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INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como objetivo apresentar os procedimentos que servirão de 

base para a orientação e acompanhamento das ações de reassentamento a serem 

apoiadas pelo PROGERIRH – Financiamento Adicional.  

De acordo com entendimentos mantidos com Missão de Preparação do Banco Mundial 

realizada em janeiro de 2008, a preparação ambiental do Financiamento Adicional 

deverá ser realizada considerando os seguintes documentos: 

1) Avaliação Ambiental do PROGERIRH e Arcabouço para o Gerenciamento 

Ambiental do Financiamento Adicional (1ª versão) – envolvendo uma avaliação 

preliminar das ações ambientais previstas e executadas pelo Projeto e o 

arcabouço para o Financiamento Adicional incluindo avaliação das intervenções 

do 1º ano; 

2) Avaliação e Arcabouço para o Reassentamento – envolvendo atualização dos 

planos de reassentamento das intervenções de 1º ano, ainda não analisadas 

pelo Banco, e o marco de reassentamento para as demais intervenções; 

3) Avaliação Ambiental e Arcabouço para o Gerenciamento Ambiental do 

Financiamento Adicional (versão final). Nesta versão deverá ser complementada 

a avaliação das ações ambientais do PROGERIRH incluindo uma avaliação 

específica de pelo menos duas intervenções de infra-estrutura realizadas no 

âmbito do Projeto. 

Foram definidas como intervenções de infra-estrutura de 1º ano para o Financiamento 

Adicional, as obras referentes aos Açudes e respectivos sistemas adutores de 

Gameleira e Umari. 

O presente Relatório apresenta o conteúdo acordado para o 2º Documento acima 

relacionado.  

Está dividido em três partes: 

• A Parte A apresenta a Atualização do Plano de Reassentamento Involuntário 

do Açude de Gameleira 

• A Parte B apresenta a Atualização do Plano de Reassentamento Involuntário 

do Açude de Umari 



 

 

 

• A Parte C apresenta o Marco Conceitual da Política de Reassentamento 

Involuntário dos Açudes de Trairi, Mamoeiro, Jenipapeiro e Jatobá. 

O presente documento foi elaborado pela consultora Soraya Melgaço da NCA 

Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente SS Ltda e contou com o apoio da Secretaria 

dos Recursos Hídricos, em especial da UGPE, da Célula de Controle Sócio-ambiental 

e do Núcleo de Reassentamento da SRH.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o Marco Conceitual da Política de Reassentamento 
Involuntário – a ser adotado pelo PROGERIRH Financiamento Adicional e foi elaborado 
baseado na Política Reassentamento do Estado do Ceará, na Política de 
Reassentamento Involuntário do Banco Mundial e em experiências de Projetos de mesma 
natureza. 

A opção por elaborar o Marco Conceitual da Política de Reassentamento Involuntário, 
neste estágio do Programa, se deve aos seguintes fatos: 

1. Nos anos de 2002 / 2003 a SRH contratou a elaboração dos Planos de 
Reassentamento Involuntários para todos os 6 açudes a serem 
implantados na etapa 2 do Programa; 

2. No entanto, transcorridos 7 a 8 anos da elaboração destes Planos urge a 
necessidade de atualizá-los, principalmente ao que se refere aos 
assuntos do cadastro sócio-econômico e imobiliário, da ratificação das 
opções e da escolha da área de reassentamento; 

3. Dos açudes previstos, 2 serão implantados no primeiro ano de Programa, 
são eles: Umari e Gameleira. Para estes foi realizada a atualização do 
Plano de Reassentamento; 

4. Os outros 4: Trairi, Mamoeiro, Jenipapeiro, Jatobá iniciarão seus 
trabalhos a partir do segundo ano do Programa. Logo, optou-se por 
apresentar neste momento as Diretrizes da Política de Reassentamento, 
para os 4 empreendimentos e a atualização de cada um dos Planos 
respectivamente, será realizada / concluída no primeiro ano do Programa. 

No entanto, é importante ressaltar que todos os empreendimentos foram objetos de 
preparação de Plano de Reassentamento, ou seja, já se encontra em estágio bastante 
avançado o processo, necessitando apenas fazer as adequações necessárias impostas 
pelo tempo transcorrido.  

Dentro dessa linha de raciocínio, o documento, ora apresentado, se propõe a definir os 
fundamentos, apontar e conceituar os procedimentos que auxiliarão a atualização dos 
Planos de Reassentamento Involuntário a serem elaborados, no primeiro ano do 
Programa. 

 

 

 

 



 

 

 

1 - CARACTERIZAÇÃO SUCINTA DO EMPREENDIMENTO 
 

Açude de Jenipapeiro  

O principal objetivo do Açude Público Jenipapeiro é oferecer suporte hídrico ao sistema 

de abastecimento das cidades de Ipaumirim, Baixio e Umari, e ainda atender a 

demanda por água potável das comunidades rurais situadas ao longo do sistema de 

adução. 

Dentre os demais usos do açude em estudo destaca-se: permitir o desenvolvimento da 

irrigação na área à jusante da barragem; perenização do riacho Jenipapeiro no trecho a 

jusante do barramento; promover o desenvolvimento da atividade pesqueira; e proteger 

as comunidades aquáticas.  

Açude de Jatobá  

O objetivo deste açude é o abastecimento de água do município de Ipueiras, 

atendendo no horizonte do projeto uma população de 25.801 habitantes. As áreas de 

entorno do reservatório se beneficiarão com o desenvolvimento da pesca. Áreas 

ribeirinhas de jusante serão beneficiadas com a perenização de um trecho do riacho 

Jatobá, o que permite o suprimento hídrico da população ribeirinha de jusante, além do 

desenvolvimento da irrigação difusa e da dessedentação animal. 

Açude Trairi  

O principal objetivo do Açude Trairi é atender a demanda por água potável do sistema 

de abastecimento da sede do município de Trairi. Secundariamente, também irá 

propiciar irrigação, controle do fluxo hídrico do rio Trairi, pesca e ainda a proteção de 

comunidades aquáticas.  

Açude Mamoeiro   

O objetivo deste açude é o abastecimento de água do município de Antonina do Norte, 

atendendo no horizonte do projeto uma população de 9.439 habitantes. As áreas 

periféricas ao reservatório se beneficiarão com o desenvolvimento da pesca. Áreas 

ribeirinhas de jusante serão beneficiadas com a perenização de um trecho do riacho 

Conceição, o que permite o suprimento hídrico da população ribeirinha de jusante, 

além do desenvolvimento da irrigação difusa e da dessedentação animal. 

 



 

 

 

2. DIRETRIZES DA POLÍTICA DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 

 

Um processo de relocação de pessoas pode gerar grandes transtornos à vida das 

famílias afetadas, como por exemplo, empobrecimento, danos ambientais graves, 

quebra da rede de apoio social, a menos que medidas adequadas sejam devidamente 

planejadas e implementadas. 

O Governo do Estado do Ceará pretende que a Política de Reassentamento 

Involuntário, a ser implantada pelo PROGERIRH, tenha como meta maior, a garantia 

da recomposição da qualidade de vida das famílias afetadas pelo empreendimento, 

tanto no aspecto físico (perda de moradia), como em outros aspectos (perda de 

rendimentos financeiros - interrupção de atividades produtivas-, quebra da rede de 

apoio social, das relações de vizinhança). 

Para isto, os fundamentos e diretrizes expostos a seguir regularão a modelagem das 

soluções alinhadas neste PRI.  

Nesta perspectiva, possíveis ajustes das soluções de relocação, que possam vir a ser 

requeridas, serão realizados sempre com observância e em sintonia com as presentes 

diretrizes: 

Diretriz 1 - Minimizar o número de imóveis a serem desapropriados. As soluções de 

engenharia adotadas, durante a Etapa de estudo, buscaram adotar soluções que 

viabilizem a implantação do açude e das demais obras e que concomitantemente 

minimize o número de relocações;  

Diretriz 2 - Garantir a oferta de diferentes opções de atendimento, de forma a 

contemplar a diversidade social. As alternativas de atendimento deverão ser considerar 

as diferentes capacidades e vulnerabilidades socioeconômicas das famílias.  

Diretriz 3 – A população afetada terá total liberdade de escolha quanto à sua opção de 

atendimento, dentro dos critérios adotados pela política de compensação / atendimento 

do Programa – critérios de elegibilidade. 

Diretriz 4 – Gestão Compartilhada – Governo e Comunidade. Será garantida a 

participação da comunidade em todas as Etapas do Programa.  



 

 

 

Diretriz 5 – Decreto de Utilidade Pública Para Fins de Desapropriação. A publicação do 

decreto é etapa obrigatória para o processo de desapropriação independente se o 

mesmo ocorra de forma administrativa ou jurídica.  

Diretriz 6 – Garantia da melhoria ou da manutenção das condições de moradia. As 

moradias a serem produzidas pelo Programa atendem aos critérios de habitabilidade e 

além de serem compatíveis com a realidade local, ou seja, respeitarão a forma de vida 

da população afetada. A arquitetura e os materiais empregados seguirão o padrão 

cultural local. 

Diretriz 7 – Das Agrovilas e dos Lotes Agrícolas. As agrovilas a serem construídas 

estarão de acordo com a legislação urbanística e ambiental existente. E os lotes 

agrícolas serão implantados obedecendo à legislação vigente.  

Diretriz 8 – Os custos das soluções de remanejamento não serão repassados as 

famílias. As moradias a serem construídas pelo programa serão adjudicadas pelo 

governo às famílias afetadas pelo PROGERIRH através do mecanismo da permuta. Os 

preceitos jurídicos acerca do assunto estão especificados no capitulo marco legal, no 

presente documento. 

Diretriz 9 – Isonomia e equidade social. Todas as famílias afetadas e cadastradas pelo 

programa independente de sua condição de acesso a terra (regular ou irregular), 

relação com o imóvel (proprietário, posseiro, ocupantes, locatários) serão alvo de 

reposição de moradia. As soluções a serem adotadas deverão considerar à capacidade 

e a vulnerabilidade das famílias frente ao processo de relocação.  

Diretriz 10 – Aspecto de Gênero.  A documentação de propriedade e/ou uso das 

moradias de reposição serão emitidas em nome do casal, sob condição de negociação 

previa com os componentes do grupo familiar. No caso de compensação em dinheiro 

(indenização) por famílias consideradas vulneráveis. Sempre e quando isso ocorrer, o 

pagamento irá requer um documento escrito e assinado pela mulher e filhos maiores de 

14 anos manifestando que: (i) participaram da escolha da solução e estão de acordo 

com ela; (ii) conhecem o valor da indenização, local e data onde a mesma se efetivará; 

(iii) e está de acordo com o uso que será dado ao dinheiro recebido, explicitando qual é 

este uso. 



 

 

 

Diretriz 11 – População Tradicional (indígena / Quilombola). Não foram identificadas 

grupos, tribos, nações, indivíduos pertencentes às mesmas instalados na área de 

intervenção do Programa.  

Diretriz 12 - Garantia de pagamento das indenizações pelo valor de reposição do 

imóvel incluindo todas as benfeitorias realizadas. Os laudos de avaliação devem o 

contemplar o levantamento de todo(s) o(s) imóvel(is) afetado(s), inclusive todas as 

benfeitorias realizadas pelo seu possuidor indiferente da natureza das mesmas, 

devendo ser avaliadas pelo método do valor de reposição. O pagamento deve ser 

antecipado ou no mínimo concomitante a desocupação do imóvel; 

Diretriz 13 – Disponibilidade das soluções anterior ao início das obras. Cada etapa de 

obra só se iniciará após a relocação das famílias afetadas e diretamente envolvidas 

naquela etapa. Portanto, as soluções oferecidas pelo Programa de remanejamento, 

sejam de oferta de moradias, sejam de pagamento em espécie estas deverão 

efetivadas antes da liberação da praça de obra.   

Diretriz 14 – Uso de alojamentos. O uso de alojamentos de transição só será adotado 

caso ocorra externalidades ao Programa, como por exemplo, enchentes, inundações 

que colocam em risco de vida as famílias a remanejar. Para os casos de atraso no 

processo de disponibilização de moradias por problemas cuja resolução em tempo 

hábil não dependa apenas dos gestores do PROGERIRH, será utilizada a solução 

temporária do “aluguel social” – aluguel de moradia por tempo determinado na área de 

entorno de residência atual da família, e cujo ônus financeiro será por conta do Estado.  

Além das diretrizes descritas, determinadas ações consideradas “boas práticas” serão 

adotadas pelos gestores do Programa, que se comprometem a: 

• Reconhecer as reivindicações das comunidades envolvidas pelo projeto; 

• Não impor condições de negociações que impeçam as famílias de recomporem 

suas vidas; 

• Não pressionar a população visando atender ao cronograma da obra, caso 

venha ocorrer atrasos no cronograma de reassentamento; 

• Fornecer suporte jurídico e social, sem ônus, à população; 



 

 

 

• Fazer gestão para que haja um afinado entrosamento da equipe de 

reassentamento e a equipe responsável pela execução da obra, de forma a 

compatibilizar todas as ações necessárias à execução das duas atividades; 

• Apresentar de forma bastante elucidativa para a população afetada quais são as 

instituições responsáveis pela realização do projeto e a competência de cada 

uma; 

• Realizar campanhas de esclarecimento e divulgação do projeto; 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DA POPULAÇÃO E DOS IMÓVEIS AFETADOS 

 
3.1 Breve Histórico  
Foi realizado cadastro censitário e pesquisa sócio-econômica da população afetada 

nos 4 açudes – Trairi, Jatobá, Mamoeiro, Jenipapeiro, nos anos 2001 a 2003. Estes 

cadastros identificaram não só a população afetada, mas também o perfil sócio-

econômico. Para isto algumas providências foram tomadas, como por exemplo, a 

definição da poligonal de afetação.  

Para os 4 empreendimentos foram implantadas as poligonais em função dos 

parâmetros técnicos do açude (cota de coroamento, da soleira do sangradouro, da 

bacia hidráulica) foi determinada a implantação da Poligonal de Contorno, na cota de 

sangria máxima mais 100,0m (área de preservação permanente). Com isto todas as 

propriedades situadas dentro da poligonal totalmente ou parcialmente foram 

cadastradas, bem como, seus proprietários e/ou ocupantes respectivamente. 

3.2 Perfil Sócio-Econômico da População Afetada – Sucinto  
Para cada açude foi identificado o perfil das famílias afetadas. No entanto, há inúmeros 

traços em comum entre os grupos populacionais pesquisados.  

Em resumo pode-se afirmar para todas elas:  

Aspectos Populacionais: 

Baixo nível de instrução 
Pequena predominância do sexo masculino 
Baixa densidade demográfica 
Média familiar: 4 a 5 pessoas 
População formada por pessoas com faixa etária inferior a 40 anos 
 

Aspectos Econômicos: 

Aproveitamento agrícola baixo 
Baixo índice de comercialização da produção 
Agricultura de subsistência 
Falta de acesso ao crédito agrícola 
Ausência de assistência técnica 
 

Caracterização das Propriedades: 

Baixo índice de proprietários residentes 
A maioria das propriedades tem área inferior a 50,0 há; 
A maioria das propriedades tem acesso a fonte hídrica e a energia elétrica 
 



 

 

 

Caracterização dos Proprietários: 

A maioria é analfabeta; 
A maioria tem mais de 50 anos; 
A fonte de renda é a aposentadoria; 
 

Caracterização dos Moradores: 

A maioria tem idade até 40 anos; 
Baixo nível de escolaridade; 
A fonte de renda é a agricultura ou pecuária; 
A grande maioria reside na área a mais de 5 anos  
A maioria das famílias tem renda média familiar mensal entre 0,5 a 1 salário mínimo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. SITUAÇÃO DE AFETAÇÃO - DIMENSIONAMENTO 

 

4.1 Estimativa de Relocação 
A seguir apresenta-se quadro contendo o resultado do cadastro realizado no período 

de 2001 a 2003 para cada um dos açudes.   

  

AÇUDE Número de 
Propriedades 
Afetadas 

Número de 
Proprietários* 

Número de 
Moradores** 
Residentes 

Benfeitores*** Número 
de 

Casas 
AtingidasResidentes Não 

Residentes 
Com 
Benfeitoria 

Sem 
Benfeitoria Residentes Não 

Residentes 

         
JENIPAPEIRO 61 15 44 29 26 0 24 55 
         
JATOBÁ 59 25 34 12 16 0 0 38 
         
MAMOEIRO 48 17 31 15 18 1 0   
         
TRAIRI 154  88  52  14   31  0  3 45  

         
TOTAL 322 145 161 70 91 1 27 138 
  

* Proprietário 
É a pessoa física ou jurídica detentora de título legítimo de propriedade. Um mesmo 

proprietário possui mais de uma propriedade. 

** Morador 

É o trabalhador rural, registrado ou não, residente no imóvel, proprietário ou não de 
benfeitorias. 

*** Benfeitor 

É a pessoa física não residente no imóvel atingido, que nele deixou benfeitorias. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. POLÍTICA DE ATENDIMENTO 

 

Identificado e dimensionado a situação de afetação dos imóveis e das famílias 

afetadas, o próximo passo é definir a política de atendimento ou de compensação. 

A Política de atendimento visa compensar as perdas ocasionadas pela toma da terra.   

5.1 Objetivos 

A Política de Reassentamento Involuntário do Estado do Ceará busca:  

- Assegurar a implantação das intervenções decorrentes das Políticas 

Públicas de Desenvolvimento Econômico e Social que exigem reassentamento de 

populações, e revertem em mudanças e melhorias da ordem econômica e sócio-

cultural. 

- Prestar assistência governamental adequada e sistemática às famílias 

relocadas, permitindo assim, uma transferência gradual de responsabilidades dos 

serviços implantados pelas instituições públicas aos reassentados; 

- Prever e assegurar disponibilidade de terras (assentamento com posse de terra, 

lotes urbanos e parcelas de terras agrícolas) que garanta a continuidade das ações de 

reassentamento, tendo como referência o contingente populacional carente, atual e 

futuro; 

- Levantar a disponibilidade de terras, planejar a infra-estrutura, saneamento e 

serviços públicos e comunitários e, oportunidade de emprego, considerando as 

perspectivas de crescimento das famílias e levando em conta, a primeira e segunda 

geração de reassentados; 

- Promover o desenvolvimento e a organização comunitária das famílias 

relocadas, através do apoio à formação de lideranças, realização de programas de 

treinamento e estímulo à realização de eventos sociais. 

5.2 – Alternativas de Solução 

O PROGERIRH na Etapa 2, como fez na Etapa 1, ofertará as seguintes opções de 

atendimento:  

Reassentamento nas Áreas Remanescentes: esta alternativa diz respeito 

principalmente aos proprietários residentes no imóvel, cujas áreas desapropriadas são 



 

 

 

inferiores a 2/3 da área total das propriedades e cuja área remanescente apresente 

factibilidade de produção para a sobrevivência de uma família. Entretanto, também 

podem optar por esta alternativa os moradores com ou sem benfeitorias, ou ainda os 

proprietários com áreas desapropriadas superiores a 2/3. 

Reassentamento em Agrovilas + Lotes Agrícolas + Recuperação Econômica: Este 

tipo de reassentamento define o público-alvo do Plano de Reassentamento, e 

consequentemente as dimensões do sítio de reassentamento. Podem optar por esta 

alternativa: proprietários de terras com áreas desapropriadas superiores a 2/3 da área 

total das propriedades e com indenização de terras e benfeitorias inferiores a R$ 

12.000,00; moradores com benfeitorias com indenização inferior a R$ 7.000,00; e 

moradores sem benfeitorias. Nos dois primeiros casos a opção está condicionada a 

permuta dos valores das indenizações por casa e/ou lote agrícola. O Programa de 

Recuperação Econômica está descrito no item 5.3 deste documento.  

Reassentamento Urbano: Os optantes desta alternativa são os mesmos da alternativa 

anterior. Esta alternativa, entretanto, só será executada se o número de optantes 

justificar a aquisição de uma área na zona urbana. 

Compensação Monetária: Esta alternativa consiste em que seus optantes, deverão 

dispor de uma quantia de até R$ 7.000,00, no caso de moradores, para aquisição de 

um lote de terra e/ou casa, em local de sua escolha ou ainda para financiamento de 

uma outra atividade econômica.  No caso dos proprietários residentes complementação 

financeira até atingir R$ 12.000,00 para o mesmo fim. A liberação do valor monetário 

só será feita mediante comprovação do investimento. 

O beneficiário do plano ao fazer sua opção, deverá assinar um termo de opção de 

acordo com a alternativa escolhida. 

5.3 – Programa de Recuperação Econômica 
Além da compensação pela perda das terras e da moradia é imperioso possibilitar à 

recomposição das atividades econômicas. Para isto é a SRH desenvolverá ações que 

visem à reposição / incremento das atividades produtivas na área.  

O modelo de geração de renda a ser adotado deverá ser amplamente discutido com a 

comunidade. Logo, será necessário propor algo que venha de encontro ao perfil das 

famílias afetadas e que seu desenvolvimento seja compatível com a realidade local. 



 

 

 

Desta forma o projeto visa restaurar o impacto sobre as atividades produtivas 

garantindo-lhes à geração de renda. 

As famílias optantes pelo reassentamento poderão participar do Programa de 

Recomposição de renda e para isto deverão participar das atividades de capacitação / 

qualificação a serem implementadas pela SRH sem ônus para os participantes.   

O Governo do Ceará promoverá cursos em cada modalidade, com pedagogia 

adequada ao público alvo. Desta maneira as famílias se capacitarão para desenvolver 

atividades que ainda que simples requeiram em alguns cuidados. Estes treinamentos 

serão desenvolvidos por elemento com curso superior. 

Por sua vez as famílias deverão indicar de 1 a 2 representantes para serem treinados. 

As famílias que não indicarem estes elementos ou se os mesmos não se mostrarem 

dispostos a serem treinados não farão jus a receber os subsídios referentes à 

recomposição de renda. Para os participantes efetivos será fornecido um “KIT” que 

deverá no mínimo conter: insumos, pequenas ferramentas, sementes, suficientes para 

o primeiro ano de trabalho.  

O Programa de Recuperação de Renda terá por objetivo ajudá-los não só no que se 

refere à agricultura de subsistência, mas também introduzirá cultivos mais rentáveis, 

numa tentativa de elevação da renda familiar.   

Para isto nos primeiros meses do Programa será elaborado um Termo de Referência 

para a contratação destes serviços.  

5.4 Etapas de Implementação do PRI 
O processo de reassentamento da população atingida, de acordo com a experiência da 

SRH será implantado conforme as seguintes etapas: 

Atuação Inicial: Nesta etapa será realizado os contatos junto à comunidade para 

prepará-la para a implantação do PRI. Neste momento, deverão atuar a equipe de 

reassentamento e mobilização social, da SRH. O Monitor de Campo responsável direto 

pela interface SRH/comunidade, também, será designado nesta etapa. 

A principal atividade, a ser elaborada nesta etapa, é a quantificação total e definitiva da 

população a ser relocada. 

Campanha de Motivação: A campanha visa esclarecer a respeito do processo de 

deslocamento e reassentamento da população, motivando-a quanto à transferência 



 

 

 

para o local de destino selecionado. A campanha deve adquirir o sentido de 

esclarecimento e de conscientização do real significado da mudança para o novo 

núcleo, sem estender-se em promessas, evitando criar falsas expectativas entre a 

população. Os atingidos estarão, assim, realmente informados tanto a respeito das 

condições a serem proporcionadas pelo plano, quanto dos critérios para o seu 

engajamento. Deverão ainda conhecer as estruturas que encontrarão no novo núcleo, 

tanto no que se refere ao tipo de habitação, quanto à disponibilidade de equipamentos 

comunitários. Sempre que possível, a SRH irá proporcionar às lideranças e alguns dos 

atingidos, visitas em projetos nos quais as agrovilas já foram implantadas. 

As principais atividades a serem desenvolvidas são: visita às famílias, reuniões 

coletivas, e seleção de líderes locais. 

Neste momento serão formadas as comissões responsáveis por tarefas específicas tais 

como: Comissão Pró-Mudança, Comissão de Cadastro de Móveis e Utensílios e 

Animais Domésticos, etc. 

As lideranças selecionadas farão parte da “Comissão Pró-Mudança” e servirão como 

elementos de contato permanente entre a SRH e a população. 

O resultado prático da campanha entre a população consiste na formalização de um 

compromisso, pelo qual a família opta e concorda com a sua transferência para os 

locais selecionados. 

Pré-Transferência: As atividades nesta etapa são as seguintes: preparo de 

documentação, cadastro de móveis, utensílios e animais domésticos, distribuição de 

casas e lotes, preparo da posse definitiva das casas e lotes, contratação de veículos, 

elaboração do calendário de mudança, etc. 

O Monitor de Campo será responsável direto pelo desenvolvimento destas atividades 

solicitando, sempre que necessário, a assessoria jurídica e o apoio financeiro da SRH. 

Transferência: esta etapa consiste no processo de mudança da população e seus 

pertences e animais, dos locais de origem ao de reassentamento. As atividades 

previstas são as seguintes: deslocamento da população, transferências de móveis e 

utensílios, transportes dos animais domésticos. 

As atividades desta etapa terão o acompanhamento efetivo da Comissão Pró-

Mudança, sempre coordenada pelo Monitor de Campo. 



 

 

 

Recepção e Assentamento: esta etapa refere-se ao conjunto de atividades que 

envolvem a recepção, o encaminhamento da população e seus pertences à nova 

moradia e as orientações necessárias à nova vivência comunitária. A todas as famílias 

relocadas deverão ser fornecidas refeições gratuitas durante o dia da transferência. 

5.5 Das Áreas de Reassentamento  

Para a escolha das potenciais áreas destinadas ao reassentamento foram definidos 

critérios mínimos de enquadramento:  

(a) possibilidade de implantação de agricultura irrigada;  

(b) situar-se na própria região de implantação do projeto, de maneira que a 

transferência dos reassentados para o sítio escolhido não implique em representativa 

mudança cultural ou de relacionamentos sociais ou familiares e,  

(c) preferência por propriedades extensas que se desapropriadas não 

acarretam grandes problemas fundiários.  

 

 Adotando os critérios acima descritos foram identificadas áreas destinadas ao 

reassentamento para todos os açudes, ora em foco. Foram identificadas de 3 a 6 

opções de áreas para cada projeto, estas áreas foram apresentadas às comunidades 

que elegeram a de sua preferência. 

É importante destacar que quando da atualização dos Planos de Reassentamento este 

tema estará novamente em pauta e será objeto de consideração por parte da 

comunidade.  

Conclusão: A disponibilidade de área com características adequadas à implantação da 

agrovila e dos lotes agrícolas não é um entrave ao reassentamento da população. Em 

todos os projetos há área oferta de áreas com características adequadas sob enfoque: 

localização, pedologia, topografia, quantidade, etc. Todas as áreas identificadas são 

propriedades privada, o que demandará um processo de desapropriação. 

No próximo item apresenta-se o resumo das áreas identificadas para cada projeto. 

 

5.5.1 Áreas Identificadas para o reassentamento por Projeto  
 

Açude Trairi   



 

 

 

− Área 1: localizada à margem da  rodovia estadual - CE-085 (rodovia 

estruturante da costa sol poente), logo a jusante  do eixo do barramento. 

Denominada Fazenda Betânia, esta área é de propriedade da União. Esta 

área tem uma superfície estimada em 250 ha e dispõe de energia elétrica e 

de estrada de acesso ligando-a a malha viária municipal e estadual; 

− Área 2: Situada entre o rio Trairi e o riacho Santana, à montante do eixo do 

barramento, esta área é de propriedade dos senhores José Heldecy de 

Queiroz Diógenes e de Celso Dias de Moura. Apresenta uma superfície de 

aproximadamente 300 ha e também dispõe de energia elétrica e de estradas 

de acesso em bom estado; 

− Área 3: Localizada na margem direita do riacho Santana, contígua e ao sul 

da área anterior, esta área de propriedade do Sr. Celso Dias de Moura têm 

as mesmas características da área 2; 

− Área 4: De propriedade da Agropecuária José Carneiro Ltda, esta área 

situada na margem esquerda do Rio Trairi, apresenta uma superfície de 

aproximadamente 430 ha e também dispõe de energia elétrica e de estradas 

de acesso em bom estado; 

− Área 5: Também de propriedade da Agropecuária José Carneiro Ltda, esta 

área situada na margem direita do Rio Trairi, à leste da área 4, apresenta 

uma superfície de aproximadamente 450 ha. 

 

Açude Jenipapeiro  

- Área 1: localizada na margem direita do Riacho Pombas, a 

aproximadamente 3 km à montante do eixo do barramento. De propriedade 

dos senhores Joaquim Rolim de Moura e José Elder de Moura, com 

superfície estimada em 200,0 ha esta área dispõe de energia elétrica e de 

estrada de acesso ligando-a às cidades de Baixio e Umari. 

- Área 2: contígua à área anterior localizada às margens da estrada estadual 

que liga as cidades de Baixio e Umari. Esta área de propriedade de José 

Elder de Moura e Guiomar Ferreira Rolim, apresenta uma superfície de 

aproximadamente 150 ha e também dispõe de energia elétrica. 

 

Açude Mamoeiro  



 

 

 

- Área 1 - A área escolhida, por votação pelas famílias optantes pelo 

reassentamento na Agrovila, foi a propriedade do Sr José Ednei Sampaio e 

Francisco Gonçalves Sampaio, localizada às margens da estrada 

carroçável que liga o Barramento a CE, que liga Antonina do Norte a 

Aiuaba.  A localidade dispõe de rede elétrica. O abastecimento de água da 

população a ser reassentada, durante a construção do açude Mamoeiro e 

durante seu período de enchimento, poderá ser suprida através de 

perfuração de poços profundos ou de açudes existentes nas proximidades. 

 

Açude Jatobá  

-   Área 1 - A área escolhida, por votação unânime pelas famílias optantes pelo 

reassentamento na Agrovila, foi a propriedade do Sr Antônio Manoel Perez 

Mota, localizada à montante do barramento.  

A localidade dispõe de rede elétrica. O abastecimento de água da 

população a ser reassentada, durante a construção do açude Jatobá e 

durante seu período de enchimento, poderá ser suprida através da 

perfuração de poços profundos ou de açudes existentes nas proximidades. 

Os solos da área são caracterizados por uma associação de Neossolos 

Litólicos Eutróficos e Planossolos Nátricos, com topografia variando de 

Plana a Suavemente Ondulada. 

 

5.6 Parcelamento Urbano e Tipologia da Moradia  

A agrovila terá lotes residenciais com dimensões de 15x45 m. Em cada um destes lotes 

será edificada uma casa padrão SRH com área mínima de 56 m2.  

As moradias a serem construídas na Agrovila pela SRH atenderão aos critérios de 

habitabilidade, em alvenaria e com dimensões compatíveis ao tamanho médio da 

família do reassentado, ou seja, 5 pessoas/família.  

A casa padrão é constituída por 1 sala, 1 cozinha com lavatório, 2 dormitórios, 1 

banheiro, com os devidos equipamentos hidráulicos, dotado de uma fossa séptica com 

capacidade para 10 pessoas. O projeto da casa oferece também possibilidades de 

ampliação. 



 

 

 

As agrovilas serão dotadas de: escola, sede da isca, posto de saúde. Além destas 

edificações foram definidas áreas para futura implantação campo de futebol, quadra 

poli-esportiva e prédios comerciais, também foi definida uma área Comunitária para 

implantação de atividades econômicas, tais como: horta, apicultura, etc. 

A malha viária urbana é composta por ruas com largura de 8,00 m, sendo 1,5m com 

calçadas em cada lado e pista de rolamento com 5,0 m.  

O abastecimento d’água para a população residente na agrovila terá solução específica 

para cada situação de projeto.  

O atendimento da demanda elétrica da Agrovila será feito a partir da Rede de 

Distribuição Rural existente na área. 

5.7 Posse da Terra, Aquisição e Transferência 

As questões relativas à aquisição definitiva e transferência de posse dos lotes deverão 

ser viabilizadas por intermédio do IDACE - Instituto de Desenvolvimento Agrário do 

Ceará. 

O título do lote, distribuído pelo IDACE, será conferido ao homem ou à mulher ou a 

ambos, independente do estado civil, observadas as seguintes condições: 

- moradores sem terra da área desapropriada; 

- pequenos proprietários cujas terras remanescentes sejam 

comprovadamente, insuficientes para o sustento próprio e de sua família; 

- trabalhadores ou moradores do imóvel desapropriado da área do 

reassentamento. 

Em áreas de reassentamento, a entrega definitiva do título de propriedade dos lotes 

será feita juntamente com a posse física do lote. 

5.8 Critérios de Elegibilidade 

Definida a política de Atendimento, apresenta-se a seguir o quadro contendo os 

critérios de elegibilidade do Plano de Reassentamento Involuntário.  



 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
    

Condição do 
Atingido 

Condição do 
Imóvel 

Formas de 
indenização OPÇÕES DOS ATINGIDOS 

I – 
Proprietário ou 
posseiro 
residente no 
local 

a) Propriedade 
totalmente atingida 

a1 – ind > R$ 12.000,00 Indenização total de terras e benfeitorias 

a2 – ind < R$ 12.000,00 Indenização total de terras e benfeitorias, ou lote casa na agrovíla, ou 
autoreassentamento (2) 

b)Propriedade 
parcialmente 
atingida (> 2/3) 

b1 – ind > R$ 12.000,00 Indenização total de terras e benfeitorias, ou indenização parcial (2/3) mais área 
remanescente 

b2 – ind < R$ 12.000,00 
Indenização total de terras e benfeitorias, ou indenização parcial (2/3) mais área 
remanescente, ou permuta lote agrícola e casa na agrovila ou 
autoreassentamento (2). 

c)Propriedade 
parcialmente 
atingida        (< 2/3) 

c1 – ind > R$ 12.000,00 Indenização parcial de terras e benfeitorias mais área remanescente. 

c2 – ind < R$ 12.000,00 Indenização parcial de terras e benfeitorias mais área remanescente, ou permuta 
lote agrícola e casa na agrovila ou autoreassentamento (2) 

II – Proprietário 
ou posseiro não 
residente 

a)Propriedade 
totalmente atingida 

a1 – ind > R$ 12.000,00 Indenização total de terras e benfeitorias. 

a2 – ind < R$ 12.000,00 Indenização total de terras e benfeitorias, e compensação financeira até o valor 
da indenização atingir R$ 12.000,00, caso não possua outro imóvel. 

b)Propriedade 
parcialmente 
atingida (> 2/3) 

b1 – ind > R$ 12.000,00 Indenização total de terras e benfeitorias, ou indenização parcial (2/3) mais área 
remanescente. 

b2 – ind < R$ 12.000,00 
Indenização total de terras e benfeitorias, ou indenização parcial (2/3) mais área 
remanescente. Compensação monetária até a indenização atingir o valor de R$ 
12.000,00, caso não possua outro imóvel. 

c)Propriedade 
parcialmente 
atingida (< 2/3) 

c1 – ind > R$ 12.000,00 Indenização parcial de terras e benfeitorias mais área remanescente. 

c2 – ind < R$ 12.000,00 
Indenização parcial de terras e benfeitorias mais área remanescente, e 
compensação monetária até o valor da indenização atingir R$ 12.000,00, caso 
não possua outro imóvel. 

III – Morador- a) Com benfeitoria a1 – casa > R$ 5.000,00 Indenização total das benfeitorias mais lote agrícola, ou autoreassentamento. 



 

 

 

parceiro ou 
meeiro, 
arrendatário ou 
rendeiro 

a2 – casa < R$ 5.000,00 Indenização parcial das benfeitorias mais lote agrícola, e permuta casa em 
agrovíla, zona urbana ou área remanescente. 

b)Sem benfeitoria 
(residente no mínimo a 1 
ano) - 

Lote agrícola e casa na agrovila, ou autoreassentamento. 

IV – Benfeitor 
(1) a)        Com benfeitoria - 

Indenização total das benfeitorias. 

V – Transitório Atingido durante a 
construção do açude - 

Aluguel temporário de casa, mais transporte para mudança (ida e volta), mais 
compensação monetária devida pela interrupção da produção. 

Fonte: SRH, Manual de Reassentamento.  

(1) Benfeitores são aqueles que não residem no imóvel, mas lá deixam benfeitorias, principalmente casa. 
(2) Autoreassentamento – Tipo de opção em que o atingido busca a solução própria através da compensação financeira, mas se fixa em área rural. 

 

 

 

 



 

 

 

6. MARCO LEGAL 

 

6.1 Arcabouço Legal 

O Estatuto da Terra (Regulamentado pela Lei Federal Nº 4.504 de 1964) promove um 

melhor regime de posse e uso da terra, preservando a justiça social e a produção de 

alimentos no país. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária é o órgão competente a 

executar as desapropriações de terras, de "per si" ou por solicitação de outros órgãos 

públicos, que apresentem impossibilidade legal ou financeira para desapropriar terras 

com fins sociais. 

O valor das terras a serem indenizadas não pode ser menor que aquele calculado com 

base no valor declarado do imóvel para efeito do pagamento do Imposto Territorial. 

Neste projeto, as terras serão pagas com base nos preços indicados pela tabela de 

preços da SRH, que superam aqueles referidos acima. A indenização de benfeitorias 

do imóvel rural deve ser efetuada em dinheiro. 

O Estatuto da Terra considera desapropriável por interesse social, as áreas do 

Nordeste destinadas à implantação de projetos agrícolas irrigados, promovidos pelos 

órgãos públicos competentes, incluindo não só os perímetros irrigados, mas também 

aquelas áreas destinadas à obras e serviços correlatos e às comunidades rurais. 

A Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará tem competência para efetuar 

desapropriações de terras com fins sociais, mediante Decreto de Desapropriação, 

elaborado para cada caso em particular. Entretanto, não figura entre as competências 

da SRH a titulação de propriedades a pessoas físicas, ou seja, esta entidade não 

poderá entregar as escrituras dos lotes diretamente aos beneficiários do 

reassentamento. Este problema será sanado com a atuação do IDACE (Instituto de 

Desenvolvimento Agrário do Ceará) que efetuará a titulação das terras. 

Quanto à questão de diferentes usos dos solos, ainda no âmbito federal, o Código 

Florestal instituído pela Lei no 4.771 de 15 de setembro de 1965, em seu Artigo 8º 

dispõe sobre o assunto: "Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos 

de colonização ou reforma agrária, não devem ser incluídas as áreas florestadas de 

preservação permanente de que trata esta Lei, nem as florestas necessárias ao 

abastecimento local ou nacional de madeiras e outros produtos florestais". 



 

 

 

A legislação brasileira sobre propriedade, uso, consumo e aproveitamento da água é a 

que consta no Código de Águas, de 1934, complementado por numerosos decretos e 

leis posteriores. Os principais aspectos do Código, ainda em vigor, referentes aos 

aproveitamentos hidroagrícolas, são os que seguem: 

- A derivação de águas públicas para a agricultura ou indústria, fica 

condicionada à concessão administrativa, que não pode exceder trinta anos e caducará 

se o concessionário deixar de fazer uso dela por três anos consecutivos; 

- Os proprietários de áreas atravessadas por cursos d'água poderão usá-

las em proveito das propriedades (agricultura ou indústria) contanto que não causem 

danos a montante e não alterem o ponto de saída da água para jusante; 

- Os proprietários ribeirinhos têm o direito de fazer as obras necessárias ao 

uso da água, na margem ou álveo da corrente. 

No Ceará, os usos da água estão previstos com rigor igual ou maior no Plano Estadual 

dos Recursos Hídricos. Já a Constituição do Estado do Ceará, promulgada em 05 de 

outubro de 1989, em seu Capítulo VIII "Do Meio Ambiente", Art. 265, dispõe sobre a 

adoção das seguintes providências: 

- "desapropriação de áreas definidas em lei estadual, assegurando o valor 

real das indenizações"; 

- "proibição do uso indiscriminado de agrotóxicos de qualquer espécie nas 

lavouras, salvo produtos liberados por órgãos competentes". 

Já o Art. 268, dispõe: "A irrigação deverá ser desenvolvida em harmonia com a política 

de recursos hídricos e com os programas de conservação do solo e da água". 

Uma vez definidos os beneficiários das indenizações, é feito um documento contendo: 

nome do proprietário, documentos comprobatórios da posse, descrição detalhada da 

propriedade (dimensões, limites, usos dos solos, existência de elementos naturais 

pitorescos de valor cultural, histórico ou arqueológico, etc.), caracterização 

socioeconômica das famílias residentes na área, anotação de todas as benfeitorias dos 

proprietários a serem reembolsadas, e levantamento das famílias não proprietárias 

residentes naquelas terras, bem como de suas benfeitorias, também para fins de 

reembolso. 



 

 

 

De posse deste documento, em data pré-determinada e amplamente divulgada, a SRH 

convoca os beneficiários das indenizações ao Cartório de Registro de Imóveis e paga 

as indenizações das terras mediante assinatura do documento de transferência de 

posse do imóvel para aquela entidade. As indenizações referentes às benfeitorias são 

pagas mediante assinatura de recibos por parte dos indenizados. 

6.2 - Políticas Operacionais e Salvaguardas do Banco Mundial 

O PROGERIRH encontra-se em conformidade com legislação vigente em âmbito 

federal, estadual e municipal e atende aos requisitos da salvaguarda 4.12 – 

Reassentamento Involuntário do Banco Mundial.  

Esta salvaguarda é acionada devido à necessidade de reassentar à população 

involuntariamente.  

É importante ressaltar que o Programa irá garantir uma condição de vida pós projeto 

muito superior a vivida pela população neste momento. E isto se dá na medida em que 

a política de atendimento proposta pelo PROGERIRH irá oferecer uma significativa 

melhoria das condições habitacionais, sanitárias, acesso a serviços, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. MARCO INSTITUCIONAL  

 

7.1 Arranjo Institucional 
No âmbito do reassentamento os principais órgãos envolvidos são os 

seguintes: 

- Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH; 

- Superintendência de Obras Hidraúlicas - SOHIDRA; 

- Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH; 

- Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará - IDACE; 

- Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. 

7.2 Atribuições e Obrigações dos Órgãos 

a) Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH 

Criada pela Lei No 11. 306 de 01 de abril de 1987, através de sua Divisão de Meio 

Ambiente e Reassentamento de Populações, é a entidade responsável pelo 

planejamento, execução e monitoramento do reassentamento da população afetada 

pela construção da barragem. 

b) Superintendência de Obras Hidráulicas - SOHIDRA  

Criada pela Lei No 11.380 de 15 de dezembro de 1987, vinculada à SRH, este órgão 

tem a competência de planejar e executar obras e serviços no campo da engenharia 

hidráulica, notadamente no que diz respeito ao aproveitamento e monitoramento dos 

mananciais d'água e subterrâneo do Estado. 

c) Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará - COGERH  

Criada pela Lei No 12.217 de 18 de novembro de 1993, também vinculada à SRH,  tem 

a competência de gerenciar a oferta dos recursos hídricos constantes dos corpos 

d'água superficiais e subterrâneos de domínio do Estado, visando equacionar as 

questões referentes ao seu aproveitamento e controle. 

d) Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará - IDACE  

Criado pelo Decreto No 11.412 de 28 de dezembro de 1987, este órgão tem a 

competência de executar a política agrária do Estado organizando a estrutura fundiária 



 

 

 

em seu território, ao qual se conferem amplos poderes de representação para 

promover a legitimação e titularização dos respectivos possuidores, bem como 

incorporar ao seu patrimônio as terras devolutas, ilegitimamente ocupadas e as que se 

encontrarem vagas, destinando-as segundo os objetivos legais. 

7.3 - Estrutura Organizacional da SRH – Relacionada ao Reassentamento 

A SRH visando uma maior mobilidade nas ações que envolvem o reassentamento de 

populações diretamente atingidas com a implantação dos açudes, criou duas unidades 

que são as responsáveis diretas pela implantação dos planos de reassentamento são 

elas: 

- Unidade de Reassentamento; 

- Unidade de Mobilização Social. 

A Unidade de Reassentamento tem como objetivo a implementação das ações físicas e 

jurídicas, necessárias ao processo de relocação da população e da infra-estrutura 

atingida pela construção do açude. 

A Unidade de Mobilização Social, por sua vez, tratará das ações sociais e 

organizacionais dos reassentados. 

Além da atuação das equipes destas unidades, será designado um monitor de campo 

que residirá no local da obra, servirá de interface entre a SRH, empreiteira, autoridades 

locais, associação e a comunidade atingida. 

O monitor irá atuar desde a fase de implantação da obra até o início da operação do 

açude e tem como atividades: 

- conhecer profundamente toda comunidade e, principalmente, os atingidos 

e beneficiários; 

- promover reuniões coletivas com a população alvo, esclarecendo os 

aspectos vinculados a desapropriação e transferência, tirando as dúvidas que possam 

surgir quanto ao cadastro, indenizações e locais de reassentamento. 

 

 

 



 

 

 

8. PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA  

 

 A SRH promoverá durante todo o processo reuniões que possibilitarão ampla 

participação da comunidade no processo de reassentamento. As reuniões com a 

comunidade serão sempre organizadas, com ampla divulgação junto às lideranças 

formais, informais e as comunidades envolvidas, haverá também ata e registro de 

assinatura dos presentes. 

A SRH estimulará a Constituição do “CARPA” - Comitê de Apoio ao Reassentamento e 

Preservação do Meio Ambiente. A experiência bem sucedida do “CARPA” em outros 

açudes vem sendo reproduzida.  

O Comitê tem seguinte composição: 

- 3 representantes dos Poderes Executivo e Legislativo do Município no qual será 

construído o açude; 

- 3 representantes da Sociedade Civil, indicados por instituições representativas 

dessa Sociedade e com atuação no Município; 

- 3 representantes da população diretamente impactada, indicados pelos 

desapropriados e moradores sem terra da área da bacia hidráulica do futuro 

açude; 

- 3 representantes da Secretaria dos Recursos Hídricos que incluirá representação 

de suas coligadas (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará - 

COGERH e Superintendência de Obras Hidráulicas - SOHIDRA). 

O Comitê funcionará na forma de Colegiado e será presidido por um representante da 

Secretaria dos Recursos Hídricos, no âmbito da qual funcionará uma Secretaria 

Executiva que dará apoio técnico e administrativo aos diversos Comitês a serem 

instalados. 

O comitê tem como objetivo acompanhar a execução das obras do açude, conhecer 

seu desenvolvimento técnico, tratarem da relocação da população da área da bacia 

hidráulica, acompanhar os processos de desapropriação, servindo de porta voz dos 

anseios da sociedade civil impactada pelas obras no encaminhamento e controle das 

suas reivindicações e preocupações. 



 

 

 

9. MONITORAMENTO / AVALIAÇÃO EX-POST / RECLAMOS 

 

O monitoramento e a avaliação ex-post serão desenvolvidos num processo paralelo à 

implementação do reassentamento, pois são atividades que visam verificar se os 

fundamentos, os objetivos, o plano de ação e a política de atendimento do PRI estão 

sendo alcançados. No entanto, caso se verifique que isto não esteja ocorrendo o 

sistema de monitoramento deverá sugerir correções / adequações / ajustes. 

A SRH irá contratar equipe independente para desenvolver estas atividades. Relatórios 

deverão ser emitidos com regularidade em tempo hábil de possibilitar a ocorrência de 

transtornos não previstos. 

9.1- Monitoramento 

O monitoramento aqui proposto é um acompanhamento sistemático do processo de 

reassentamento. Para isto é preciso determinar os caminhos críticos do PRI e a partir 

daí estabelecer os pontos a serem monitorados. 

A seguir apresenta-se uma relação de aspectos sugeridos para serem monitorados, 

mas nada impede que a equipe gestora do Projeto no momento da contratação do 

sistema de monitoramento avalie a oportunidade de incluir algum outro aspecto ou 

excluir algum dos sugeridos por já ter sido superado. 

Na etapa de Implementação do Reassentamento: 

Aspectos Institucionais / Jurídicos / Administrativos 

1.ORÇAMENTO APROVADO E ROTINA FINANCEIRA DEFINIDA 

2. INSTRUMENTOS JURÍDICOS ESTABELECIDOS - DECRETOS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE 
INTERESSE SOCIAL 

3. ESTABELECIMENTO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO COMPARTILHADA / FORMAÇÃO DA 
EQUIPE / TREINAMENTO / DEFINIÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS 

4. ESTABELECIMENTO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS: CONTRATOS / REGISTROS / 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS / ESTABELECIMENTO DAS ROTINAS PROCESSUAIS 

 

Aspectos Técnicos 

1. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS AGROVILAS E LOTES AGRÍCOLAS / DEFINIÇÃO DO 
DOMÍNIO DA TERRA / LICENÇAS AMBIENTAIS / APROVAÇÃO DOS PROJETOS / 
APROVAÇÃO JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO 



 

 

 

2. LICITAÇÃO DA OBRA DAS AGROVILAS E DOS LOTES AGRÍCOLAS / RECURSOS 
FINANCEIROS GARANTIDOS / SUPERVISÃO TÉCNICA 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO EM COMPATIBILIDADE COM O DA OBRA 

5. PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA / CONGELAMENTO DAS ÁREAS  

 

Na etapa de Execução: 

Aspectos Institucionais / Jurídicos / Administrativos 

1. LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM QUANTIDADE SUFICIENTE E NO TEMPO PREVISTO 

2. FLUXOS DE PROCESSOS DENTRO DA CRONOLOGIA PREVISTA / CAPACIDADE DE 
SOLUCIONAR SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS  

3. EQUIPE E ESTRUTURA COMPATÍVEIS COM O PORTE DO PROGRAMA 

 

Aspectos Técnicos 

1. EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS AGROVILAS E DOS LOTES AGRÍCOLAS NA CRONOLOGIA  E  
QUALIDADE DESEJADAS 

2. GRAU DE ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO 

3. BAIXO ÍNDICE DE INSATISFAÇÃO 

4. DESOCUPAÇÃO DA ÁREA COMPATÍVEL COM O RITMO DA OBRA 

 

Para a contratação do monitoramento deverá ser elaborado Termo de Referência que 

deverá orientar a relação contratante e contratado sobre o tema. 

9.2 Avaliação Ex-Post 

A avaliação ex-post será realizada em duas etapas. Os objetivos são: (i) Medir os 

resultados do PRI; (ii) Verificar o grau de satisfação das famílias optantes pelas 

diversas formas de atendimento do Programa; (iii) Identificar os fatores de satisfação / 

insatisfação; (iv) Verificar a adequabilidade das ações de atendimento propostas. 

A avaliação deve ser realizada por equipe independente, mas com comprovada 

experiência não só em processos de avaliação, mas também em processos de 

reassentamento. Para a contratação da avaliação ex-post deverá ser elaborado Termo 

de Referência que deverá orientar a relação contratante e contratado sobre o tema. 

 

 



 

 

 

9.3 Mecanismos de Reclamos 

Caso ocorra durante a implantação do processo de reassentamento um número 

significativo de reclamações ou de processos sendo negociados pela via judicial a SRH 

implantará uma ouvidoria específica para o Programa composta por técnicos de 

diferentes formações (sociólogos, assistentes sociais, engenheiros, avaliadores, etc.) a 

fim de dirimir os conflitos.  

Esta ouvidoria estará preparada para não só captar as reclamações, mas, sobretudo 

para encaminhá-las aos setores pertinentes buscando obter soluções. As soluções 

obtidas serão comunicadas aos reclamantes.  

Dar respostas é o objetivo principal do processo de reclamos. Por experiência, sabe-se 

que uma das maiores queixas da população é a dificuldade de acessar o processo 

institucional / burocrático das entidades envolvidas, e por isto mesmo sentem se 

perdidas e lesadas. Dar respostas de forma concisa, clara, bem fundamentadas e em 

uma linguagem adequada é a função principal do grupo de reclamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.0 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Quando da elaboração da atualização do Plano de Reassentamento – este deverá 

conter um cronograma detalhado de atividades.  

A seguir, apresenta-se a sugestão de detalhamento deste cronograma.   

ATIVIDADES 
1.0 PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 
1.1 Primeiros Contatos / Processo de Aproximação  
1.2 Reuniões sobre à construção do Açude e o Reassentamento 
1.3 Apresentação do Plano de Reassentamento 
1.4 Escolha das Opções de Atendimento 
1.5 Criação da " CARPA" e implantação dos Procedimentos de Reclamos 
1.6 Reuniões Informativas sobre à evolução do Programa 
1.7 Atividades conjuntas com a equipe da 'CARPA" 

2.0 ELABORAÇÃO DO PRI  E ATIVIDADES CORRELATAS 
2.1 Definição da Poligonal de afetação e identificação dos imóveis afetados  
2.2 Cadastro Sócio-econômico de todas as famílias afetadas  
2.3 Cadastro técnico de todos os imóveis afetados p/ avaliação  
2.4 Elaboração dos laudos de avaliação para todos os imóveis 
2.5 Documentação fundiária e pessoal 
2.6 Apoio jurídico às famílias afetadas 
2.7 Montagem dos processos por Propriedade  
2.8 Identificação de áreas destinadas ao Reassentamento 
2.9 Elaboração do Plano de Reassentamento Involuntário - Versão Final  

3.0 CONSTRUÇÃO DAS AGROVILAS E DOS LOTES AGRÍCOLAS  
Planejamento / Construção / Entrega / Documentação 
3.1 Desapropriação e posse da área destinada ao Reassentamento   
3.2 Licitação do projeto parcelamento / unidade habitacional 
3.3 Execução do projeto de parcelamento e das unidades habitacionais 
3.4 Negociação e acordos com as concessionárias de serviços públicos 
3.5 Licenciamento ambiental das Agrovilas  
3.6 Licitação da construção das Agrovilas (moradias e infra estrutura) e dos lotes agrícolas  
3.7 Construção das Agrovilas e dos Lotes agrícolas 
4.0 REASSENTAMENTO              Via Administrativa 
4.1 Efetivação do processo de negociação com as famílias afetadas 
4.2 Transferência das famílias para a área de reassentamento 
4.3 Demolição do imóvel desocupado 

5.0 COMPENSAÇÃO MONETÁRIA OU AUTO-REASSENTAMENTO  Via Administrativa 
5.1 Efetivação do processo de negociação com as famílias afetadas 
5.2 Pagamento e mudança da família 
5.3 Demolição do imóvel 



 

 

 

 
6.0 INDENIZAÇÃO                 Via Judicial  * 

6.1 Negociação com os afetados  ** 
6.2 Processo Judicial / Pagamento de custas 
6.3 Laudo Judicial 
6.4 Depósito Judicial 
6.5 Cumprimento do Mandato 
6.6 Demolição do Imóvel 
7.0 ATIVIDADES RE-INSERÇÃO DOS REASSENTADOS 
7.1 Campanhas de educação sanitária 
7.2 Campanhas de convivência  
8.0 PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA 
8.1 Preparação do Termo de Referência 
8.2 Licitação 
8.3 Cursos de Capacitação 
8.4 Fornecimento de Insumos / Sementes, etc. 
8.5 Apoio Técnico 
9.0 MONITORAMENTO DO PROCESSO DE REASSENTAMENTO 
10.1 Preparação do Termo de Referência 
10.2 Licitação 
6.1 Etapa 1 
6.2 Etapa 2 
6.3 Etapa 3 
10. 0 AVALIAÇÃO EX-POST 
10.1 Preparação do Termo de Referência 
10.2 Licitação 
10.3 Execução da Avaliação Ex-Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.0 ORÇAMENTO 

 

11.1 – Resumo dos Orçamentos 
A seguir apresenta-se o orçamento previsto para os 4 empreendimentos.  

ORÇAMENTO - PLANO DE REASSENTAMENTO 
  

AÇUDE ORÇAMENTO (R$) 
  
TRAIRI                       6.664.595,51  
JENIPAPEIRO                       3.329.462,60  
JATOBÁ                       1.510.315,25  
MAMOEIRO                       1.854.833,65  
  
TOTAL                     13.359.207,01  

 

11.2 Orçamento por Empreendimento 
A seguir apresenta-se o orçamento detalhado por açude. 

Açude Trairi  

Orçamento Detalhado 
Item Descrição Custo Total (R$)

I DESAPROPRIAÇÃO DA POLIGONAL DE CONTORNO DO AÇUDE 
1 Terras 862.338,00
2 Benfeitorias 4.053.513,22
 VALOR (I) 4.915.851,22

II REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO 
1 Desapropriações (da área da agrovilla 168,31 ha) 252.285,00
2 Auto-reassentamento (1)  4.932,08
3 Compensação Monetária (proprietários e moradores) 167.477,21
4 Demolição das Benfeitorias 30.000,00
5 Custo da Agrovila 819.050,00

 Interferência da Comissão Multidisciplinar (monitor de Campo e carro de apoio 
durante 5 meses) 

30.000,00

 Demarcação dos Lotes Agrícolas e Urbanos (Equipe de topografia e carro de apoio 
durante 2 meses) 10.000,00

 Construção de Casas e fossas sépticas –    30 unidades (2) 600.000,00
 Construção de 1 escola com 4 salas (Padrão SEDUC) (2) 100.000,00
 Implantação do Sistema de Abastecimento (adutora com 3,0 km + caixa d´água) (3) 75.000,00

 Despesas com remanejamento da população (alimentação e mudança) 4.050,00
 VALOR (II) 1.273.744,29

III RELOCAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA  
1 Relocação de Estradas - Implantação de 10 km de estradas vicinais (4) 100.000,00
2 Relocação de 15 km Rede Elétrica (5) 375.000,00
 VALOR (III) 475.000,00

 TOTAL GERAL (I +II + III) 6.664.595,51
(1) Somente dois dos proprietários residentes no lote que deverão ser transferidos para a área remanescente têm valores das 

indenizações inferiores a R$ 12.000,00;   
(2) Estimados com base em valores praticados pela SRH; 
(3) O valor de R$ 25.000,00/km inclui: assentamento, fornecimento e montagem da tubulação e conexões; 
(4) Considerando como valor unitário R$ 10.000,00/km; 
(5) Considerando como valor unitário R$ 25.000,00/km. 



 

 

 

Açude Jenipapeiro  

Orçamento Detalhado 

Item Descrição Custo Total 
(R$) 

I DESAPROPRIAÇÃO DA POLIGONAL DE CONTORNO DO AÇUDE 
1 Terras 344.715,99
2 Benfeitorias 1.613.961,53
 VALOR (I) 1.958.677,52
II REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO 
1 Desapropriações (da área da agrovila - 253,60 ha) 105.360,00
2 Auto-reassentamento (1) (2) 
3 Compensação Monetária (2) 15.325,08
4 Demolição das Benfeitorias 30.000,00
5 Custo de implantação da Agrovila 845.100,00

 Interferência da Comissão Multidisciplinar (monitor de Campo e carro de apoio durante 5 
meses) 

30.000,00

 Demarcação dos Lotes Agrícolas e Urbanos (Equipe de topografia e carro de apoio durante 
2 meses) 10.000,00

 Construção de Casas e fossas sépticas – 36 unidades (3) 720.000,00
 Construção de 1 escola com 2 salas (Padrão SEDUC) (3) 40.000,00
 Implantação do Sistema de Abastecimento (adutora com 1,6 km e rede de distribuição) (4) 40.000,00

 Despesas com remanejamento da população (alimentação e mudança para 34 famílias) 5.100,00
6 Relocação de Estradas – Implantação de 10 km de estradas vicinais (5) 100.000,00
7 Relocação de 11 km Rede Elétrica (6) 275.000,00

 VALOR (II) 1.370.785,08
 VALOR TOTAL (I + II) 3.329.462,60

(6) Todos os proprietários residentes no lote que deverão ser transferidos para a área remanescente têm valores 
das indenizações superiores a R$ 12.000,00; 

(7) Todos os moradores com benfeitorias que não optaram pela Agrovila têm valores das indenizações superiores a 
R$ 5.000,00; 

(8) Estimados com base em valores praticados pela SRH; 
(9) O valor de R$ 25.000,00/km inclui: assentamento, fornecimento e montagem da tubulação e conexões; 
(10) Considerando como valor unitário R$ 10.000,00/km; 
(11) Considerando como valor unitário R$ 25.000,00/km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Açude Jatobá  

Orçamento Detalhado 
DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$) 

DESAPROPRIAÇÃO 936.484,80 

Terras 

Benfeitorias 

Área de reassentamento (145,95 ha) 

72.565,40 

790.939,40 

72.980,00 

COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA 61.630,45 

AJUDA DE CUSTO 49.000,00 

MUDANÇA 10.800,00 

Alimentação 

Transporte 

5.400,00 

5.400,00 

AGROVILA 452.400,00 

Estrada de acesso à Agrovila (500m) 

Preparação do terreno 

Construção das casas (12) 

Poço profundo 

Reservatório 

Cercas de entorno 

Infra-estrutura urbana 

Rede elétrica 

12.500,00 

3.500,00 

300.000,00 

6.000,00 

20.000,00 

14.400,00 

36.000,00 

60.000,00 

TOTAL GERAL 1.510.315,25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Açude Mamoeiro  

 
                                             Orçamento Detalhado 

DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$) 
  

DESAPROPRIAÇÃO 
                  
1.352.619,62  

    

Terras 
                     
136.964,20  

Benfeitorias 
                  
1.164.655,42  

Área de Reassentamento (116,0 há)                       51.000,00  
  
AJUDA DE CUSTO                       40.214,03  
  
MUDANÇA                         9.600,00  
    
Alimentação                         4.800,00  
Transporte                         4.800,00  
  

AGROVILA 
                     
452.400,00  

    
Estrada de acesso à Agrovila                       12.500,00  
Preparação do Terreno                         3.500,00  

Construção das Casas (20) 
                     
300.000,00  

Poço Profundo                       26.000,00  
Reservatório                       40.000,00  
Cercas de Entorno                       20.000,00  
Infra-estrutura Urbana                       14.400,00  
Rede Elétrica                       36.000,00  
  

TOTAL GERAL 
                  
1.854.833,65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. Procedimentos para Elaboração e Preparação do Plano de Reassentamento 
Involuntário 

 
Os procedimentos para preparação de um Plano de Reassentamento Involuntário 

podem ser divididos em 3 etapas distintas, constituindo-se assim um roteiro. A Etapa 1 

consiste na Coleta de Dados, a Etapa 2 no Planejamento e Elaboração da Política de 

Atendimento e a Etapa 3 na elaboração do Plano de Ação. 

No entanto, vale ressaltar que o envolvimento da população e de suas lideranças 

formais ou não permearão todo o processo de elaboração do Plano de 

Reassentamento Involuntário. 

A seguir apresenta-se o roteiro de procedimentos que a SRH adotará quando da 

atualização Plano de Reassentamento Involuntário. 

Roteiro para elaboração de Plano de Reassentamento Involuntário: 

Etapa 1 – Coleta de Dados  

a. Estudo do Projeto de Intervenção / Definição da Poligonal Afetação 

b. Decreto de Utilidade Pública 

c. Cadastramento dos Imóveis e Famílias Afetadas 

d. Notificação 

e. Pesquisa sobre o Perfil Sócio-econômico das Famílias Afetadas 

f. Cadastro Imobiliário 

g. Estudo Domínio da Terra 

h. Estudo Documentação Pessoal 

i. Banco de Terras / Definição Modelo Parcelamento e Habitacional 

ETAPA 2 – Elaboração do Plano – Escopo  

j. Análise do Perfil Sócio-econômico das Famílias Afetadas 

k. Laudos de Avaliação e Análise da Avaliação dos Bens Afetados 

l. Definição do Grau de Afetação – Quantitativa e Qualitativa 



 

 

 

m. Definição da Política de Atendimento 

n. Definição dos Critérios de Elegibilidade 

o. Mecanismos de participação comunitária; 

p. Mecanismos de Reclamos; 

q. Monitoramento e avaliação; 

r. Apoio social e jurídico (se for o caso); 

ETAPA 3 – Plano de Ação  - Escopo 

s. Matriz Institucional 

t. Cronograma 

u. Orçamento; 

v. Fonte de Recursos 

 

Após a elaboração, o Plano será devidamente encaminhado ao BIRD para a devida 

aprovação, pelo Governo do Estado do Ceará, via SRH.  

 


