Governo do Estado do Ceará - Vice-Governadoria

Programa Integrado de Prevenção
e Redução da Violência
PReVio - Estado do Ceará
Análise Ambiental e Social (AAS) e Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) da operação BR-L1546
Linha de Crédito Condicional para Projetos de Inversão CCLIP BR-O0011

Consulta Pública Virtual

Consulta Pública Virtual
Esta consulta pública virtual é realizada de acordo as políticas de Meio Ambiente
e Cumprimento de Salvaguardas do Banco Interamericano de Desenvolvimento
BID – OP –703:

“Deverão ser realizadas consultas significativas com as partes afetadas
pelo menos uma vez, preferencialmente durante a preparação do Plano
de Gestão Ambiental e Social (PGAS)”

Objetivo Geral do PreVio
Qualificar a atuação governamental na realização de ações de prevenção
social e segurança pública, na perspectiva de redução de vulnerabilidades
e de violências, no prazo de 05 anos, para públicos específicos, tais como:
crianças, jovens, adolescentes gestantes, egressos do sistema socioeducativo,
população LGBT e mulheres em situação de violência.
O programa contempla um orçamento aproximado de 65 milhões de Dólares
Americanos.

Objetivos específicos
• Contribuir na implantação de projetos de

• Fortalecer redes locais de prevenção à violência

prevenção à violência, fortalecendo o papel

através de articulação comunitária e ações de

dos municípios em ações de segurança pública

fomento;

e prevenção social;
• Fortalecer as ações de segurança pública
• Aperfeiçoar a atuação dos órgãos públicos

qualificada;

na área de prevenção à violência, com foco em
territórios, segmentos sociais vulneráveis e

• Fortalecer as ações de atendimento

historicamente discriminados;

socioeducativo em consonância com o SINASE;

• Implantar metodologias de prevenção à

• Ampliar a capacidade de atendimento de

violência baseadas em evidências, sistemas de

crianças, mulheres e população LGBT vítimas de

gestão, monitoramento e avaliação de projetos;

violência e de pessoas em situação iminente de
morte, decorrente de ameaça.

Componentes do PreVio
Componente 1
Políticas de Prevenção à Violência
• Subcomponentes:
1.1 - Diretrizes para a implantação de políticas
de Prevenção à violência
1.2 - Programa de Prevenção Informado
por Evidências

1.3 - Estratégia de Gestão Territorial da política
de prevenção à violência no Município de
Fortaleza
• Centros de Referência Cidadã
1.4 - Estratégias de implantação da Política
de Prevenção à Violência no interior do Estado

Componentes do PreVio
Componente 2
Segurança Pública Qualificada
Subcomponentes:
2.1 - Estratégia e policiamento orientados
por problemas
2.2 - Policiamento de proximidade:
• Construção de 12 sedes das Unidades
Integradas de Segurança Pública - UNISEGs
2.3 – Inteligência e Investigação Policial

Componentes do PreVio
Componente 3
Prevenção da reincidência infracional e proteção à pessoa
Subcomponentes:
3.1 - Socioeducativo
3.2 - Fortalecimento e apoio aos jovens egressos
das unidades de internação e meio aberto
3.3 - Fortalecimento de Programas de Proteção
à Pessoa
• Ampliação do Centro de Referência e Apoio
às vítimas de violência (CRAVV)
• Implantação do Centro Estadual de Referência
LGBT
• Implementação das Salas Lilás

Localização do Programa PreVio

Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio, do Estado do Ceará
Componente
Subcomponente
Componente 1:
Política Estadual de Prevenção
à Violência / 1.3 Estratégia de
Gestão Territorial da Política
de Prevenção à Violência no
Município de Fortaleza

Obras de infraestrutura
Tipo de obra
Estruturação de 05 Centros
de Referência Cidadã

2 reformas
e 3 novas
construções

Fortaleza - Bairros: Vicente Pinzon, Granja
Lisboa, Genibaú, Curió e Barra do Ceará

Expansão do Pacto
por Um Ceará Pacífico

Obras de
intervenções
urbanas

10 municípios: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro
do Norte, Maracanaú, Sobral, Crato, Itapipoca,
Maranguape, Iguatú, Quixadá

12 novas
construções

Bairros Palmeiras, Curió, Jacarecanga,
Montese, Serrinha, Quintinho Cunha,Joao XXIII,
Edson Queiroz, Barra do Ceará, Vila Velha,
Planalto Airton Sena, São João de Tauape

Ampliação do Centro de
Referência e Apoio às Vítimas
de Violência (CRAVV) e
Implantação do Programa
de Proteção Provisória

Reformas
Gerais

Fortaleza (Meireles e Região Metropolitana)
e Juazeiro do Norte

Implantação do Centro Estadual
de Referência LGBT

Reformas
Gerais

Bairro Parangaba

Reformas
Gerais

Municípios com população acima de 50 mil
habitantes: Barbalha, Limoeiro do Norte, Tauá,
Trairi, Granja, Boa Viagem, Acopiara, Eusébio,
Beberibe e Itapajé

Componente 2:
12 Novas Sedes das Unidades
Segurança Pública Qualificada
Integrais de Segurança - UNISEGs
2.2 Policiamento de Proximidade

Componente 3:
Prevenção da Reincidência
Infracional e Proteção à Pessoa
3.3 Fortalecimento de
Programas de Proteção à Pessoa

Localização

Estruturação de 10 salas em
Delegacias da Polícia Civil em 10
municípios do Estado do Ceará

Ações do Programa PreVio
Fortaleza
05 Centros de Referência Cidadã
01 Centro Estadual
de Referência LGBT
12 Unidades Integradas
de Segurança (Uniseg)

Centros de Referência Cidadã
Vicente Pinzón, Granja Lisboa, Genibaú,
Curió e Barra do Ceará
Centro Estadual de Referência LGBT
Parangaba
Unidades Integradas de Segurança (Uniseg)
Palmeiras, Curió, Jacarecanga, Montese, Serrinha,
Quintinho Cunha, João XXIII, Edson Queiroz,
Barra do Ceará, Vila Velha, Planalto Ayrton Sena, São
João do Tauape

Centros de Referência Cidadã

Os 5 Centros de Referência Cidadã
irão abrigar:

• Núcleo de Ação pela Paz (NAPAZ);
• Núcleo de Mediação Comunitária
/ Justiça Restaurativa;
• Cursos de qualificação profissional;
• Atendimento descentralizado
dos serviços públicos;
• Área de convivência para a comunidade.

Centro de Referência Cidadã
Infraestrutura:
2 reformas de prédios existentes e 3 novas construções
Espaços e facilidades:
• Sala de equipe de gestão;

• Almoxarifado;

• Salas de atividades comunitárias;

• Banheiros;

• Salas multiuso (para até 30 pessoas);

• Vestiários de uso público por sexo com
acessibilidade para pessoas com necessidades
especiais;

• Sala Núcleo de Práticas Cooperativas;
• Pátio coberto para atividades sociais;
• Cozinha e refeitório;

• Espaço de convivência arborizado;
• Estacionamento aberto com vagas prioritárias;

UNISEGs
Construção de um prédio
da Polícia Militar, onde funcionará
uma Companhia com o efetivo
de 250 policiais.
O espaço também será utilizado
para o uso social da comunidade
em projetos sociais.

Instalações e facilidades:
• Auditórios para atividades comunitárias;
• Alojamentos;
• Banheiros;
• Salas de trabalho.

Unidades de Segurança Integrada
(UNISEGs)

Fortaleza
Bairros:
• Palmeiras,
• Barra do Ceará,
• Curió,
• Vila Velha,
• Jacarecanga,
• Planalto Ayrton Sena,
• Montese,
• São João do Tauape.
• Serrinha,
• Quintinho Cunha,
• João XXIII,
• Edson Queiroz,
As novos prédios das UNISEGs têm
a capacidade para um efetivo 250 policiais,
alcançando uma população de aproximadamente
de 100 mil pessoas.

Centro Estadual de Referência LGBT

Construção de espaço para
atendimento da população LGBT,
com suporte operacional
e logístico de uma Unidade Móvel,
com a prestação de serviço
qualificado, especializado
e humanizado voltado à população
de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais cearenses.

Centro de Referência e Apoio
às Vítimas de Violência (CRAVV)
Ampliação do serviço de atendimento
multidisciplinar nas áreas da psicologia,
assistência social e orientação jurídica às vítimas
diretas e indiretas de crimes violentos
em Fortaleza e para e Juazeiro do Norte.
Instalações e facilidades:
• Sala do Administrativo;
• Sala de Atendimento Individual – Psicóloga
/ Assistente Social;
• Sala de Atendimento Individual – Advogada;
• Sala de Reuniões;
• Ambiente de Copa / Cozinha / Refeitório;
• Sala Almoxarifado / Arquivo;
• Banheiro;
• Estacionamento.

Salas Lilás
Salas estruturadas, dentro de delegacias
da Polícia Civil, com a capacitação do efetivo
para o atendimento de mulheres em situação
de violência. A implantação está prevista
em 10 municípios do interior com população
inferior a 60 mil habitantes.

Avaliação dos impactos socioambientais
das infraestruturas (ou obras) previstas pelo PreVio

Classificação Socioambiental
do Programa PreVio

A

B
C

• Impactos ambientais significativos e efeitos sociais associados que requerem
Avaliação de Impacto Ambiental.

• Impactos ambientais e sociais majoritariamente localizados e de curta duração,
para os quais já existem medidas de implementação conhecidas para sua
mitigação.
• Requerem uma Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE) a nível
de programa e uma Análise Ambiental e Social a nível de projetos com Marcos
e Programas de Gestão Ambiental e Social.

• Impactos ambientais mínimos que não requerem uma análise ambiental ou social.

Impactos positivos
• Melhores condições para o desenvolvimento dos projetos sociais do programa;
• Fortalecimento dos atores locais e de suas ações de prevenção social da violência;
• Implantação da primeira estrutura de proteção de direitos humanos LGBT de abrangência estadual;
• Disponibilização de novos espaços de convivência para a comunidade;
• Fortalecimento da atuação da polícia comunitária;
• Melhora das condições de vida e segurança na comunidade;
• Ampliação da rede de atendimento às mulheres em situação de violência no interior do Estado

Potenciais impactos*

Medidas de mitigação

• Afetação temporal da qualidade de ar,
água e solo;

• Gestão de resíduos e recuperação de áreas
degradadas;

• Perturbação temporal às atividades
da população;

• Comunicação Social eficiente com
as comunidades e autoridades locais;

• Risco de acidentes;

• Sinalização para orientar a circulação
durante as obras;

• Risco de danos à infraestrutura existente
e propriedade de terceiros.

*Quase na totalidade, referentes a fase de reformas e novas
construções, restritos ao entorno das obras, de curto prazo,
temporários e reversíveis

• Capacitação sobre prevenção de acidentes
e proteção à saúde.

Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social
Foram planejados 12 programas para mitigar os riscos socioambientais da implementação das obras
de infraestrutura do programa que permitem o Governo do Estado do Ceará esteja preparado para enfrentar situações adversas e possam aumentar seus impactos positivos.

Programa de Controle
Ambiental das Obras

Programa de Gerenciamento
Ambiental e Social das Obras

Programa de Gestão dos
Resíduos da Construção Civil

Fornece os elementos técnicos
para reduzir os danos ambientais
durante a construção e estabelece
as normas a serem seguidas para
minimizar os impactos ambientais.

Avalia as diretrizes e procedimentos
de controle ambiental e social
das obras, avalia a realização do
gerenciamento ambiental e indica
medidas para aprimorar a qualidade
ambiental e social das obras.

Estabelece as diretrizes para a
gestão dos resíduos gerados nas
construções e reformas, incluindo a
sua redução, manuseio e disposição,
com reutilização e reciclagem de
material.

Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social

Programa de
Educação Ambiental

Plano de Proteção Florestal

Promoverá
comunicação,
divulgação e intercâmbio
das iniciativas ambientais
à comunidade com ações
de melhoria da qualidade
ambiental.

Visa proteger e restaurar a
flora afetada pela obra.

Programa de
Treinamento e Capacitação
da Mão de Obra

Programa de Saúde
dos Trabalhadores e
Comunidades Envolvidas

Capacita a mão de obra para
seguir normas de conduta,
práticas de gestão ambiental
e legislação ambiental.

Estabelece
padrões
de
atendimento à legislação de
controle e saúde e segurança
ocupacional, além de medidas
de prevenção e contenção de
doenças infectocontagiosas,
com destaque para o novo
coronavírus (sars-cov-2).

Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social

Programa de Contingência

Programa de Arqueologia

Estabelece procedimentos de resposta
a emergências operacionais, desastres
naturais ou acidentes industriais
durante a construção e operação dos
centros.

Definição de normas a serem seguidas
caso haja comprovação de existência
de sítio arqueológico no local das
obras, com procedimentos de registro,
salvamento e armazenamento
do
patrimônio arqueológico.

Programa de
Comunicação Social

Programa de Esclarecimento
de Dúvidas e Atendimento
de Reclamações

Ferramenta de informação e transparência
dos projetos a serem executados,
mantendo interlocução contínua com a
população, em articulação com o trabalho
socioambiental.

Designação de canal de ouvidoria
específico para atender críticas, denúncias,
sugestões, cobranças e elogios às ações
e medidas implantadas, fomentando a
efetiva participação da comunidade na
gestão do programa de modernização.

Programa de
Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD)
Medidas de controle ambiental para
recuperação das áreas degradadas
durante as obras (canteiros de obras,
áreas de empréstimos e bota-fora).

Marco de Gestão do Plano de
Reassentamento e Compensação
Minimizar os impactos socioambientais
decorrentes da liberação de terras
necessárias para a implantação dos
projetos do Programa, por meio
da abordagem de medidas e ações
de manutenção e/ou melhoria da
qualidade de vida da população
que seria afetada, de acordo com o
arcabouço legal e institucional e a
política operacional nº 710 do BID.

Esclarecimento de Dúvidas, Atendimento
de Reclamações e Sugestões

Através da Ouvidoria Geral do Estado
Site:
w w w. c e a r a t r a n s p a r e n t e . c e . g o v. b r
Central de Atendimento:
Fone: 155

Informação disponível sobre o PReVio - CE
w w w.v i c e g ov.c e.g ov. b r/c o n s u l t a v i r t u a l

