Relatório: Convênios Federais celebrados em 2013, 2014 e 2015
Convênios/Contratos de repasse/Termos de parceria
SICONV (Portal de convênios)

Contratos licitados e em execuçao
1. Número do convênio: 775722/2012
Concedente: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
Responsável concedente: Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 28/12/2012 (data da assinatura do contrato)
Data da publicação: 04/01/2013
Vigência: 03/12/2015
Objeto: Construção de um Centro de Referência Especializado da Assistência Social.
Justificativa: A Construção de um Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS é de grande importância para o Município de Cabedelo, contribuindo para o
atendimento de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social. Objetivos: Fortalecer a família função de protetora de seus membros; - Incluir as famílias na rede de
proteção social e nos serviços públicos; - Romper com o ciclo de violência no interior da
família; - Oferecer condições para reparar danos e interromper a violação de direitos; Prevenir a reincidência de violações de direitos. Os principais benefícios esperados serão a
proteção e assistência às pessoas que tanto necessitam como: -Crianças, adolescentes e
famílias vítimas de violência doméstica e/ou intrafamiliar: que acontecem nas situações de
trabalho infantil, abuso e exploração sexual, violência física, psicológica e negligência,
afastamento do convívio familiar por medida socioeducativa ou de proteção, discriminação, e
outras situações. -Mulheres e pessoas idosas, vítimas de violência doméstica/intrafamiliar. Famílias e indivíduos em situação de rua; com pessoas abrigadas ou egressas do acolhimento
institucional; com usuários de substâncias psicoativas; com idosos atendidos em Centro Dia;
ou que necessitam de serviços de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência.
Situação do convênio: em execução
Valor da transferência: R$ 266.000,00
Valor da contrapartida: R$ 100.392,83
Valor pactuado: R$ 366.392,83

2. Número do convênio: 778511/2012
Concedente: Ministério do Turismo
Responsável concedente: Frederico Silva da Costa
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 31/12/2012 (data da assinatura do contrato)
Data da publicação: 17/01/2013
Vigência: 05/12/2015
Objeto: Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem do Bairro de Intermares - 1ª Etapa
Justificativa: O município de Cabedelo está localizado no litoral leste do estado da Paraíba,
latitude 6° 58’ 21” S e longitude 34° 50’ 18” W, situado de forma contígua à capital João
Pessoa, distando desta 18 Km, formando uma unidade territorial conurbada. Assenta-se em
extensa e uniforme planície arenosa costeira, sendo banhada ao leste pelo Oceano Atlântico e
ao lado oeste pelo estuário do Rio Paraíba do Norte. O município possui uma área de 31 Km2,
com uma população totalmente urbana estimada em 57,9 mil habitantes chegando a dobrar
em época de veraneio, tendo seu acesso através da rodovia federal BR-230 e pela via litorânea
a PB-008, além de vias férrea, marítima e fluvial. Com uma localização privilegiada, Cabedelo
tem hoje como sua maior vocação o turismo, sendo que a expansão urbana verificada deve-se
ao fato de abrigar um grande número de segundas residências que, no período de veraneio,
são ocupadas pelo afluxo de população oriunda, principalmente, dos municípios do interior do
Estado. As intervenções previstas pela Prefeitura Municipal de Cabedelo na Infra-estrutura
urbana de drenagem e pavimentação do Bairro de Intermares se justificam em virtude da área
ser anualmente inundada nos meses de maio, junho e julho por ocasião do período de
precipitações mais intensas na área. As inundações são provocadas em virtude da área de
intervenção do projeto ser muito plana, causando o represamento das águas, onde a maioria
das habitações está inserida. A implantação do sistema de drenagem urbana e pavimentação
nesse bairro representa um dos maiores anseios e necessidades daquela comunidade, cujos
problemas não são freqüentes só com as inundações no período de inverno, mas também,
com a poeira, depressões e elevações na faixa de rolamento das vias de acesso durante o
período de verão. O nome da Rua a ser pavimentada e drenada, objeto desse contrato, chamase Avenida Mar das Antilhas, no trecho compreendido entre a Avenida Mar Vermelho e a
Avenida Mar da Arábia.
Situação do convênio: em execução
Valor da transferência: R$ 1.950.000,00
Valor da contrapartida: R$ 359.110,14
Valor pactuado: R$ 2.309.110,14

3. Número do convênio: 781854/2012
Concedente: Ministério das Cidades
Responsável concedente: Leodegar da Cunha Tiscoski
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 31/12/2012 (data da assinatura do contrato)
Data da publicação: 17/01/2013
Vigência: 05/12/2015
Objeto: Execução de obra de pavimentação com construção de guias e sarjetas, calçadas e
drenagem pluvial no Bairro de Intermares.
Justificativa: O município de Cabedelo está localizado no litoral leste do estado da Paraíba,
latitude 6° 58’ 21” S e longitude 34° 50’ 18” W, situado de forma contígua à capital João
Pessoa, distando desta 18 Km, formando uma unidade territorial conurbada. Assenta-se em
extensa e uniforme planície arenosa costeira, sendo banhada ao leste pelo Oceano Atlântico e
ao lado oeste pelo estuário do Rio Paraíba do Norte. O município possui uma área de 31 Km2,
com uma população totalmente urbana estimada em 57,9 mil habitantes chegando a dobrar
em época de veraneio, tendo seu acesso através da rodovia federal BR-230. Com uma
localização privilegiada, Cabedelo tem hoje como sua maior vocação o turismo, sendo que a
expansão urbana verificada deve-se ao fato de abrigar um grande número de segundas
residências que, no período de veraneio, são ocupadas pelo afluxo de população oriunda,
principalmente, dos municípios do interior do Estado. As intervenções previstas pela Prefeitura
Municipal de Cabedelo na Infra-estrutura urbana de drenagem e pavimentação do Bairro de
Intermares se justifica em virtude da área ser anualmente inundada nos meses de maio, junho
e julho por ocasião do período de precipitações mais intensas na área. As inundações são
provocadas em virtude da área de intervenção do projeto ser muito plana, causando o
represamento das águas, onde a maioria das habitações está inserida. A implantação do
sistema de drenagem urbana e pavimentação nesse bairro representa um dos maiores anseios
e necessidades daquela comunidade, cujos problemas não são freqüentes só com as
inundações no período de inverno, mas também, com a poeira, depressões e elevações na
faixa de rolamento das vias de acesso durante o período de verão.
Situação do convênio: em execução
Valor da transferência: R$ 2.965.600,00
Valor da contrapartida: R$ 684.635,87
Valor pactuado: R$ 3.650.235,87

4. Número do convênio: 781852/2012
Concedente: Ministério das Cidades
Responsável concedente: Leodegar da Cunha Tiscoski
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 31/12/2012 (data da assinatura do contrato)
Data da publicação: 17/01/2013
Vigência: 05/12/2015
Objeto: Execução de obra de pavimentação com construção de guias e sarjetas, calçadas e
drenagem pluvial no Bairro de Intermares.
Justificativa: O município de Cabedelo está localizado no litoral leste do estado da Paraíba,
latitude 6° 58’ 21” S e longitude 34° 50’ 18” W,situado de forma contígua à capital João Pessoa,
distando desta 18 Km, formando uma unidade territorial conurbada. Assenta-se em extensa e
uniforme planície arenosa costeira, sendo banhada ao leste pelo Oceano Atlântico e ao lado
oeste pelo estuário do Rio Paraíba do Norte. O município possui uma área de 31 Km2, com
uma população totalmente urbana estimada em 57,9 mil habitantes chegando a dobrar em
época de veraneio, tendo seu acesso através da rodovia federal BR-230. Com uma localização
privilegiada, Cabedelo tem hoje como sua maior vocação o turismo, sendo que a expansão
urbana verificada deve-se ao fato de abrigar um grande número de segundas residências que,
no período de veraneio, são ocupadas pelo afluxo de população oriunda, principalmente, dos
municípios do interior do Estado. As intervenções previstas pela Prefeitura Municipal de
Cabedelo na Infra-estrutura urbana de drenagem e pavimentação do Bairro de Intermares se
justifica em virtude da área ser anualmente inundada nos meses de maio,junho e julho por
ocasião do período de precipitações mais intensas na área. As inundações são provocadas em
virtude da área de intervenção do projeto ser muito plana, causando o represamento das
águas, onde a maioria das habitações está inserida. A implantação do sistema de drenagem
urbana e pavimentação nesse bairro representa um dos maiores anseios e necessidades
daquela comunidade, cujos problemas não são frequentes só com as inundações no período
de inverno, mas também, com a poeira, depressões e elevações na faixa de rolamento das vias
de acesso durante o período de verão.
Situação do convênio: em execução
Valor da transferência: R$ 3.954.600,00
Valor da contrapartida: R$ 360.561,94
Valor pactuado: R$ 4.315.161,94

5. Número do convênio: 784959/2013
Concedente: Ministério do Turismo
Responsável concedente: Vinicius Rene Lummertz Silva
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 31/12/2013 (data da assinatura do contrato)
Data da publicação: 21/01/2014
Vigência: 31/12/2015
Objeto: APOIO À PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção do Centro de
Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turístico da Praia do Jacaré no
Município de Cabedelo.
Justificativa: Cabedelo integra, ao norte, a grande João Pessoa. Com uma formação territorial
peninsular, é banhado de um lado por belas praias, do outro, corre o Rio Paraíba, sobre o qual
se debruçam deslumbrantes manguezais até ao encontro do rio com o Oceano Atlântico. As
belezas naturais do município explicitam sua vocação turística. Em 15 km de belas praias, há
águas agitadas propícias para a prática de surf, onde também ficam as áreas reconhecidas pelo
local de desovas de tarugas marinhas. Nesta região da cidade, ocorre anualmente o festival
indoor de carnaval, “Fest Verão”, no qual se apresentam grandes artistas do cenário nacional.
Paralela a esta praia, praia de Intermares, está uma das grandes atrações turísticas do local, o
Pôr do Sol da Praia do Jacaré, já reconhecido como o pôr do sol mais famoso do Brasil. Este
evento diário ocorre em uma praia fluvial equipada com restaurantes, bares, lojas de serviços
e casas de shows. Dada sua relevância, foi elevada à categoria de Parque Municipal Turístico
da Praia do Jacaré. Seguindo no trajeto das praias, as águas se tornam calmas e mornas como
piscinas. Em uma dessas, há o Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, o qual se
caracteriza como um banco de areia que emerge com a maré baixa. É uma grande atração
turística, sendo disputado por barcos e catamarãs. Por ser praticamente rodeado pelas águas
do mar e do rio, o município é propício para a prática de esportes aquáticos, bem como,
oferece agradáveis e surpreendentes passeios aquáticos e fluviais. No plano histórico,
Cabedelo possui dois importantes monumentos históricos. As Ruínas do Almagre, tombadas
pelo IPHAN desde 1938, é um relevante testemunho da história, conquista e fundação do
Brasil. A Fortaleza de Santa Catarina, assentada na cabeceira do estuário desde o século XVI,
por ter sido palco de batalhas, dos colonizadores e viajantes, pelas conquistas da Paraíba e
região, bem como, pela sua suntuosidade, é reconhecida como o mais importante monumento
histórico do Estado. A culinária é um destaque à parte, pois fresquinhos peixes e outros frutos
do mar e dos manguezais são preparados delicadamente com leite de coco e temperos típicos.
Cozidos, fritos ou assados, garantem uma festa gastronômica aos turistas e visitantes. Este
breve panorama justifica a proposta de implantação de um projeto arrojado de infraestrutura
de apoio ao turismo que contemple a execução de um Centro de Comercialização de Produtos
artesanais na área da Orla fluvial do Parque Municipal Turístico da Praia de Jacaré/Cabedelo. A

proposta para a execução de um Centro de Comercialização de Produtos artesanais contempla
melhorias na infraestrutura turística e uma bela requalificação no espaço que hoje acontece,
informalmente, toda esta comercialização. Assim, objetivamos ampliar a visitação turística a
cidade e oferecer mais conforto e acessibilidade aos produtos artesanais da terra, produzidos
pelos próprios nativos utilizando-se, sustentavelmente, do coco seco, da escama de peixe, do
osso bovino, etc.
Situação do convênio: em execução
Valor da transferência: R$ 585.000,00
Valor da contrapartida: R$ 24.400,00
Valor pactuado: R$ 609.400,00

Contratos/convenios assinados, mas ainda nao
foram licitados
6. Número do convênio: 816023/2014
Concedente: Ministério da Saúde
Responsável concedente: Ademar Arthur Chioro dos Reis
Convenente: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo
Responsável convenente: Jairo George Gama
Data da celebração: 31/12/2014 (data da assinatura do contrato)
Data da publicação: 15/01/2015
Vigência: 30/12/2017
Objeto: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Justificativa: Cabedelo é um município portuário, 100% urbanizado que possui uma população
segundo o IBGE de 63.035, fica localizado a 18km de distância da capital, João Pessoa. A Rede
de Atenção Integral a Saúde é composta 19 Unidades Básicas de Saúde da Família; 01 Núcleo
de Assistência à Saúde da Família (NASF I), com duas Equipes; 01 Centro de Fisioterapia; 01
Centro de Referência em Saúde; 01 Serviço de Atenção Especializada em DST/AIDS (SAE); 01
Laboratório de Controle de Endemias; 01 Laboratório Central de Análises Clínicas; 01 Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO); 01 Centro de Atenção Psicossocial Tipo 1(CAPS I); 01
Centro de Atenção Psicossocial Tipo AD(CAPS AD) e 01 Hospital e Maternidade de Média
Complexidade com 35 leitos. A fragilidade da atual estrutura física do Hospital, bem como o
déficit de leitos hospitalares para atender a população do Município e a referenciada pelo
Município de Lucena, que totaliza uma população de aproximadamente 75.000 habitantes, fez
com que a gestão apresentasse a proposta que será apenas de REFORMA do imóvel, não
havendo ampliação da área. As demandas assistenciais proposta nesta reforma contemplarão
as seguintes Unidades Funcionais: Urgência e Emergência (Sala de Estabilização com 02 leitos e
Observação com 03 leitos masculinos, 04 leitos femininos e 03 leitos pediátricos);
Ambulatório/Centro de Imagem (03 Consultórios, Sala de Raios X, Sala de Ultrassonografia);
Internação: Quartos de PPP, Alojamento Conjunto, Pediatria, Clínicos, Cirúrgicos, Psiquiátricos,
Geriátricos e Isolamento; Centro Cirúrgico/Obstétrico com 02 salas cirúrgicas e 01 sala de
parto cirúrgico; Administração com Sala de Direção Geral, Administrativa e Técnica, Recursos
humanos, Contas médicas, CCIH e Coord. Epidemiologia, Coord. Enfermagem, SAME; Apoio
Técnico e Logístico: SND, SNE / Lactário, Farmácia, Laboratório, AERSS, Necrotério. No entanto,
os serviços das unidades funcionais Central de Material e Esterilizado - CME, Unidade de
Processamento de Roupas - UPR e Almoxarifado estarão sendo utilizadas do outro
Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS municipal. QUADRO DE LEITOS: Alojamento
Conjunto: 06 leitos; Pediátricos: 10 leitos; Clínicos: 08 leitos; Cirúrgicos: 08 leitos; Psiquiátricos:
06 leitos; Geriátricos: 06 leitos; PPP: 02 leitos; Isolamento: 02 leitos; Observação: 10 leitos;

TOTAL: 58 leitos A área total de reforma será de 2.160 metros quadrados, distribuídos
conforme ambientes detalhados no relatório técnico anexo na proposta, a ser executada no
período de 12 meses.
Situação do convênio: empenhado
Valor da transferência: R$ 4.999.975,00
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 4.999.975,00

7. Número do convênio: 814685/2014
Concedente: Ministério da Esporte
Responsável concedente: José Aldo Rebelo Figueiredo
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 29/12/2014 (data da assinatura do contrato)
Data da publicação: 07/01/2015
Vigência: 31/12/2015
Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes.
Justificativa: Cabedelo é um município da Região Metropolitana de João Pessoa, no estado da
Paraíba, no Brasil. Tem uma área de 31,42 quilômetros quadrados, com medidas singulares: 18
quilômetros de extensão por apenas três quilômetros de largura. Sua população em 2012 foi
estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 60 226 habitantes.8 Em mapas
holandeses do século XVII, aparecia como uma ilha por causa dos rios Jaguaribe e Mandacaru.
Tem a finalidade de inserir a participação da população na prática de esportes, buscando,
também, a inclusão social e a descoberta de novos atletas por meio de aprendizagem,
treinamento e participação em competições de diversas modalidades esportivas. A população
merece ter um local adequado para a execução de modalidades esportivas, sabendo-se que
prática esportiva é de extrema importância para o crescimento físico e pessoal. Sem dúvidas,
será de grande impacto na qualidade de vida da população residente no município, bem como
das localidades circunvizinhas, que poderão contar com um local que disponibilizará de todas
as normas de segurança e acessibilidade possíveis para garantir o bem estar de todos os
beneficiados.
Situação do convênio: empenhado
Valor da transferência: R$ 97.500,00
Valor da contrapartida: R$ R$ 6.250,00
Valor pactuado: R$ 103.750,00

8. Número do convênio: 795689/2013
Concedente: Fundação Nacional de Saúde
Responsável concedente: Gilson de Carvalho Queiroz Filho
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 31/12/2013 (data da assinatura do contrato)
Data da publicação: 17/01/2014
Vigência: 31/12/2015
Objeto: Implementar as ações que tenham reflexo na saúde ambiental nos bairros de Jacaré e
Oceania, visando reduzir o impacto ambiental com a adequada acomodação de resíduos
sólido, minimizando a incidência do mosquito da dengue – Aedes Aegypti, qualificando os
catadores através de oficinas e capacitações, capacitando os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Combate as Endemias nas ações de Educação em Saúde Ambiental e Coleta
Seletiva e sensibilizando a comunidade com relação ao acondicionamento adequado dos
resíduos sólidos.
Justificativa: Os Bairros de Jacaré e Oceania encontram-se numa área geográfica vulnerável
aos fatores de riscos sócios – ambientais, que vem interagindo no perfil epidemiológico de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis. Outro fator que caracteriza a área do
Jacaré e Oceania é a presença de moradias irregulares numa área sem infraestrutura o que
ocasiona doenças prevalentes na infância. Historicamente, a qualidade da água,
principalmente a que se destinam ao abastecimento público, as formas de tratamento de
esgoto, o descarte e a destinação do lixo representam questões críticas na área do
saneamento ambiental, tanto nos aglomerados urbanos como nas zonas rurais. Água, esgoto e
lixo relacionam-se intrinsecamente. O descuido com o lixo ou o esgoto interfere diretamente
na qualidade dos recursos hídricos. O aumento populacional aliado ao crescimento vertiginoso
das cidades, e a superprodução de bens de consumo cada vez mais descartáveis, expressa a
dimensão do problema nos últimos 100 anos e a necessidade de o Poder Público local buscar
soluções para o adequado descarte, coleta, tratamento, destinação final e reaproveitamento
do material descartado. Essas questões vêm evoluindo significativamente, com destaque para
a redução e reaproveitamento do material que, antes, era dirigido aos aterros sanitários ou a
incineração. Mas o grande passo para um resultado efetivo virá da gestão integrada das
diversas soluções disponíveis, exigindo sensibilidade do administrador público e percepção do
que é melhor para o seu município. Nesse cenário surge um instrumento valioso para a gestão,
a educação ambiental e a valorização social do grande contingente de catadores, que procura
no lixo algo com valor de troca – A Coleta Seletiva. Além da separação do material reciclável,
essa alternativa oferece oportunidade de participação comunitária, que propicia à população o
exercício da cidadania e a possibilidade de prestar apoio à administração municipal. O poder
público informa, educa e oferece infra-estrutura para os cidadãos se mobilizarem num esforço
de mudança de hábitos e de união em iniciativas coletivas. Nossa intenção é facilitar o

entendimento de todos que se interessam e acreditam na reciclagem como um método eficaz
de preservação ambiental, de geração de emprego e renda, de melhoria de vida das pessoas e
de respeito às gerações futuras.
Situação do convênio: empenhado
Valor da transferência: R$ 178.460,31
Valor da contrapartida: R$ 7.435,85
Valor pactuado: R$ 185.896,16

Contratos assinados; nao licitados; os
programas possivelmente serao cancelados em
razao do decreto presidencial nº 8.407/2015
9. Número do convênio: 814122/2014
Concedente: Ministério do Desenvolvimento Agrário
Responsável concedente: Miguel Soldatelli Rossetto
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 29/12/2014 (data da assinatura do contrato)
Data da publicação: 07/01/2015
Vigência: 31/12/2015
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO
PESCADO NO RENASCER III - CABEDELO.
Justificativa: As mulheres marisqueiras do estuário do Rio Paraíba no Território da Zona Mata
Norte tem um importante papel na economia familiar local, visto que geram renda e fontes de
proteína para a região. Trata-se de comunidades em situação social de risco e com limitação
de acesso a bens e serviços básicos. Estima-se que esta força de trabalho, diariamente retira
do estuário cerca de 16 toneladas de bivalves que são beneficiados e comercializados de forma
precária e sem nenhum controle de qualidade. Por sua vez, nesta cadeia produtiva se tem o
elo atravessador que onera o preço do produto no mercado, deixando baixo retorno
econômico para as coletoras-produtoras. Estudos e ações de extensão que vem sendo
realizados no contexto do programa de Fortalecimento da Associação de Marisqueiras e
Pescadores da Comunidade Renascer III no Município de Cabedelo – PB, com recursos do
PROEXT - 2014 do Ministério da Educação - MEC, e aprovado pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB - Campus Cabedelo, tem incentivado ações de
extensão tais como: capacitação de mulheres marisqueiras, referentes as boas práticas de
higiene e manipulação do pescado e a produção de alimentos processados, com base em
pescados de baixo valor comercial, para merenda escolar. Por sua vez, no mesmo Programa
vem sendo incentivadas novas alternativas econômicas como o aproveitamento de resíduos, a
exemplo das conchas de marisco para a produção de tijolos ecológicos e biojoias. Neste
programa vem ocorrendo a troca de conhecimentos e de experiências entre o grupo de
trabalho e a comunidade local de forma participativa junto com discentes do IFPB/Campus
Cabedelo. Dessa forma, busca-se a participação dos discentes em atividades de extensão, onde
os mesmos sejam inseridos na resolução de problemas locais e concretos das comunidades de
marisqueiras. No mesmo programa identificou-se que a comunidade do Renascer no município
de Cabedelo, do Território da Zona Mata Norte, além de ter forte dependência no extrativismo

dos recursos pesqueiros estuarinos, também concentra a maior força de trabalho no
Território. Assim, de acordo com o histórico e tradição desta comunidade, esta sendo proposta
a implantação de uma unidade de recepção e distribuição de pescados procedentes da pesca
extrativista de pequena escala, como alternativa para promover a inclusão produtiva de
mulheres marisqueiras do Território Zona Mata Norte e de incentivar a produção, consumo e
comercialização de pescados, num contexto de economia solidária. Com este
empreendimento pretende-se além de impulsionar a autonomia econômica para famílias de
catadoras e pescadoras do Território, também se busca melhorar a renda, com vistas à
obtenção do Certificado de Inspeção Federal - CIF. Promover a segurança alimentar e
nutricional como a realização do direito humano a uma alimentação saudável, acessível, de
qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, sem comprometer o acesso a
outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, respeitando as
diversidades culturais e sendo sustentável do ponto de vista sócio-econômico e agroecológico, em consonância com o Plano Nacional de Segurança Alimentar - PLANSAN 20122015. O mesmo tem a finalidade de promover a segurança alimentar e nutricional, por meio
da integração de ações voltadas para a produção, o fortalecimento da agricultura familiar, o
abastecimento alimentar e a promoção da alimentação saudável e adequada. Em parceria com
a Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB, na participação do Programa de Aquisição
de Alimentos na modalidade Compra da Agricultura Familiar com Doação Simultânea.
Igualmente, com a Prefeitura Municipal de Cabedelo junto ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar- PNAE e ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Como
estratégia para preparar a comunidade para a gestão compartilhada do Projeto, hoje cerca de
20 mulheres marisqueiras, através do Programa Mulheres Mil do IFPB, vem sendo capacitadas
em empreendedorismo, economia solidária, gestão administrativa de pequenos
empreendimentos, boas práticas de higiene e segurança alimentar e elaboração de novos
produtos com base no pescado. Pretende-se gerar novas alternativas econômicas e amenizar
os problemas ambientais atuais no estuário do Rio Paraíba. Com a capacitação na elaboração
de tijolos ecológicos, produção de matéria prima para adubo orgânico e elaboração de
artesanatos e biojoias, pretende-se também contribuir com a redução dos problemas
ambientais de assoreamento e degradação das margens do estuário localizados no Território
da Zona Mata Norte, decorrentes do atual descarte inadequado das conchas de bivalves após
o beneficiamento dos mariscos.
Situação do convênio: cláusula suspensiva (Decreto 8.407/2015)
Valor da transferência: R$ 425.000,00
Valor da contrapartida: R$ 34.997,00
Valor pactuado: R$ 459.997,00

Relatório: Convênios Federais - FNDE
Convênios/Contratos de repasse/Termos de parceria
SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação)
10. Termo de compromisso PAC2 04449/2013
- Obra: 24397 – Creche Jardim Atlântico
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Responsável concedente: Ivania de Azevedo Neves
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 07/07/2014 (data da validação do termo de compromisso no SIMEC)
Data da publicação: 07/07/2014 (data da validação do termo de compromisso no SIMEC)
Vigência: 30/11/2015
Objeto: Construção de uma Creche
Situação da obra: Em reformulação da metodologia inovadora para convencional
Valor da transferência: R$ 1.674.612,74
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 1.674.612,74

11. Termo de compromisso PAC2 04449/2013
- Obra: 24398 – Creche João Paulo II
Pré-obra: 9283 – Creche Stephanie Palhano
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Responsável concedente: Ivania de Azevedo Neves
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 07/07/2014 (data da validação do termo de compromisso)
Data da publicação: 07/07/2014 (data da validação do termo de compromisso)
Vigência: 30/11/2015
Objeto: Construção de uma Creche
Situação da obra: Em reformulação da metodologia inovadora para convencional
Valor da transferência: R$ 929.965,88
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 929.965,88

12. Termo de compromisso PAC2 04140/2013
- Obra: 19658 – Creche Renascer III
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Responsável concedente: Ivania de Azevedo Neves
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 07/07/2014 (data da validação do termo de compromisso)
Data da publicação: 07/07/2014 (data da validação do termo de compromisso)
Vigência: 08/07/2016
Objeto: Construção de uma Creche
Situação da obra: Em reformulação da metodologia inovadora para convencional
Valor da transferência: R$ 1.671.570,14
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 1.671.570,14

13. Termo de compromisso PAC2 00722/2011 (celebrado em 2011, mas ainda está em
execução)
- Obra: 18207 – Quadra coberta loteamento Stephanie Palhano
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Responsável concedente: Ivania de Azevedo Neves
Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: não consta no SIMEC
Data da publicação: não consta no SIMEC
Vigência: 30/09/2015
Objeto: Construção de uma quadra
Situação da obra: Paralisada. Nova licitação em andamento.
Valor da transferência: R$ 488.875,00
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 488.875,00

14. Termo de compromisso PAR Nº 201304340
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Responsável concedente: Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 11/2013
Data da publicação: não consta no SIMEC
Vigência: 05/2016
Objeto: Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, mobiliário para as salas de
aula das unidades escolares (conjunto aluno e conjunto professor), conforme plano elaborado.
Situação: Mobiliário adquirido
Valor da transferência: R$ 417.161,00
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 417.161,00

15. Termo de compromisso PAR Nº 201301196
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Responsável concedente: Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 11/2013
Data da publicação: não consta no SIMEC
Vigência: 05/2016
Objeto: Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC (emenda parlamentar),
veículo apropriado para o transporte escolar terrestre (ônibus).
Situação: Veículo adquirido
Valor da transferência: R$ 244.500,00
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 244.500,00

16. Termo de compromisso PAR Nº 9404
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Responsável concedente: Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 03/2013
Data da publicação: não consta no SIMEC
Vigência: 12/2015
Objeto: Adquirir veículo acessível padronizado, com área reservada (box) para cadeira de
rodas, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, para o transporte escolar terrestre
(ônibus).
Situação: Veículo adquirido
Valor da transferência: R$ 150.000,00
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 150.000,00

17. Termo de compromisso PAR Nº 8787/2012
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Responsável concedente: Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 03/2013
Data da publicação: não consta no SIMEC
Vigência: 07/2016
Objeto: Adquirir equipamentos para as escolas de educação infantil da rede municipal de
ensino (Proinfância tipo B).
Situação: Aquisições em andamento.
Valor da transferência: R$ 92.081,54
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 92.081,54

18. Termo de compromisso PAR Nº 201305843
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Responsável concedente: Convenente: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Responsável convenente: Wellington Viana Franca
Data da celebração: 12/2013
Data da publicação: não consta no SIMEC
Vigência: 02/2016
Objeto: Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, brinquedos didáticos para
as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino.
Situação: Aquisições em andamento.
Valor da transferência: R$ 20.255,91
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 20.255,91

Relatório: Convênios Federais - FNS
Convênios/Contratos de repasse/Termos de parceria
SISMOB (Sistema de monitoramento de obras do Ministério da Saúde)
19. Proposta 04849697000113002
Concedente: Fundo Nacional de Saúde
Técnico Responsável: Maristela Sampaio Souza
Convenente: Fundo Municipal de Saúde Cabedelo
Responsável convenente: Jairo George Gama
Data da celebração: Portaria GM nº 340 de 04 de março de 2013
Vigência: não tem no Sismob
Objeto: Construção de uma Unidade Básica de Sáude – Portal do Poço
Situação da obra: Em execução
Valor da transferência: R$ 408.000,00
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 408.000,00

20. Proposta 04849697000113003
Concedente: Fundo Nacional de Saúde
Técnico Responsável: Lilianne Barros Aguiar
Convenente: Fundo Municipal de Saúde Cabedelo
Responsável convenente: Jairo George Gama
Data da celebração: Portaria GM nº 340 de 04 de março de 2013
Vigência: não tem no Sismob (Sistema de monitoramento de obras do Ministério da Saúde)
Objeto: Construção de uma Unidade Básica de Sáude – Jardim Atlântico
Situação da obra: Em execução
Valor da transferência: R$ 408.000,00
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 408.000,00

21. Proposta 04849.6970001/14-002
Concedente: Fundo Nacional de Saúde
Técnico Responsável:
Convenente: Fundo Municipal de Saúde Cabedelo
Responsável convenente: Jairo George Gama
Data da celebração: Portaria GM 3.134, de 17 de dezembro de 2013
Vigência:
Objeto: Aquisição de Equipamento e/ou Material Permanente
Situação: Aguardar a chegada de recursos para início do processo licitatório.
Valor da transferência: R$ 400.000,00
Valor da contrapartida: R$ 0,00
Valor pactuado: R$ 400.000,00

