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TERRITÓRIO 38

Genibaú e Conj. Ceará I e II

Total de compromissos 49

Concluídos 12

Em andamento 17

Sem informação 20

24,49%

34,69%

40,84%

 A agenda do Território Genibaú e Conj. Ceará I e II foi pactuada em agosto de 2019, após 
a proposição de um conjunto de ações  elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos 
públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de 
serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

 Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês 
de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

 No território, das 49 ações acordadas, 12 já foram concluídas e 17 estão em andamento. Não 
foi possível ainda obter respostas sobre 21 desses compromissos até a data.



2

EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA1
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Reforma da Praça UV2. Seinf/Coareg

Em obra. 05/11/2019 – Início reforma da Praça 
UV2 (Conquista).  20/01/2020 – Previsão de 
término da obra

Em obra. 13/12/2019 – Início da reforma da 
Praça UV2 (Nogueira).  10/02/2020 - Previsão 
de término da obra..

Reforma da Praça UV4. Seinf/Coareg Sem informação.

Reforma da Praça UV8. Seinf/Coareg
Em obra. 13/12/2019 – Início da reforma da 
Praça UV8. 26/01/2020 - Previsão de término 
da obra.

Reforma completa da Praça 
UV1 com a inclusão do Campo 
Grande.

Seinf/Coareg Sem informação.

Corredor Fernandes Távora.
Juntos por 
Fortaleza

Sem informação.

Redesenho de Linhas de 
Transporte Público após 
concluída a Pesquisa Origem/
Destino.

SCSP/Seinf
Pesquisa concluída. Análise dos dados em 
andamento.

Manutenção da pavimentação, 
sinalização viária e ciclofaixas/
ciclovias existentes.

SCSP Sem informação.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Criação de Conselhos de Defesa Social. Sesec Sem informação.

 Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos. Sesec Sem informação.

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA0
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EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR2

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Praça da Juventude com 
escolinhas de futsal, zumba, 
atletismo e funcional.

Coareg Sem informação.

Urbanização e requalificação da 
Praça da Juventude do BonSucesso 
(Areninha, equipamentos 
esportivos e projetos).

Coareg Sem informação.

Os serviços de convivência do 
idoso ocorrem dentro dos Centros 
de Referência de Assistência Social 
- CRAS. Já existe um equipamento 
e outro deverá ser criado.

SDHDS

Os serviços de convivência do idoso 
ocorrem dentro dos Centros de Referência 
de Assistência Social - CRAS. Já existe um 
equipamento e outro deverá ser criado.

Para cada 5.000 famílias inscritas 
no Cadúnico, há necessidade 
da implantação de CRAS, o que 
justifica a criação de mais um 
CRAS no território.

SDHDS Sem informação.

Reforma nas UBS Pedro Celestino. SMS
Abril 2020 – Previsão início da obra. Prazo 
de entrega julho 2020.

Foi construída uma nova unidade 
da Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde (Covis) no bairro das 
Cajazeiras.

SMS
A Reforma do Centro de Zoonoses está 
programada para acontecer em 2020.

Investimentos no Hospital Nossa 
Senhora da Conceição - CPN 
com 6 salas PPP, 12 leitos de 
observação e 10 leitos de cuidados 
intermediários.

SMS
O Hospital Nossa Senhora da Conceição 
passou por reforma e ampliação em 2018.

Reforma na UBS José Galba de 
Araújo.

SMS
Em obra. Reinício outubro/2019. Prazo de 
entrega abril 2020.
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Lançado o Programa Médico da 
Família Fortaleza (140 vagas). Em 
2018, foram contratados mais de 
160 profissionais para as equipes 
do NASF.

SMS

Implantação do Programa Médico Família 
Fortaleza, com a convocação de 140 
Médicos de Família para os territórios de 
maior vulnerabilidade, ampliando a oferta 
de serviços ao tempo que contribui na 
formação de especialista para a APS. Adesão 
ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos 
de Saúde, com 210 equipes). No ano de 
2019, a SMS realizou novos concursos (125 
nomeações) e seleções (737 contratações). 
O IJF nomeou 437 servidores aprovados 
em concurso público. Outra realização da 
SMS, o Programa Melhor em Casa como 
forma de atendimento ampliado,a pacientes 
que precisam de mais cuidado, mas não 
têm a necessidade de estar internados em 
hospitais.  Nesse Programa, o atendimento 
é feito de forma mais eficiente, confortável 
e segura dentro de casa. É uma política 
pública nova, com novos profissionais 
contratados e atendimento ampliado. 
Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de 
profissionais médicos para atendimento à 
população, a SMS iniciou um Chamamento 
Público para contratação de Organizações 
Sociais da Saúde, para o gerenciamento e 
execução das atividades e serviços de 19 
UAPS, localizadas em territórios de maior 
vulnerabilidade e com dificuldade de fixação 
de profissionais, visando a eficiência e 
agilidade dos atendimentos e serviços.

A UPA do Conjunto Ceará é 
administrada pelo Governo do 
Estado.

SMS
A UPA do Conjunto Ceará é administrada 
pelo Governo do Estado.

O trabalho de referência e 
contrarreferência vem sendo 
melhorado por meio de 
capacitações e da integração dos 
sistemas: Registro de Atendimento 
Eletrônico; ampliação de 
coberturas; central de regulação e 
o sistema integrado de cirurgias.

SIC

O trabalho de referência e contrarreferência 
vem sendo melhorado continuamente por 
meio de capacitações e da integração dos 
sistemas: Implantado o sistema Fast Medic 
nos módulos de regulação, Prontuário 
Eletrônico; ampliação de coberturas; central 
de regulação e o sistema integrado de 
cirurgias.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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A assistência farmacêutica vem 
realizando a melhoria contínua 
na distribuição e na dispensação 
de medicamentos, a exemplo dos 
7 centros de dispensação nos 
terminais e ampliação da lista 
de medicamentos. No primeiro 
quadrimestre de 2019, foram 
disponibilizados nas CDMT mais 
34 medicamentos do elenco 
saúde mental, totalizando 114 
medicamentos.

SMS

A Assistência Farmacêutica recebeu 
investimentos institucionais que 
proporcionaram a evolução na organização 
da estrutura administrativa e de processos, 
com a implantação de uma nova sede 
e ampliação dos recursos humanos, 
possibilitando controles rigorosos nos 
processos de aquisição, estoque e logística 
de distribuição, bem como normatização de 
dispensação de medicamentos e insumos, 
além do uso racional de medicamentos, após 
a garantia do acesso, através da implantação 
de protocolos clínicos e das farmácias 
Clínicas nas UAPS.  Através das informações 
do Sistema de Registro de Atendimento 
implantado nas UAPS integrado à rede da 
Assistência Farmacêutica mudou-se toda 
uma cultura de gestão, que passa a ter como 
base o planejamento e o monitoramento 
sistemático da prescrição e dispensação 
de medicamentos nas UAPS. Com esse 
acompanhamento, regularizou-se o estoque 
de medicamentos da Atenção Primária 
à Saúde e o acesso aos Medicamentos 
Essenciais. Houve ainda, ampliação do 
elenco de medicamentos distribuídos 
pelas CMDT (Central de Distribuição 
de Medicamentos dos Terminais), 
contemplando a saúde mental. Dessa forma, 
Fortaleza tem garantido acesso a 128 tipos 
diferentes de medicamentos, envolvendo 
elenco da Atenção Básica e Psicossocial.

Polo de Lazer Conjunto Ceará.
GEC/DAE – 
Juntos por 
Fortaleza

Sem informação.

Construção de Areninha Campo 
da Paz.

Mais Ação Em obra.

Mini-Areninha no Conjunto Ceará. Mais Ação 26/06/2019 – Entregue.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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Reforma na Quadra do CSU. Mais Ação Sem informação.

Wi-fi na Praça Luiz Gonzaga (Polo 
de Lazer).

Mais Ação Pendente.

Reforma da Praça da 3ª Etapa. Mais Ação Sem informação.

Reforma da Praça Cecília Meireles. Mais Ação
10/01/2020 – Previsão início da reforma 
da Praça Cecília Meireles. 03/07/2020 – 
Previsão término da obra.

Reforma da Praça do Mercantil Mais Ação Sem informação.

Reforma da Praça da Santa. Mais Ação Sem informação.

EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO3
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Previsão de construção do ProInfância 
na Avenida B (Conjunto Ceará I).

SME Não há previsão de construção de CEI.

Já foram entregues: CEI Antônio 
Valdinar de Carvalho Custódio (Rua 
202 D); CEI Jornalista Neno Cavalcante 
(Rua 725); CEI Antônia Nathália Cristina 
Chaves (910); CEI Maria Terezinha de 
Carvalho Holanda (Genibaú).

SME

CEI Antônio Valdinar de Carvalho 
Custódio foi inaugurado dia 23/08/2018, 
e encontra-se em funcionamento;
CEI Jornalista Neno Cavalcante foi 
inaugurado dia 22/11/2017, e encontra-
se em funcionamento;
CEI Antônia Nathália Cristina Chaves 
foi inaugurado dia 05/01/2018, e 
encontra-se em funcionamento;
CEI Antônia Nathália Cristina Chaves 
foi inaugurado dia 05/01/2018, e 
encontra-se em funcionamento;
CEI Maria Terezinha de Carvalho 
Holanda  foi inaugurado dia 12/12/2015, 
e encontra-se em funcionamento.

Previsão de construção da ETI Avenida 
F - Conjunto Ceará I.

SME
ETI -  Avenida F, Conjunto Ceará I - Em 
execução.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Programas da Secultfor: Edital das 
Artes; Edital de Credenciamento 
de Artistas; Festival de Teatro de 
Fortaleza; Bom de Fortaleza; Festival 
de Quadrilhas; Fomento aos grupos 
carnavalescos.

Secultfor

Edital das Artes – Aguardando resultado 
final; Edital de Credenciamento 
de Artistas Aguardando resultado 
final; Festival de Teatro de Fortaleza 
executado; Bom de Fortaleza 
temporariamente suspenso;Festival de 
Quadrilhas executado; Fomento aos 
grupos carnavalescos em processo na 
CLFOR.

Construção de Escola de Ensino Médio 
do Genibaú.

GEC/PMF - 
Juntos por 
Fortaleza

Sem informação.

Construção de Quadra na Escola 
Edilson Brasil Soares.

Mais Ação

Em obra. 05/09/2018 - Início da obra da 
reforma da Escola Edilson Brasil Soares 
. 28/01/2020 - Previsão de término da 
obra.

Reforma da Escola Irmã Maria Evanete 
(Genibaú).

Mais Ação Sem informação.

Reforma da Escola Professor José 
Militão de Albuquerque – EF.

Mais Ação
Em projeto reforma da Escola Professor 
José Militão de Albuquerque – EF.

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS4

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Expansão do Projeto E-Carroceiro para 
todos os ecopontos dos bairros.

SCSP
Projeto E-Carroceiro foi expandido 
para todos os Ecopontos de 
Fortaleza.

Construção Ecoponto Genibaú. SCSP Sem informação.
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EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA5
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Programa de Empreendedorismo 
Sustentável.

SDE

O Programa de Empreendedorismo 
Sustentável – PES desenvolve ações de 
fomento e apoio ao empreendedorismo, 
com atividades de capacitação em gestão 
de negócios, formalização de trabalhadores 
autônomos informais, assessoria técnica 
empresarial, orientação para acesso ao crédito 
e apoio à comercialização, contribuindo no 
fortalecimento dos microempreendimentos 
e no surgimento de novos empreendedores, 
promovendo a inclusão socioeconômica. 
Atua no fortalecimento dos micro e pequenos 
empreendimentos promovendo a inserção 
socioeconômica e produtiva baseando-se 
em princípios de sustentabilidade e inclusão. 
Hoje são 13 Salas de Atendimento ao 
Empreendedor.

Feiras e eventos temáticos do 
artesanato, da economia criativa 
e da economia solidária.

SDE Sem informação.

EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL6
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

O Fórum proposto deve ser o canal para o 
diálogo permanente entre a população e o 
governo.

Iplanfor Sem informação.

A instalação da futura unidade de gestão 
deve ser definida após análise dos critérios de 
acesso e disponibilização de espaços.

Iplanfor Sem informação.

Os fóruns serão institucionalizados na nova 
regionalização.

Iplanfor Aprovado.


