TERRITÓRIO 16
Montese, Damas, Jardim América e Bom Futuro

A agenda do Território Montese, Damas, Jardim América e Bom Futuro 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 20 ações acordadas, 7 já foram concluídas e 8 estão em andamento. Não
foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos
Concluídos
Em andamento
Sem informação

20

25%

35%

7
8
5

40%

1

0

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA
Responsável

SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Implantação de 100% de luz branca ou LED.

SCSP

92% da cidade de Fortaleza já
iluminada com luz branca ou de
LED.

Ampliação dos Conselhos (CCDS) e capacitação
de Agentes de Cidadania.

Sesec

Sem informação.

Unidade de Segurança Integrada 12 2ª Cia / 21º
BPM.

Juntos por
Fortaleza

Sem informação.

Compromissos

1

2

EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos

Responsável

SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

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

SCSP/Seinf

Pesquisa concluída. Análise dos
dados em andamento.
Em obra. 30/11/2019 – Início da
obra da Av. José Bastos. 20/03/2020
– Previsão término da obra.

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

SCSP

Projeto Caminhos da Escola em escolas
da região.

SCSP

Em projeto.

Projeto “Nova via do Montese”,
facilitando o acesso ao aeroporto e
reduzindo congestionamentos na região.

SCSP

13/12/19 - Entregue nova via
conectando o Montese à região do
Aeroporto de Fortaleza

Estações do Bicicletar.

SCSP

Em implantação. Conclusão em
maio/2020.

Ciclofaixa Des. Praxedes / Alm. Rufino.

SCSP

Sem informação.

Projeto Malha Cicloviária da
Avenida Eduardo Girão – projeto em
elaboração com extensão 2,0 km.
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EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos

Iniciativas para melhorar
os atendimentos já foram
implantadas, como ações
de
matriciamento
dos
CAPS com as equipes de
atenção primária, prontuário
eletrônico,
aumento
do
número de profissionais, por
meio do concurso público
da PAPS, como também um
realinhamento do território.

As ações e os serviços de
prevenção e promoção da
saúde de hipertensos e
diabéticos já fazem parte dos
atendimentos das Unidades
Básicas de Saúde – UBS.

Responsável

SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

SMS

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, assumiu o compromisso
de realizar investimentos para a melhoria e
ampliação dos serviços prestados na área
da Saúde Mental, possibilitando que a Rede
de Atenção Psicossocial, que atua de forma
articulada com a Atenção Primária, a Rede de
Atendimento de Urgência e Emergência e a
Rede hospitalar, oportunizasse um maior acesso
às unidades de atendimento direcionadas
especificamente para a saúde mental, com
a melhoria da infraestrutura física destas
unidades e a contratação de pessoal para esta
área específica.

SMS

Nesta atenção à saúde, o município de Fortaleza
conta com uma rede de atendimento Especializado
de urgência e emergência, composta pelo
Serviço de Atendimento Móvel de Emergência
- SAMU, Unidades de Pronto atendimentoUPAS, Rede de Atenção Psicossocial – RAPS,
Policlínicas, Centros Especializados de Atenção
ao Diabético e Hipertenso – CEADHs e a Rede
Municipal de Hospitais Secundários. Importante
lembrar que as Políclínicas também têm um
papel fundamental no acompanhamento dos
hipertensos e diabéticos.
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Compromissos

Responsável

SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

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.

Reforma
Pinheiro.

SMS

Em obra. Prazo de entrega abril 2020.

UBS

Reforma da
Montese.
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Ocelo

Praça

do

Mais Ação

Sem informação.

Reforma da Praça do Putiú.

Mais Ação

31/10/2019 – Entregue Reforma da Praça do Putiú.

Reforma da praça em frente
ao condomínio Damas.

Mais Ação

Sem informação.
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EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos

Responsável

SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Reforma das Escolas: Vicente Fialho;
Dom Manoel da Silva Gomes; e Mozart
Pinto.

Mais Ação

Em projeto reforma das Escolas: Vicente
Fialho e Dom Manoel da Silva Gomes.
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EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos
Ecoponto no Bairro de Damas.

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

Responsável

SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Mais Ação

Existente, Polo de Lazer, na Rua Júlio
César, entre a Rua Macedo e a Rua
Afrodisio Godim.

SCSP

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