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TERRITÓRIO 12

Padre Andrade e Presidente Kennedy

Total de compromissos 24

Concluídos 9

Em andamento 8

Sem informação 7

37,50%

33,33%

29,17%

 A agenda do Território Padre Andrade e Presidente Kennedy foi pactuada em agosto de 2019, 
após a proposição de um conjunto de ações  elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos ór-
gãos 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 24 ações acordadas, 9 já foram concluídas e 8 estão em andamento. Não 
foi possível ainda obter respostas sobre 7 desses compromissos até a data.
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Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Programa de Empreendedorismo 
Sustentável – Apresentar o Programa 
de Empreendedorismo Sustentável 
e sensibilizar os empreendedores 
à formalização e à participação 
nas capacitações gerenciais 
promovidas pela SDE por meio da 
Sala do Empreendedor da Secretaria 
Regional.

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.

 Projeto Mulher Empreendedora 
– Capacitações gerenciais, 
acompanhamento técnico e 
financiamento subsidiado, visando 
à ampliação e à criação de 
empreendimentos em diversos eixos 
de negócios.

SDE

1a  Edição: 5 empreendedoras beneficiadas 
no Presidente Kennedy e 1 no Padre 
Andrade. 2a Edição: 1 empreendedora 
beneficiada no Padre Andrade.

Programa de Empreendedorismo 
Sustentável – Apresentar o Programa 
de Empreendedorismo Sustentável 
e sensibilizar os empreendedores 
à formalização e à participação 
nas capacitações gerenciais 
promovidas pela SDE por meio da 
Sala do Empreendedor da Secretaria 
Regional.

SDE Sem informação.

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA0
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EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA1
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.

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

SCSP

Em obra.  01/09/2019 – Início da obra 
da Av. Parsifal Barroso (fresa, recape, 
sinalização com ciclovia, ajustes no 
canteiro central). Obras no canteiro 
central sendo finalizadas.

Estações do Bicicletar. SCSP
Em implantação. Conclusão 
Maio/2020.

Faixa Exclusiva da Av. Mister Hull 
(municipalização em tratativa com DNIT).

SCSP Sem informação.

Faixa Exclusiva R. Cel. Matos Dourado. SCSP Sem informação.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Programa Feira de Pequenos Negócios – 
Apresentar o programa e incentivar a participação 
dos artesãos dos bairros para a produção e 
comercialização dos produtos por meio do 
atendimento na Sala do Empreendedor da 
Secretaria Regional.

SDE Sem informação.

Implantação de Núcleo de Mediação de Conflitos 
em parceria com o PMPU.

Sesec Sem informação.

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

Sesec Sem informação.

Articular com a SSPDS a realização de ronda 
permanente nas áreas críticas.

Sesec Sem informação.



4

EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR2
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

A Secel mantém apoio 
às diversas atividades de 
esporte e lazer no município 
por meio de doação de 
material esportivo.

Secel Em processo contratual para recebimento do 
material.

Parte da iniciativa de ampliar 
a cobertura do PSF ocorrerá 
com o Programa Médico 
Família Fortaleza.

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.

Já está em funcionamento o 
Programa Saúde na Escola 
- PSE. Além do Programa 
Saúde na Escola, os CAPS 
têm como proposta de 
promoção à saúde atividades 
vinculadas às escolas 
municipais.

SMS

Programa Saúde na Escola (PSE) que atua em 176 
escolas (157 municipais e 19 estaduais), vinculadas 
a 166 equipes de saúde da família atendendo cerca 
de 126.916 alunos da rede pública com ações de 
promoção e prevenção à saúde.

Construção da Policlínica 
Olavo Bilac.

Sesa/Juntos 
por Fortaleza

Competência do Governo do Estado do Ceará - 
SESA.
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EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO3
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Reforma de 3 escolas: Gabriel 
Cavalcante, Narcisa Borges e Professor 
Clodoaldo Pinto.

Mais Ação
Em projeto reforma das Escolas Gabriel 
Cavalcante, Narcisa Borges  e Professor 
Clodoaldo Pinto.

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS4

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Requalificação do Parque Rachel de 
Queiroz. Mais Ação

10/03/20 – Assinada a ordem de 
serviço ara o início das obras da 
primeira etapa do Parque Rachel de 
Queiroz.

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

para todos os Ecopontos de Fortaleza.

Construção do Ecoponto Pres. Kennedy. SCSP Será construído no Projeto do Parque 
Rachel de Queiroz.
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EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA5

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Projeto Mulher Empreendedora 
– Capacitações gerenciais, 
acompanhamento técnico e 
financiamento subsidiado visando 
à ampliação e à criação de 
empreendimentos em diversos eixos 
de negócios.

SDE Sem informação.

Programa de Empreendedorismo 
Sustentável – Apresentar o Programa 
de Empreendedorismo Sustentável 
e sensibilizar os empreendedores à 
formalização e à participação nas 
capacitações gerenciais promovidas 
pela SDE por meio da Sala do 
Empreendedor da Secretaria Regional.

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.
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Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Programa Feira de Pequenos Negócios 
– Apresentar o programa e incentivar 
a participação dos artesãos dos bairros 
para a produção e a comercialização 
dos produtos por meio do atendimento 
na Sala do Empreendedor da Secretaria 
Regional.

SDE

 O Programa Feira de Pequenos 
Negócios que acontece, mensalmente, 
em todos os terminais de ônibus de 
Fortaleza e algumas praças/espaços 
públicos da cidade atendendo de forma 
democrática aos artesãos cadastrados 
na SDE e que participam do Programa 
de Feiras. Em relação as Regionais I, II e 
V, destacamos que as feiras acontecem 
na própria Regional I; para atender 
aos empreendedores da Regional II, as 
feiras acontecem no Terminal de ônibus 
do Papicu, na Feira de Artesanato 
da Beira Mar, com as Barracas de 
Inclusão e com a exposição no espaço 
do Artesanato da SDE; e para atender 
aos empreendedores da Regional V, 
as feiras acontecem nos Terminais de 
ônibus do Bairro Siqueira e Conjunto 
Ceará.

EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL6
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Os Fóruns serão institucionalizados junto 
à nova gestão regional de Fortaleza, e o 
cumprimento do seu planejamento e bom 
funcionamento dependem da boa articulação 
entre todos os envolvidos.

Iplanfor Aprovado.


