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TERRITÓRIO 36

Bela Vista, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, 

Panamericano e Pici

Total de compromissos 37

Concluídos 15

Em andamento 18

Sem informação 4

40,54%

48,65%

10,81%

 A agenda do Território Bela Vista, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Panamericano e Pici  
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 compromis-
sos 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 37 ações acordadas, 15 já foram concluídas e 18 estão em andamento. Não 
foi possível ainda obter respostas sobre 4 desses compromissos até a data.
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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. 30/11/2019 – Início da 
obra da Av. José Bastos. 20/03/2020 
– Previsão término da obra.

Novo Binário Viriato Ribeiro. Mais Ação
Em estudo pelo PAITT. Previsão 
jun/2020.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Elaboração do Pirf da Zeis Pici. IPLANFOR
Em andamento a elaboração do 
PIRF da ZEIS Pici.

Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos 
em todos os bairros da Capital e ampliação 
dos Conselhos (CCDS). 

Sesec Sem informação.

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

Juntos por 
Fortaleza

Entregue.

Construção de Torre de Segurança do 
Panamericano.

Mais Ação Em obras.

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA0
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EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR2
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Manutenção e reforma da 
UBS Francisco Pereira de 
Almeida.

SMS Junho 2020 – Previsão de início da obra. Prazo de 
entrega setembro 2020.

Parte da iniciativa de 
ampliar a cobertura do 
PSF vem acontecendo com 
o Programa Médico da 
Família de 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.

Está em funcionamento o 
Programa Saúde na Escola 
– PSE.

SMS

Programa Saúde na Escola (PSE) 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;
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Lançamento do Programa 
Médico da Família. Existem 
concursos vigentes para 
profissionais da área 
(Edital 61 a 69 de 2015). 
Existem seleções públicas 
vigentes para profissionais 
da área (Editais 25, 26 e 
27/2018).

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.

Todos os profissionais dos 
postos de saúde serão 
capacitados por meio do 
Curso de Acolhimento 
ao Cidadão (SR 5 já 
concluído).

SMS

Todos os profissionais dos postos de saúde serão 
capacitados por meio do Curso de Acolhimento ao 
Cidadão (Regionais 1, 3 e 5 com capacitações já 
concluídas).

Construção de UBS – PICI 
e UBS CDFAM. Mais Ação

29/08/19 – Entregue o novo posto de saúde César 
Cals de Oliveira Filho, no bairro Pici

UBS CDFAM: Obra em andamento. Previsão de 
Conclusão: ABR/2020..

Reforma na UBS Pereira de 
Almeida. Mais Ação Junho 2020 – Previsão de início da obra. Prazo de 

entrega setembro 2020.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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Cuca – Pici. Juntos por 
Fortaleza

21/09/19 – Início da obra. Previsão de entrega entre 
julho e agosto de 2020.

Reforma e ampliação do 
Hospital da Mulher Dra. 
Zilda Arns.

Juntos por 
Fortaleza

Em obra. 20/05/2019 – Início da obra de reforma e 
ampliação do Hospital da Mulher Dra. Zilda Arns. 
Previsão de Conclusão: OUT/2020.

Reforma da Praça da 
Escola José Julio da Ponte 
(Bela Vista).

Mais Ação Em projeto.

Reforma da Praça do 
DNOCS. Mais Ação

16/01/2020 – Entregue da requalificação da Praça 
Largo dos Agrônomos, conhecida popularmente 
como Praça do DNOCS, no bairro Pici.

Reform da Praça Robson 
de Sousa (Demócrito 
Rocha).

Mais Ação 27/01/2020 – Entregue reforma da Praça Robson de 
Sousa (Demócrito Rocha).

Reforma da Praça Juraci 
Magalhães. Mais Ação 17/01/2020 – Previsão início da reforma da Praça 

Juraci Magalhães.

Reforma da Praça Mauá 
(Pan Americano). Mais Ação

Em obra – Reforma da Praça Mauá 
(Panamericano).30/01/2020 – Previsão de término 
da obra.

Mini-Areninha Campinho 
do Praça Mauá. Mais Ação 17/04/2019 – Entregue mini-areninha Praça Mauá 

(Panamericano).

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

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

A SME investe na reforma e 
na conservação dos prédios 
na área. Serão 2 escolas 
reformadas (EM Dom José 
Tupinambá e EM Paulo 
Sarasate).

SME

EM Paulo Sarasate - Em elaboração de orçamento

EM Dom José Tupinambá da Frota - Projeto em 
elaboração, obra será realizada pela Secretaria 
Municipal de Gestão Regional (SEGER).

A partir da demanda por EJA, 
as turmas são criadas. Há 
necessidade de procura na 
escola.

SME

Para aumentar o número de matrículas na EJA, 
a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria 
Municipal da Educação (SME) desenvolve, desde 
2017, o Projeto EJA Presente por meio de um 
conjunto de ações para reintegrar estudantes 
que, por algum motivo, deixaram os estudos. 
Este projeto  tem como objetivo matricular o 
maior número de  jovens e adultos com mais de 
15 anos de idade que não tenham concluído o 
Ensino Fundamental.  Dentre as ações de maior 
força do projeto EJA Presente está a busca ativa, 
que é realizada pelas escolas que atendem 
a modalidade EJA. A busca é feita a partir  do 
contato pessoal e telefônico, pelas redes sociais, 
com a ajuda de parentes ou amigos que estudam 
na Rede Municipal de Ensino, indo à residência 
do possível aluno, afixando cartazes em igrejas, 
feiras, terminais de ônibus. A intenção principal 
é incentivar a retomada dos estudos e reduzir a 
o abandono e a evasão na EJA. Todos os anos a 
SME realiza estudo para abertura de novos polos 
de EJA, conforme a demanda, para ampliar a 
matrícula nesta modalidade, buscando tornar a 
EJA mais atrativa e próxima da necessidade dos 
alunos.  Em 2019, foram matriculados um total 
de 425 alunos de EJA nos polos dos bairros Pici, 
Panamericano,  e Bela Vista. Em 2020, já estão 
matriculados 257 alunos nesta Modalidade.



7

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS4

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Construção Ecoponto Pici. Mais Ação
Existente na Rua Pernambuco 
(UFC), ao lado esquerdo do nº 
600, Pici.

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 Bela Vista. SCSP Em licitação.

Implantação do Ecopolo Jovita Feitosa. SCSP Sem informação.

4 escolas ofertam laboratórios no 
território.

SME
Os laboratórios de informática no 
território estão em pleno funcionamento.

6 escolas ofertam AEE no território. SME
Os laboratórios de informática e as Salas 
de AEE no território estão em pleno em 
funcionamento.

Reforma das Escolas: Paulo Sarasate; 
Dom José Tupinambá da Frota; Murilo 
Serpa.

Mais Ação
Em projeto reforma das Escolas: Paulo 
Sarasate e Dom José Tupinambá da Frota.

Reforma das quadras da escola José 
Batista de Oliveira.

Mais Ação Sem informação.
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EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA5
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Projeto Plantar, Colher e 
Empreender - Implantação 
de horta comunitária visando 
à realização de capacitações 
gerenciais e técnicas em 
agricultura urbana bem como 
a liberação de espaço para uso 
compartilhado de produção.

SDE

Previsto para 2020. Estão sendo realizadas 
visitas a diversas áreas e posteriormente as 
devidas consultas aos órgãos competentes a 
fim de verificar a possibilidade e a visibilidade 
de implantação do Projeto. Os equipamentos, 
insumos e demais materiais encontram-se em 
processo de compra. Quanto aos profissionais 
seguimos aguardando o resultado do processo 
seletivo realizado pelo IMPARH.

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.

Meu Carrinho Empreendedor – 
o projeto atenderá a categoria 
churrasqueiro ambulante e, 
quando do seu lançamento, 
será divulgado para toda a 
Fortaleza.

SDE Sem informação.


