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TERRITÓRIO 2

Barra do Ceará

Total de compromissos 37

Concluídos 17

Em andamento 18

Sem informação 12

36,17%

38,30%

25,53%

 A agenda do Território Barra do Ceará 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 47 ações acordadas, 17 já foram concluídas e 18 estão em andamento. Não 
foi possível ainda obter respostas sobre 12 desses compromissos até a data.
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Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Elaboração do Pirf da Zeis Pirambu. Iplanfor Em andamento a elaboração do PIRF da 
ZEIS Pirambu.

Apresentar o Programa Feira de 
Pequenos Negócios e incentivar a 
participação dos artesãos dos bairros 
para a produção e a comercialização 
dos produtos como também estimular 
o empreendedorismo com ações de 
orientação técnica, capacitações e/ou 
consultorias gerenciais, por meio do 
atendimento na Sala do Empreendedor 
na Regional I.

SDE

Programa Feira de Pequenos Negócios 
que acontece, mensalmente, na 
Secretaria Regional I e que apóia e 
orienta o empreendedor no processo 
de comercialização e distribuição dos 
seus bens e serviços, principalmente 
oportunizando espaço para escoamento 
da produção. O Projeto oferece aos 
pequenos produtores do Município de 
Fortaleza estruturas de comercialização 
em locais públicos ou privados de modo 
temporário ou permanente, aumentando 
a participação dos produtores ao 
Programa de Feira de Pequenos 
Negócios, ampliando a participação 
dos grupos solidários, melhorando a 
qualidade dos produtos ofertados nos 
pontos de comercialização por meio 
das capacitações técnicas e gerenciais 
ofertadas pela SDE.

Unidade de Segurança Integrada 10 3ª 
Cia / 5º BPM. 

Juntos por 
Fortaleza Sem informação.

Unidade de Segurança Integrada 9 2ª 
Cia / 5º BPM.

Juntos por 
Fortaleza 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

Continuação do Vila do Mar. Seinf Em obra.  30/04/2020 - Previsão de 
término da obra.

Requalificação da Avenida Beira-Rio. Mais Ação Sem informação.

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

SCSP/Seinf Pesquisa concluída em fase de análise 
dos dados.

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

SCSP Sem informação.

Estações do Bicicletar. SCSP

15/01/2020 – Entregue o primeiro pacote 
de seis novas estações da primeira fase de 
expansão do Bicicletar.  Projeto começará 
pelo corredor oeste de Fortaleza, do 
Centro até a Barra do Ceará (Regional I).

Estações do Bicicletar. SCSP
29/01/2020 – Entregue segundo lote 
de novas estações da primeira fase da 
expansão do Bicicletar, no Cuca Barra.

Estações do Bicicletar. SCSP

06/02/2020 – Entregue o terceiro lote 
com nove novas estações da primeira 
fase da expansão do Bicicletar. Corredor 
oeste de Fortaleza, do Centro até a Barra 
do Ceará (Regional I).
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EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR2
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Todas as UBS citadas já passaram 
por reformas na gestão 2013-2016. 
Ressalte-se que a UBS Casimiro de 
Abreu já passou por duas reformas, e 
a última foi entregue recentemente.

SMS

Todas as UBS citadas já passaram por 
reformas na gestão 2013-2016. Ressalte-
se que a UBS Casimiro de Abreu já passou 
por duas reformas, e a última foi entregue 
recentemente.

Construção do Posto das Goiabeiras. SMS Obra em andamento. Previsão de 
Conclusão: JUN/2020.

Já existem, na Barra do Ceará 
(Regional I), ações de vigilância e 
controle de zoonoses (leishmaniose 
- calazar, animais sinantrópicos, 
raiva).

SMS As ações continuam sendo realizadas.

Descrição da Ação: Na Regional I, 
que abrange o bairro Barra do Ceará, 
existem equipes que atuam em 
campo, realizando manejo ambiental 
e controle dos agravos existentes no 
território. A equipe de Vigilância e 
Controle de Leishmaniose (Calazar) 
realiza exames caninos em domicílio 
nos bairros determinados pelo 
programa, de acordo com casos 
humanos encontrados nas áreas; 
está inserida também nos eventos 
a realização destes exames: Teste 
Rápido - DPP e Punção Venosa - 
Diagnóstico final da doença. A equipe 
de Vigilância e Controle de Animais 
Sinantrópicos faz inspeção dos 
diversos agravos (pombo, escorpião 
e roedores) e realiza parceria com 
diversos órgãos para realização de 
demandas em áreas críticas para 
infestação desses animais. A raiva 
urbana em Fortaleza está há 16 
anos sem casos humanos e animais, 
graças ao trabalho de campanha 
anual de vacinação animal, além do 
trabalho de rotina que há nos boxes 
de zoonoses e eventos, atendendo à 
população que não foi contemplada 
na campanha. Em todas as ações, são 
realizadas orientações com relação 
ao meio ambiente e ao agravo.

SMS As ações continuam sendo realizadas.
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Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Reforma da Praça da Rua Astrogildo 
e Conjunto Jaciara Fontoura - Rua 
Astrogildo Fontoura x Rua “A”, Barra 
do Ceará.

Mais Ação
10/01/2020 – Previsão de início da 
reforma da Praça da Rua Astrogildo e 
Conjunto Jaciara Fontoura.

Reforma da Praça Joaquim Guedes 
Martins (Ferroviários) - Rua José 
Tupinambá 50 com Diana Araripe 
Cabral, Barra do Ceará.

Mais Ação Em obra.  20/12/2020 - Previsão de 
término da obra.

Reforma da Praça Vila do Mar - 
Rua José Roberto Sales com Rua 
Imperatriz, Barra do Ceará.

Mais Ação 01/06/2020 – Previsão de início da 
reforma da Praça Vila do Mar.

Reforma da Praça Teodomiro de 
Castro - Rua Teodomiro de Castro c/ 
Dr. Hugo Rocha, Barra do Ceará.

Mais Ação 20/12/2019 – Entregue a reforma da 
Praça Teodomiro de Castro.

Reforma do Campo Graça Aranha - 
Rua Graça Aranha x Travessa Graça 
Aranha, Barra do Ceará.

Mais Ação Sem informação.

Reforma da UBS Lineu Jucá no 
exercício de 2019.

SMS / Mais 
Ação

Em obra. 20/10/2019 – Início da reforma 
UBS Lineu Jucá.  Previsão de Conclusão: 
FEV/2020.

Reforma e ampliação do Hospital 
Gonzaga Mota.

Juntos por 
Fortaleza

Em obra. 01/12/2019 – Início reforma 
do Gonzaguinha Barra do Ceará.  Nova 
emergência e um centro de parto 
normal. Obra em andamento. Previsão 
de Conclusão: JUN/2020.

Reforma e ampliação do Hospital 
Gonzaga Mota.

Juntos por 
Fortaleza

Em obra. 20/10/2019 – Início reforma 
do Gonzaguinha Barra do Ceará 
(emergência e enfermaria). 20/03/2020 – 
Previsão término da obra.

Arraiá da Juventude. Coordenadoria 
da Juventude Sem informação.
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EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO3
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Edital das Artes. Secultfor Aguardando resultado final.

Edital de Credenciamento de Artistas. Secultfor Aguardando resultado final.

Bom de Fortaleza. Secultfor Temporariamente suspenso.

Difusão artístico-cultural por meio da 
Rede Cuca. Secultfor Ligada a coordenadoria de juventude.

Gestão e Manutenção da Rede Cuca – 
Barra. Secultfor Sem informação.

Possível Ciclofaixa Cultural. Secultfor Não executado.

Possível Roteiro sobre o Rio Ceará. Secultfor Não executado pela Secultfor. Existe 
parceria com bloco carnavalesco.

Agremiação carnavalesca fomentada 
(Cordão Vampiros da Princesa). Secultfor Executada.

Requalificação do Píer da Barra. Secultfor 31/07/2019 – Entregue a reforma do  
Píer da Barra.

Previsão de construção de 1 CEI: 
Rua Cândido Castelo Branco e 
possibilidades de novos convênios 
com creches parceiras. 

SME Em obra. CEI - Rua Cândido Castelo 
Branco, Barra do Ceará. 
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Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Já haviam sido entregues à população 
2 CEIS na Barra do Ceará por meio da 
celebração de novos convênios com 
entidades para atendimento de creche 
conveniada. Para tanto, as instituições 
precisam participar do edital. 

SME

Os termos de colaboração para 
gerenciamento de creches são regidos 
pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, que “estabelece o regime jurídico 
das parcerias entre a administração 
pública e as organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de 
finalidades de interesse público e 
recíproco”.Para firmar parceria com a 
Prefeitura de Fortaleza, as entidades 
credenciadas precisam atender 
todos os critérios estabelecidos pelo 
edital de chamamento público, que é 
amplamente divulgado.Em 2020, de 
acordo com o último edital, nenhuma 
nova entidade apresentou interesse em 
firmar parceria para gerenciamento de 
creches na área. Atualmente, a SME 
conta com a parceria de 98 entidades 
em Fortaleza.

Existente uma ETI – Escola Municipal 
de Tempo Integral Aldemir Martins – 
EF.

SME EMTI Aldemir Martins - EF - Execução 
em 60%.

Reformas: E.M. Jáder de Figueiredo 
Correia E.M. Dom Antônio Batista de 
Fragoso. / E.M. Agostinho Moreira e 
Silva.

SME

EM Jáder de Figueiredo Correia - EI / 
EF - Projeto em elaboração, obra será 
realizada pela Secretaria Municipal 

de Gestão Regional (SEGER); EM Dom 
Antônio Batista de Fragoso - EI / EF - 
Em fase de elaboração de orçamento; 
e EM Agostinho Moreira e Silva - EI / 

EF - Projeto em elaboração pela SEINF.
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Manutenção e desenvolvimento do 
ensino fundamental. SME

As principais ações de manutenção 
e desenvolvimento do Ensino 
Fundamental na Rede Municipal de 
Ensino de Fortaleza durante o ano 
letivo de 2019 estão listadas a seguir: 

Ampliação de matrículas, sendo: 
88.952 em tempo parcial,  70.048 
em tempo integral, e 11.443 na 
modalidade EJA; 

Deslocamento diário de 11.136 
alunos pelo transporte escolar; 

Entrega de 02 Escolas de Tempo 
Integral; 

Reforma de 05 escolas, adequando-
as para Tempo Integral; 

Reforma com ampliação de 15 
Escolas de Ensino Fundamental; 

Manutenção e conservação de 155 
escolas e quadras; 

Convênios com 08 instituições 
de Atendimento Educacional 
Especializado a 538 alunos; 

Contratação de 332 profissionais de 
apoio escolar;  

Formação continuada para 5.913 
professores da Rede Municipal; 

Formação em Gestão de Resultados 
para 1.334 gestores escolares e 
técnicos da SME e Distritos; 

Atendimento de  299 Escolas 
pelo Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino PMDE; 
e Formação em Psicomotricidade 
Relacional para 350 gestores 
escolares e técnicos da SME e 
Distritos.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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Gerenciamento e manutenção das 
políticas de educação infantil, ensino 
fundamental e educação de jovens e 
adultos.

SME

As principais ações de 
Gerenciamento e manutenção 
das políticas de educação infantil, 
ensino fundamental e educação de 
jovens e adultos na Rede Municipal 
de Ensino de Fortaleza durante o 
ano letivo de 2019 estão listadas a 
seguir: 

Ampliação no atendimento de 
Educação Infantil. Em 2019, o foram 
matriculadas 49.977 crianças, sendo 
16.390 em Tempo Integral e 33.587 
em tempo parcial; 

Ampliação de matrículas no Ensino 
Fundamental, sendo: 88.952 em 
tempo parcial,  70.048 em tempo 
integral, e 11.443 na modalidade 
EJA; 

Fornecimento de 467.814 
alimentações/dia; 

Atendimento Educacional 
Especializado - AEE - com 
fornecimento de alimentação para 
3.970 alunos; 

Desenvolvimento do Programa Novo 
Mais Educação com fornecimento 
de alimentação para 56.559 alunos; 

Deslocamento diário de 11.136 
alunos pelo transporte escolar; 

Entrega de 03 Centros de Educação 
Infantil; 

Manutenção e reparo de 47 Centros 
de Educação Infantil; 

Ampliação do atendimento na 
faixa etária de 1 a 3 anos, por meio 
da celebração de 98 Termos de 
Colaboração com Organizações da 
Sociedade Civil (OSC); 

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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Gerenciamento e manutenção das 
políticas de educação infantil, ensino 
fundamental e educação de jovens e 
adultos.

SME

Implementação dos projetos: Projeto 
Ateliê, Festival de Protagonismo 
Infantil, Projeto Intergeracional, 
Articulação, assim como programas 
intersetoriais PADIN e Cresça com 
seu filho/Criança Feliz na Educação 
Infantil, contemplando 49.977 
crianças; 

Aquisição de equipamentos, 
mobiliários e materiais diversos tais 
como: material de higiene (fralda, 
sabonete líquido, xampu, álcool gel, 
colônia, creme de pentear, pomada 
para assadura e creme dental sem 
flúor), material de uso pessoal 
(toalha, lençol de enrolar, lençol 
luva e colchonete), refeitório, fogão, 
bebedouro, carteiras escolares 
e playground em polipropileno, 
dentre outros; 

Entrega de 02 Escolas de Tempo 
Integral; 

Reforma de 05 escolas, adequando-
as para Tempo Integral; 

Reforma com ampliação de 15 
Escolas de Ensino Fundamental; 

Manutenção e conservação de 155 
escolas e quadras; 

Convênios com 08 instituições 
de Atendimento Educacional 
Especializado a 538 alunos; 

Contratação de 332 profissionais de 
apoio escolar;

Formação continuada para 5.913 
professores da Rede Municipal;

Formação em Gestão de Resultados 
para 1.334 gestores escolares e 
técnicos da SME e Distritos;  

Atendimento de  299 Escolas 
pelo Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino PMDE; 

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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Gerenciamento e manutenção das 
políticas de educação infantil, ensino 
fundamental e educação de jovens e 
adultos.

SME

Formação em Psicomotricidade 
Relacional para 350 gestores escolares 
e técnicos da SME e Distritos; 

Capacitação para 400 manipuladores 
de alimentos que trabalham nos 
equipamentos educacionais da 
rede municipal, com ênfase no 
fortalecimento da segurança 
alimentar escolar e na promoção de 
novos conhecimentos e atividades 
de conscientização para uma 
alimentação saudável; 

Implementação dos Projetos 
“ # P A R T I U E N S I N O M É D I O ” , 
“#EUNOIFCE”, “Leitura para a 
Vida, com Vida”, “Feira Municipal 
de Ciências e Cultura de Fortaleza” 
e “Projeto Integração” de 
fortalecimento da aprendizagem;  

Realização do IV Festival de Arte e 
Protagonismo Infanto Juvenil, que 
contou com a participação de 2.000 
alunos de 139 escolas; Implantação 
de 30 Salas de Inovação Educacional; 

Premiação de 134 escolas pelo 
Prêmio Escola com Excelência em 
Desempenho -PEMED,2018/2019, por 
apresentarem boas práticas capazes 
de elevar a qualidade do ensino-
aprendizagem dos alunos da rede 
pública municipal; 

Todas as escolas de Ensino 
Fundamental II com Grêmios 
Estudantis constituídos; 

Implantação de 30 Salas de Inovação 
Educacional; 

Inauguração da Academia do Professor 
Darcy Ribeiro – equipamento que 
oferece um conjunto de serviços 
de formação e qualificação dos 
professores, além de assistência 
à saúde dirigida especialmente às 
necessidades dos profissionais da 
educação.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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EEM Estado de Alagoas. Juntos por 
Fortaleza Sem informação.

Reforma da Escola Casimiro 
Montenegro - EI / EF. Mais Ação Em projeto Reforma da Escola 

Casimiro Montenegro - EI / EF.

Reforma de quadras das Escolas 
Casimiro José de Lima Filho. Mais Ação Sem informação.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS4

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Construção de Ecoponto. Mais Ação 30/10/19 – Entregue o ecoponto na 
Vila do Mar.

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

para todos os Ecopontos de Fortaleza.

Entrega de Ecoponto R. Santa Elisa c/ 
Fco. Calaça. SCSP

26/07/2019 – Entregue Ecoponto 
Vila do Mar II (Rua Francisco Calaça, 
esquina com a Rua Santa Elisa).
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EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA5
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Apresentar o Programa de 
Empreendedorismo Sustentável e 
sensibilizar os empreendedores para 
a participação nas capacitações 
gerenciais promovidas pela SDE por 
meio da Sala do Empreendedor da 
Regional I.

SDE

Na Sala do Empreendedor da 
Secretaria Regional I, no período de 
2017/2019 foram registrados 163 
formalizações como MEI e registrados 
565 atendimentos em capacitações 
destinadas a empreendedores e 
potenciais empreendedores  abordando 
temáticas gerenciais para dar 
orientação sobre a sustentabilidade do 
negócio, tais como Empreendedorismo 
e Gestão; Gestão empreendedora; 
Liderança e Gestão; Relações Humanas 
e Afetividade no ambiente de Trabalho; 
Primeiros passos para Montar seu 
Negócio; Estratégias Mercadológicas; 
Comunicação como Instrumento de 
Crescimento no Negócio; Estratégia de 
mercado e Vendas; Motivação para o 
Negócio.

Acordo com ABIH/AMHHT e incluir a 
região da Barra nos panfletos turísticos. Setfor Sem informação

Já existem capacitações tanto na escola 
de gastronomia do estado, próxima 
ao Marina Park, como na Escola de 
Gastronomia Social Ivens Dias Branco.

Setfor

Já existem capacitações tanto na escola 
de gastronomia do estado, próxima 
ao Marina Park, como na Escola de 
Gastronomia Social Ivens Dias Branco.

Definir escolha da localização das 
feiras, verificando a possibilidade de ser 
incorporada no projeto de urbanização 
da Beira-Rio. Em seguida a Setfor fará 
a divulgação e o apoio.

Setfor Sem informação

EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL6
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Os Fóruns serão institucionalizados 
juntamente com a nova gestão territorial 
da Cidade.

Iplanfor Aprovado.


