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A cidade de Fortaleza passa por um novo processo de renovação que exigirá do novo governante 
compromisso e experiência para fazer a diferença através de uma governança participativa focando 
suas ações em elementos de Saúde, Habitação, Educação, Segurança e Economia dando à população 
fortalezense melhora de qualidade de vida e desenvolvimento social. 

Fortaleza é a 5ª maior cidade do país contando com uma população estimada de 2.669.342 habitantes, 
área de 312,353 km2 e uma densidade demográfica de 7.786,44 habitantes/ km2. Tem um PIB estimado 
na ordem de R$ 62 bilhões sendo 45% (aproximadamente) do setor de serviços, um PIB per capita de 
R$ 25.538,84 (2017 atualizado pelo IPCA), com uma população ocupada de 32,1% e rendimento mensal 
per capita de até 1/2 salário mínimo correspondente a 36,9% de sua população. Com 44% da população 
residindo em assentamentos precários, um esgotamento sanitário adequado e arborização das vias na 
ordem de 51% e gastos executados superiores aos gastos orçados (tabela 1), ainda apresenta desafios 
não resolvidos pelas administrações municipais anteriores, como: habitação, infraestrutura rodoviária 
municipal, saúde com surtos frequentes da dengue, zika, SARS, SARS-2, chikungunya, lixo nas ruas e 
calçadas, alagamentos de ruas quando as chuvas apresentam-se constantes e, desemprego. 

A alta densidade demográfica dos bairros do município de Fortaleza juntamente com a alta disparidade 
em suas zonas econômico-populacional com assentamentos precários e de riscos e o perfil de 
envelhecimento da população geram uma distribuição socioeconômica desigual entre seus respectivos 
bairros beneficiando uma parte da população com uma melhor e maior qualidade de serviços e 
infraestrutura urbana traduzindo assim a alta heterogeneidade da economia fortalezense 
caracterizada por fortes contrastes urbanos e desigualdades sociais identificados pelo IDH da própria 
cidade e IDHM de seus respectivos bairros. 

Dentro desta perspectiva estrutural e conjuntural, com o objetivo de diminuir e reduzir tais 
disparidades existentes, gerar ganhos para toda a sociedade fortalezense através de maiores 
oportunidades com uma política pública mais justa, participativa e acolhedora e, de entender a 
realidade da cidade e como ela afeta a vida das pessoas, a coligação Solidariedade/MDB - Compromisso 
e Experiência fazem a diferença juntamente com a sociedade, respeitando e estimulando o exercício 
de cidadania do munícipe, apresenta através de cinco temas seu plano de governo, que serão 
discutidos com a sociedade durante toda a campanha a fim de definir as prioridades do mesmo 
propondo assim políticas públicas ajustadas, realistas e eficazes de execução. 

Fonte: Relatório de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Fortaleza – 2019. 

Tabela 1 - Gastos por Função do Governo (R$) - 2019

Valor Orçado %TOTAL Valor Executado %TOTAL Dif. 2 - 1

Saúde 2.426.004.630,00 30,09% 2.441.185.792,06 29,74% 15.181.162,06

Educação 1.644.016.453,00 20,39% 1.676.963.229,74 20,43% 32.946.776,74

Previdência Social 874.042.705,00 10,84% 929.300.966,90 11,32% 55.258.261,90

Urbanismo 852.494.454,00 10,57% 1.032.702.608,66 12,58% 180.208.154,66

Administração 814.335.836,00 10,10% 786.247.393,94 9,58% 28.088.442,06

Encargos Especiais 301.115.787,00 3,73% 310.925.442,25 3,79% 9.809.655,25

Segurança Pública 270.894.090,00 3,36% 313.507.817,82 3,82% 42.613.727,82

Legislativa 199.239.819,00 2,47% 171.935.569,78 2,09% 27.304.249,22

Assitência Social 160.399.164,00 1,99% 123.544.479,32 1,51% 36.854.684,68

Cultura 104.948.694,00 1,30% 72.309.943,34 0,88% 32.638.750,66

Direitos da Cidadania 96.952.772,00 1,20% 62.941.263,79 0,77% 34.011.508,21

Gestão Ambiental 79.395.116,00 0,98% 65.891.934,82 0,80% 13.503.181,18

Energia 60.828.851,00 0,75% 83.725.636,69 1,02% 22.896.785,69

Habitação 52.136.331,00 0,65% 27.166.088,39 0,33% 24.970.242,61

Judiciária 45.681.114,00 0,57% 46.475.810,23 0,57% 794.696,23

Comércio e Serviços 27.536.331,00 0,34% 6.104.670,18 0,07% 21.431.660,82

Desporto e Lazer 24.231.568,00 0,30% 33.911.125,71 0,41% 9.679.557,71

Comunicações 8.827.500,00 0,11% 11.032.487,58 0,13% 2.204.987,58

Saneamento 7.695.000,00 0,10% 3.467.526,73 0,04% 4.227.473,27

Ciência e Tecnologia 6.417.246,00 0,08% 4.839.697,98 0,06% 1.577.548,02

Trabalho 4.248.923,00 0,05% 2.949.675,61 0,04% 1.299.247,39

Essencial a Justiça 672.161,00 0,01% 337.589,94 0,00% 334.571,06

Agricultura 541.000,00 0,01% 0,00% 541.000,00

Reserva de Contigência 347.000,00 0,00% 0,00% 347.000,00

Total 8.063.002.545,00 100,00% 8.207.466.751,46 100,00% 144.464.206,46

2019
FUNÇÃO
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Princípios norteadores das propostas do Plano de Governo de Heitor Férrer e Walter Cavalcante: 

 Compromisso: pacto municipal entre o Poder Público, a População Participativa e o Setor 
Privado focados na busca dos resultados planejados, no sucesso do plano e o no 
desenvolvimento da cidade de Fortaleza; 

 Experiência: é o entendimento do caminho certo trilhado criando oportunidades de 
desenvolver e aplicar conhecimentos práticos para ampliar as habilidades de fazer e realizar 
melhorias e conquistas para a sociedade de Fortaleza. 

 População Participativa: é o envolvimento e participação da população na construção coletiva 
da nova cidade de Fortaleza; e, 

 Governança Municipal (Transparência, Conformidade, Prestação de Contas e Equidade): é o 
relacionamento da nova prefeitura junto a sociedade de forma transparente, conforme as leis 
e normas reguladoras, prestadora de contas de resultados e ações e tratamento justo a toda 
população ampliando e melhorando os serviços realizados e prestados a cidade de Fortaleza. 

Os temas de ação propostos são: 

A. Habitação e Mobilidade Urbana; 
B. Economia e Finanças Públicas; 
C. Saúde Preventiva e Humanizada; 
D. Educação e Turismo; e. 
E. Segurança Participativa Municipal. 

A seguir apresentamos suas diretrizes: 

A. Habitação e Mobilidade Urbana. 

Este tema prioriza ações voltadas para reduzir a forte desigualdade social e urbana através de 

ações e articulações governamentais com ênfase em programas habitacionais e de mobilidade 

urbana ampliando a oferta de moradia digna e o uso do transporte coletivo para seus 

habitantes.      

1. Implementar o Plano Habitacional de Moradia Popular para a população de baixa renda 
em parceria com o Estado do Ceará e a iniciativa privada; 

2. Implementar Programa de Regularização Fundiária; 
3. Desenvolver o programa de urbanização de favelas, erradicação de cortiços e 

recuperação de assentamentos precários; 
4. Desenvolver e implementar o Programa Rua Calçada; 

5. Implantação de um Sistema Integrado de Transporte Metropolitano; 

6. Implantar o Plano Cinturão Verde Ambiental;  
7. Passe livre estudantil, expansão da tarifa social, linhas 24 horas e manutenção do preço 

da passagem; 

8. Estimular o uso de novas tecnologias de inteligência artificial e big data na melhoria dos 

serviços de transporte e no atendimento aos cidadãos; e, 

9. Priorizar acessibilidade para pessoas com necessidade especial de locomoção. 
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B. Economia e Finanças Públicas. 

Este tema busca ampliar e diversificar a estrutura produtiva e de serviços da economia 
municipal fortalecendo os setores e bairros através de ações voltadas para a geração de 
emprego e renda e aprimoramento da gestão pública através de uma governança participativa 
otimizadora dos recursos públicos e executora de políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento do município. 

1. Desenvolver ações que fortaleçam os potenciais competitivos de geração de emprego e 
renda e acrescentem valor as atividades econômicas e de ciência e tecnologia dos 
setores e bairros estimulando suas cadeias produtivas e agrupamento geográfico de 
empresas afins de determinados ramos de produtos, o empreendedorismo e a 
economia criativa; 

2. Elaborar o Plano Produtivo de Fortaleza de estímulo ao emprego e renda desenvolvendo 
e criando parcerias de fomento a livre iniciativa e empreendedorismo, como setores de 
tecnologia de banda larga, biotecnologia, nanotecnologia e fármacos e outros; 

3. Estimular através de incentivos a formalidade na economia como a revisão dos alvarás 

de funcionamento; 

4. Ampliar a oferta de cursos técnicos e tecnológicos integrando as escolas com a 

comunidade e empresas para a efetividade das políticas públicas municipais de emprego 

e renda; 

5. Implementar e potencializar, em conjunto com as comunidades, a Agenda 2050 e os 

objetivos do desenvolvimento sustentável; 

6. Desenvolver e melhorar o PPA (2021 – 2024) integrado com a LDO e LOA com busca na 

Agenda 2050; 

7. Desenvolver um Sistema Integrado de Dados e Informações sobre o Município de 

Fortaleza e o Sistema de Governança Municipal e Medição de Riscos integrada com uma 

plataforma de Serviços para a Sociedade; e, 

8. Reestruturar o plano de previdência dos servidores do Município de Fortaleza para seu 

equilíbrio fiscal. 

 

C. Saúde Preventiva e Humanizada. 

Esse tema objetiva ampliar e fortalecer a saúde através da união saúde e infraestrutura social 

e econômica de forma preventiva e humanizada acolhendo todos os moradores da cidade de 

Fortaleza com políticas públicas voltadas a prevenção, ao cuidado, a igualdade e equidade e 

justiça social garantindo direitos ao cidadão e fortalecendo-o com uma vida saudável e segura. 

1. Desenvolver o Plano de Saúde Preventiva e Humanizada (PSPH); 

2. Desenvolver o Programa de Atenção ao Idoso (PAI); 

3. Implantar programa de modernização dos Postos de Saúde e UPAs com regularização 

de estoque de medicamentos e centralização das farmácias em pontos logísticos 

estratégicos; 

4. Desenvolver tecnologias de atendimento facilitando à população através da Consulta 

Virtual do Paciente otimizando o acesso e o tempo de consulta; 
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5. Implantar o Plano de Prevenção ao Combate de Endemias visando combater 

preventivamente as endemias como dengue, zika, chikungunya; 

6. Aplicar políticas transversais de saúde, habitação e meio ambiente; e, 

7. Desenvolver Plano de Qualidade de Vida com políticas nutricionais e de cuidados 

alimentares, atividades físicas e educação financeira nos respectivos bairros e 

comunidades voltados a combater as Doenças Crônicas Não Transmissíveis, a obesidade 

e sedentarismo de crianças, adolescentes e adultos, redução da violência e morte 

infantil e, finanças das famílias. 

 

D. Educação e Turismo. 

Este tema objetiva a melhoria na qualidade do ensino através de práticas educacionais, da 

experiência em creches, da valorização, do aprimoramento dos profissionais, da manutenção 

dos equipamentos compatíveis, prática de esportes e projetos sociais, conservação do 

patrimônio público para uso e lazer, inclusão social com o desenvolvimento turístico da cidade 

de Fortaleza como fonte de saber, conhecer, fazer e gerar riqueza. 

1. Desenvolver e implementar o Plano Municipal de Educação, Esportes e Turismo; 

2. Reorganizar os tempos e espaços educativos com vistas à educação integral e estimular 

a educação financeira nas famílias e crianças nas instituições de ensino municipais 

públicas;  

3. Desenvolver um amplo programa de revitalização das praças públicas, com melhoria em 

seus equipamentos, iluminação e segurança; 

4. Ampliar os programas de incentivo e patrocínio de atletas fortalezenses e buscar apoio 

e articulação com os governos estadual e federal, bem como com a iniciativa privada; 

5. Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de 

educação à distância, assegurado padrão de qualidade; 

6. Ampliar a inserção internacional da cidade de Fortaleza através da captação e realização 

de feiras e convenções internacionais no município priorizando grandes eventos 

esportivos e tecnológicos; 

7. Melhorar a infraestrutura turística da Cidade de Fortaleza voltado a ampliação do 

turismo social, o ecoturismo e o turismo educativo; 

8. Adotar a Economia Criativa como uma das estratégias de desenvolvimento para 

Fortaleza;  

9. Promover o Programa de Promoção do Destino para Investidores (Hoteleiros 

Internacionais, Parques temáticos, Restaurantes e áreas afins);  
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E. Segurança Participativa Municipal. 

 

Objetiva promover o exercício participativo do cidadão em conjunto com o Município na 

condução da política de segurança de sua localidade e regiões através da integração dos 

segmentos de educação, saúde, defesa civil e segurança. 

 

1. Articular parcerias entre os entes Municipal, Estadual e Federal; 

2. Desenvolver junto as comunidades a Segurança Participativa através de parcerias 

educacionais quanto a: educação, saúde, finanças pessoais, esporte e lazer, segurança 

coletiva e individual;  

3. Treinar e equipar tecnologicamente a Guarda Municipal criando um serviço de 

inteligência e de videomonitoramento; 

4. Desenvolver o trabalho conjunto entre Defesa Civil e Guarda Municipal nas áreas de 

risco; 

5. Implantar Programa de Redução de Violências a ser promovido pelas Regionais junto 

aos seus respectivos bairros e comunidades; 

6. Promover a dignidade humana por meio de políticas públicas educativas e inclusivas; e, 

7. Desenvolver e implementar a segurança tecnológica nos parques, praças, lagoas, e 

equipamentos municipais. 


