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PROJETO DE LEI Nº 45 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

EMENTA: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O 

PERÍODO 2018-2021. 

 

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do Art. 27 e pelo 

inciso VIII do art. 54 da Lei Orgânica do Município, submete à Câmara Municipal do Recife o seguinte 

projeto de lei: 
 

CAPÍTULO I 

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E PLANO PLURIANUAL 

 

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual do Município do Recife para o período de 2018 a 2021 (PPA 

2018-2021), em cumprimento ao disposto no art. 165, §1º da Constituição Federal; no art. 123, inciso I e 

§1ºda Constituição do Estado de Pernambuco, e no Art. 4º das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do 

Município do Recife. 

 

Art. 2º O PPA 2018-2021 é instrumento de planejamento governamental que estabelece de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes, além daquelas relativas aos programas de duração continuada, com o 

propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas. 

 

Art. 3º As prioridades da administração pública municipal, para o período de 2018-2021, estão distribuídas 

nos seguintes Eixos: 

 

I - eixo I: “Mais cuidado com a cidade”, que inclui prioridades relacionadas ao: 

 

a) Planejamento urbano; 

b) Meio ambiente – sustentabilidade; 

c) Ordenamento – controle urbano; 

d) Infraestrutura – mobilidade; 

e) Infraestrutura – habitação, saneamento e drenagem; e 

e) Infraestrutura – áreas críticas. 

 

II - eixo II: “Mais qualidade de vida”, que inclui prioridades relacionadas à: 

 

a) Educação; 

b) Saúde; 
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c) Segurança urbana; 

d) Proteção social – promoção de direitos; e 

e) Proteção e defesa animal. 

 

III - eixo III: “Mais inovação e oportunidades”, que inclui prioridades relacionadas ao: 

 

a) Desenvolvimento sustentável; 

b) Cultura; 

c) Turismo, esportes e lazer; e 

d) Gestão inovadora. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

 

Art. 4º O PPA 2018-2021 fica estruturado em dois volumes, assim denominados: 
 
I - volume I: “PPA 2018-2021 – Prioridades das Políticas Públicas”; que contém a atualização e 
complementação das diretrizes e a síntese dos principais programas, projetos e ações 
estabelecidos para o período; 
 
II - volume II: “PPA 2018-2021 - Detalhamento da Programação”, composto por um conjunto de 
relatórios estratificados por eixo estratégico, segundo a estrutura programática dos órgãos. 
 
Art. 5º O detalhamento da programação a que se refere o inciso II do art. 4º será composto por 
Programas, que correspondem ao instrumento de organização da ação governamental visando 
à concretização dos objetivos pretendidos, refletindo as políticas públicas e orientando a atuação 
governamental, podendo ser classificados em: 
 
I - programas finalísticos: aqueles cujas ações expressam e orientam a ação governamental para a entrega 

de bens e serviços diretamente à sociedade; 

 

II - programas de gestão: aqueles cujas ações expressam e orientam as ações destinadas ao apoio, à gestão 

e à manutenção da atuação governamental. 

 

Parágrafo único.  Não integram o PPA 2018-2021 os programas destinados exclusivamente a operações 

especiais, que correspondem às despesas que não contribuem para manutenção, expansão ou 

aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não se resulta um produto nem geram contraprestação 

direta sob a forma de bens ou serviços.  
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Art. 6º São atributos dos Programas: 

 

I - Eixo Estratégico: área da atuação governamental na qual a política pública irá causar impacto; 

II - Objetivo Geral: descrição da política escolhida para alcance dos resultados almejados; 

III - Objetivo Específico: detalhamento das ações de governo contidas na política escolhida, que 

viabilizarão o alcance dos resultados almejados; 

IV - Ação: operações das quais resultam produtos, na forma de bens ou serviços, que contribuem para 

atender os objetivos de um programa, podendo ser classificados em: 

 

a) projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa; um conjunto de 

operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 

aperfeiçoamento da ação de governo; 

 

b) atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto 

necessário à manutenção da ação de governo; 

 

Art. 7º São atributos das ações: 

 

I - Operações: o conjunto de intervenções que viabilizam as ações; 

II - Unidade de Medida: padrão para mensuração do produto a ser gerado; 

III – Quantidade: medida a ser alcançada do produto gerado; 

IV – Localização: localização espacial da ação, utilizado especialmente para localização física do objeto 

contidos na ação; 

V – Unidade Orçamentária: órgão responsável pela execução orçamentária da ação. 

 

Art. 8º O atributo da localização da ação respeitará a divisão político-administrativa do município, podendo 

ser: 

 

a) Região Político-Administrativa 1 (RPA1): abrange os bairros do Recife; Santo Amaro; Boa Vista; 

Cabanga; Ilha do Leite; Paissandu; Santo Antônio; São José; Coelhos; Soledade; Ilha Joana Bezerra; 

 

b) Região Político-Administrativa 2 (RPA2): abrange os bairros do Arruda; Campina do Barreto; 

Encruzilhada; Hipódromo; Peixinhos; Ponto de Parada; Rosarinho; Torreão; Água Fria; Alto Santa 

Terezinha; Bomba do Hemetério; Cajueiro; Fundão; Porto da Madeira; Beberibe; Dois Unidos; Linha do 

Tiro; 
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c) Região Político-Administrativa 3 (RPA3): abrange os bairros dos Aflitos; Alto do Mandu; Alto José 

Bonifácio; Alto José do Pinho; Apipucos; Brejo da Guabiraba; Brejo de Beberibe; Casa Amarela; Casa 

Forte; Córrego do Jenipapo; Derby; Dois Irmãos; Espinheiro; Graças; Guabiraba; Jaqueira; Macaxeira; 

Monteiro; Nova Descoberta; Parnamirim; Passarinho; Pau-Ferro; Poço da Panela, Santana; Sítio dos Pintos; 

Tamarineira; Mangabeira; Morro da Conceição; Vasco da Gama; 

 

d) Região Político-Administrativa 4 (RPA4): abrange os bairros do Cordeiro; Ilha do Retiro; Iputinga; 

Madalena; Prado; Torre; Zumbi; Engenho do Meio; Torrões; Caxangá; Cidade Universitária; Várzea; 

 

e) Região Político-Administrativa 5 (RPA5): abrange os bairros de Afogados; Areias; Barro; Bongi; 

Caçote; Coqueiral; Curado; Estância; Jardim São Paulo; Jiquiá; Mangueira; Mustardinha; San Martin; 

Sancho; Tejipió; Totó; 

 

f) Região Político-Administrativa 6 (RPA6): abrange os bairros de Boa Viagem; Brasília Teimosa; 

Imbiribeira; Ipsep; Pina; Ibura; Jordão; Cohab; 

 

Parágrafo único. As ações cujo alcance se estenda a todo território do município terão a localização 

identificada como “Município”. 

 

Art. 9º  Integram o PPA 2018-2021 os seguintes anexos: 

 

I – Detalhamento da programação; e  

 

II - Estimativa dos recursos das receitas e despesas previstas: 

a) demonstrativo da estimativa de receitas – recursos de todas as fontes; 

b) demonstrativo da despesa por fontes; 

c) demonstrativo geral da despesa por fontes; 

d) síntese – consolidação da despesa por programa; 

e) demonstrativo da despesa por programa; 

f) demonstrativo da despesa por unidades orçamentárias; e 

g) demonstrativo da despesa por unidades orçamentárias e programas. 
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CAPÍTULO III 

DA REVISÃO ANUAL E DOS AJUSTES NO PLANO 

 

Art. 10. Anualmente, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo projeto de lei de 
revisão do presente Plano Plurianual. 
 
§1º As revisões anuais do Plano Plurianual, além do detalhamento da programação do exercício 
seguinte, incorporarão os ajustes necessários a este plano. 
 
§2º Os valores referentes às receitas e às despesas constantes da presente lei serão revistos a 
cada exercício, quando da sua revisão anual e da elaboração da lei orçamentária anual. 
 

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações no PPA 2018-2021 para 

compatibilização com as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e com as leis de crédito 

adicional, podendo, para tanto, alterar o valor global dos programas. 

Parágrafo único. A revisão de que trata o caput deverá ser informada à Comisso de Finanças e Orçamento 

da Câmara Municipal e publicada no portal eletrônico da Prefeitura da Cidade do Recife. 

 

CAPÍTULO IV 

DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS 

 
Art. 12. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, anualmente, observará as disposições constantes da 
presente lei. 
 
Art. 13. Os Programas constantes do PPA 2018-2021 estarão expressos nas leis orçamentárias 
anuais e nas leis de crédito adicional. 
 
§ 1º As emendas ao orçamento anual, aprovadas no processo legislativo, serão automaticamente 
integradas ao Plano Plurianual vigente. 
 
§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o conteúdo do Plano Plurianual com a 
Lei Orçamentária Anual a ser aprovada para cada exercício financeiro. 
 
Art. 14. o valor global dos programas, bem como os enunciados dos objetivos e metas, não 
constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias 
anuais e nas leis de créditos adicionais. 
 
Art. 15. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser 
iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de 
crime de responsabilidade, em conformidade com o §1º do art. 167 da Constituição Federal. 
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CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 16. Os valores referentes às receitas estimadas na presente lei utilizam como referências a 
receita efetivamente arrecadada no período de janeiro a junho de 2017, os índices de inflação e 
de crescimento da economia apresentados no Relatório Focus de 30 de junho de 2018, publicado 
pelo Banco Central, bem como as negociações e perspectivas relacionadas à entrada de 
recursos de convênio, operações de crédito e similares. 
 
Art. 17. O Poder Executivo apresentará à Câmara Municipal do Recife, por ocasião da abertura 
de cada sessão legislativa, relatório do exercício anterior, contendo a avaliação do cumprimento 
das metas e consecução dos objetivos previstos no Plano Plurianual. 
 
Parágrafo único. O primeiro relatório deverá ser apresentado por ocasião da abertura da sessão 
legislativa de 2019. 
 
Art. 18. O Poder Executivo adotará, em conjunto com representantes da sociedade civil, 
mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de gestão do PPA 2018-2021. 
 
Art. 19. Após a aprovação de todo o conteúdo do plano acima mencionado, o mesmo será 
disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura do Recife. 
 
Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos de 1º de 
janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2021. 
 

 

Recife, 28 de setembro de 2017. 

 

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO 

Prefeito do Recife  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A apresentação do Plano Plurianual – PPA 2018/2021 responde a um contexto de atualização e 

complementação das diretrizes, programas, projetos e ações estabelecidos no PPA 2014/2017 que 

balizou, com as devidas revisões, a implementação do programa de governo e da execução 

orçamentária-financeira da gestão pública municipal. 

 

Este perfil decorre da legitimação, no curso do processo eleitoral de 2016, dos conceitos, estratégias 

e prioridades apresentados no debate com a sociedade recifense, renovando o mandato para 

execução das proposições programáticas desenvolvidas na eleição municipal de 2012. 

Naturalmente, a conjuntura nacional e local, bem como a dinâmica das ações e da interlocução com 

a sociedade produzem os insumos para elaboração, discussão e aprovação deste instrumento de 

planejamento da administração pública estabelecido na Constituição Federal. 

 

O desafio de enfrentar os efeitos da maior crise econômica e fiscal do período republicano, afetando 

drasticamente a capacidade de investimento e da gestão pública em todos os níveis da federação, 

exigiu uma tomada de posição rápida e enérgica, para viabilizar sua superação. Ainda no segundo 

semestre de 2014, desenvolvendo uma ferramenta de painel econômico-financeiro para 

monitoramento diário de receitas e despesas, a gestão municipal adotou um conjunto de medidas 

que foram sendo rigorosamente executadas para garantir o equilíbrio necessário. Com foco na 

melhoria da qualidade do gasto público e otimização na captação de receitas, tem sido mantida a 

prioridade na manutenção de investimentos estruturadores e manutenção de serviços públicos 

essenciais, em especial para a população mais carente e vulnerável. 

 

Com o enfrentamento planejado da crise, foi preciso rever cronogramas e ajustar desembolsos, 

visando preservar todas as ações estratégicas, mesmo que fosse necessário alongar prazos. Para 

o novo período do Plano Plurianual foram recepcionados e revisados estes ajustes, incorporadas 

novas frentes surgidas no processo de discussão interna e com a sociedade, determinando o novo 

perfil programático detalhado, no segundo volume, por secretaria e órgão da administração pública 

municipal. 

 

Este primeiro volume apresenta uma síntese dos principais programas, projetos e ações 

estabelecidos para o período 2018/2021, organizados em três eixos estratégicos: Mais cuidado com 

a cidade, Mais qualidade de vida e Mais inovação e oportunidades. Traça um roteiro de continuidade 

com renovação, reforçando o compromisso com o padrão de qualidade na prestação de serviços e 

na gestão pública, requerido por toda a sociedade. 
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EIXO I: MAIS CUIDADO COM A CIDADE 

 

 

Para redirecionar o modelo de desenvolvimento da cidade, buscando reverter os efeitos de um 

crescimento populacional e expansão urbana que produziram desigualdades socioeconômicas e 

desequilíbrios territoriais, foi preciso iniciar um processo de construção de um projeto de longo prazo 

para o Recife, que possa servir de referência para as ações do presente. Este movimento requer o 

resgate do planejamento urbano como ferramenta essencial para o desenvolvimento em bases 

sustentáveis, integrando e coordenando os programas e ações para alcançar os objetivos definidos, 

observando as diretrizes priorizadas. 

 

Com uma orientação definida por esta visão estratégica, a gestão dos investimentos em 

infraestrutura urbana busca a consolidação de um padrão capaz de promover a qualidade urbana 

e ambiental definida nos produtos do planejamento. Fica estabelecida a prioridade para viabilizar a 

oferta de bens e serviços às áreas e população mais carentes e desprovidas das condições 

necessárias para alcançar as bases de uma sociedade mais justa e equilibrada.  

 

Os primeiros trabalhos na agenda do planejamento urbano foram estruturados a partir de leituras 

territoriais fundamentais para o Recife, a exemplo da relação com o ambiente natural da bacia do 

rio Capibaribe e do centro expandido continental, objeto de convênios com duas universidades 

locais. Uma demanda de setores da sociedade civil e do ambiente acadêmico, visando aproveitar o 

marco simbólico do aniversário de 500 anos do Recife, em 2037, como horizonte para um 

planejamento estratégico da cidade, foi estruturada em um projeto conduzido por Organizações 

Sociais, com o apoio do poder público através de contrato de gestão.  

 

Foram implantadas iniciativas com o propósito de resgatar ambientes na cidade mais humanizados, 

atrativos e qualificados, testando os conceitos de urbanismo com foco nas pessoas, que valoriza os 

espaços públicos para promover acessibilidade, encontros, convivência e fruição. Estimulando 

atividades de entretenimento e lazer, culturais e esportivas, abertas a toda a sociedade. 
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SÍNTESE DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES  

 

1 PLANEJAMENTO URBANO 

 

 

Projeto Recife 500 anos (contratos de gestão e projetos)  

Realizar o plano estratégico de desenvolvimento de médio e longo prazo para a cidade do Recife, 

utilizando como base a sistematização dos momentos de escuta e discussão com diferentes 

movimentos e representações sociais. Apresenta visão de futuro, diretrizes estratégicas e carteira 

de projetos estruturantes.  

 
Plano de Ordenamento Territorial do Recife 

Realizar a revisão parcial do Plano Diretor, a revisão integral da Lei de Uso e Ocupação do Solo 

(LUOS) e da Lei de Parcelamento, a regulamentação dos instrumentos de Outorga Onerosa, 

Transferência do Direito de Construir (TDC), Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória e 

IPTU Progressivo no Tempo e desapropriação com títulos da dívida pública na cidade do Recife. 

Revisar e regulamentar o Plano Diretor do Recife, de acordo com a nova dinâmica urbanística e do 

novo projeto de cidade que começa a ser desenhado e construído. 

 

Plano de Mobilidade Urbana do Recife 

Definir as diretrizes para a operação e o desenvolvimento das infraestruturas e dos serviços de 

mobilidade (pedestres, ciclistas, transporte público, transporte individual e logística urbana). 

 

Parque Capibaribe  

Projeto desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco que projeta a 

requalificação do território integrado às margens do Rio Capibaribe, com áreas de lazer, passeios, 

ciclovias, praças, passarelas, mirantes e píeres, integrando 42 bairros da cidade. Desenvolvido em 

módulos, já foi concluído o Jardim do Baobá, iniciada a obra da Via Parque e projetados os demais 

módulos. 

 

Plano Centro Cidadão  

Projeto de pesquisa urbanística sobre o Centro Expandido Continental da Cidade do Recife, 

elaborado em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco. 
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Plano de Preservação do Patrimônio Cultural do Recife 

Desenvolver políticas e diretrizes municipais de preservação do patrimônio cultural da cidade do 

Recife. 

 

Projeto Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica Territorial de Centralidades do Recife 

Elaborar planos para as principais centralidades das Regiões Político- Administrativas - RPAs 2 e 5 

do Recife, como forma de contribuir para a redução da pressão urbana e imobiliária sobre os centros 

principais da cidade. Visa orientar a ampliação dos investimentos, das disponibilidades de serviços 

para a população, dos postos de trabalho e de arrecadação pública para estas localidades. 

 

Modelo Institucional do ICPS 

Desenvolver o modelo jurídico-institucional, estrutura e funcionamento do Instituto da Cidade 

Pelópidas Silveira (ICPS), com o propósito de profissionalizar a área técnica de coordenação do 

planejamento urbano do município. 

 

Consolidar a integração metropolitana 

Mobilizar os recursos para viabilizar a governança compartilhada na Região Metropolitana do 

Recife, estabelecida no Estatuto da Metrópole, assumindo e consolidando o papel da capital 

pernambucana como protagonista natural no movimento de articulação com os demais municípios 

e governo estadual. 

 

 

2 MEIO AMBIENTE - SUSTENTABILIDADE 

 

 

Plano de Manejo das Unidades Protegidas 

Elaborar os planos de manejo para as Unidades de Conservação da Natureza do Recife - UCN's , 

conforme a Lei nº 18.014/2014 que institui o SMUP. Esta ação permitirá a efetividade da legislação 

ambiental atualizada. 

 

Estruturação dos equipamentos ambientais 

Promover a continuidade na implantação de projetos para estruturação de espaços para 

conservação e educação ambiental e patrimonial, atividades de entretenimento e lazer, ampliando 

a estrutura existente no Jardim Botânico, estruturando o Parque do Jiquiá para ampliar sua 

utilização e fruição pela sociedade e implantar o Econúcleo Capibaribe, entre outras iniciativas.  
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Plano de Arborização Urbana 

Implantar a arborização na malha cicloviária existente, nas escolas municipais, nos grandes 

corredores viários, implantar viveiro florestal no Jardim Botânico para arborização urbana e sistema 

de informação unificado para monitoramento do plano de arborização. 

 

Projeto Piloto Cidades Sustentáveis  

Desenvolver e incentivar iniciativas a partir do mapeamento da vulnerabilidade às mudanças 

climáticas com plano de adaptação e resiliência, a exemplo de estações de monitoramento 

climático, barcos solares e jardins filtrantes, além de prospectar novas tecnologias sustentáveis.  

 

Desenvolver Projetos de Educação Ambiental  

Realizar atividades de educação ambiental com linguagem dirigida aos jovens através da produção 

literária, contação de histórias e acesso ao conteúdo educativo produzido no projeto, com 

veiculação em diferentes mídias e organização de coletivos de jovens. 

 

Eficiência Energética  

Elaborar instrumentos normativos estabelecendo padrões de eficiência energética em todos os 

projetos para novos prédios da Prefeitura (energia com geração fotovoltaica e consumo eficiente de 

água), além de projetos de adequação de unidades que estão funcionando. 

 

Executar Ações Prioritárias do Plano de Baixo Carbono 

Criar o sistema de Certificação de construções sustentáveis (Lei nº 18.011/14 - Cap. IV e Decreto 

nº 29.573/16), desenvolver proposta do IPTU Verde e elaborar plano de trabalho do Projeto URBAN 

LEDS 2 em conjunto com o ICLEI (Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais locais). 

 

Monitoramento da Qualidade da Água e do Ar 

Desenvolver sistemática, metodologia e estrutura para monitoramento da balneabilidade das praias 

e da qualidade da água dos rios e do ar. 

 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Executar o Plano, que reúne diretrizes e propostas para lidar com o lixo na cidade de forma 

sustentável.   
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Ampliar a coleta seletiva  

Em parceria junto às cooperativas, tendo o catador como um agente ambiental. As cooperativas 

assumirão algumas rotas de coleta na cidade, sendo o trabalho remunerado pela quantidade de 

material recolhido e a satisfação da população com o serviço. 

 

Ecoestações 

Fortalecer o papel das ecoestações, engajando ainda mais a população no uso do equipamento e 

viabilizando a reciclagem dos resíduos da construção civil depositados no local.  

 

 

3 ORDENAMENTO – CONTROLE URBANO 

 

 

Ordenamento do entorno de grandes polos geradores 

Continuidade no disciplinamento das atividades informais e ocupação dos espaços públicos em 

locais de grande fluxo de pessoas, como centros comerciais e educacionais. 

 

Padronização do comércio informal. 

Trabalho iniciado tanto nas áreas centrais, com ações em curso nas regiões da Boa Vista e Cais de 

Santa Rita, como no entorno dos mercados de bairros (Afogados, Nova Descoberta, Casa Amarela, 

Água Fria). 

 

Padronização da Orla Marítima 

Execução de outras etapas do disciplinamento e padronização das atividades nas praias urbanas, 

iniciada em Boa Viagem com parceria privada. 

 

Estruturar controle urbano de mangues e rios 

Aperfeiçoar e integrar os esforços de controle da ocupação de áreas com fragilidade ambiental, sob 

pressão e ameaça permanente. Desenvolver uma sistemática de monitoramento permanente das 

áreas críticas, com integração das unidades operacionais envolvidas. 
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4 INFRAESTRUTURA - MOBILIDADE 

 

 

Implantar planos de circulação viária 

Continuidade das intervenções orientadas pela engenharia de tráfego, considerando mapeamento 

e medições realizadas em todo o território do Recife, melhorando o fluxo com inversões de trânsito 

e proibições de retorno à esquerda, viabilizando binários e estabelecendo conexões entre vias, 

promovendo interligações. 

 

Prioridade ao transporte coletivo 

Ampliar a rede de faixas exclusivas para o transporte coletivo – Faixa Azul, dando continuidade ao 

planejamento das intervenções nos principais eixos de transporte da cidade. 

 

Requalificação dos Passeios Públicos 

Dar continuidade às obras em curso do primeiro lote já contratado em licitação, elaborar projetos 

executivos e contratar a execução das novas obras para intervenção em calçadas no total de 114 

vias e 12 largos. 

 

Ampliação da rede cicloviária 

Executar as etapas previstas no plano cicloviário, avançando na interligação de rotas que permitam 

a construção de um sistema que permita o deslocamento seguro em todo o território, interligando 

com demais municípios da região metropolitana. 

 

Consolidação do sistema de gestão de trânsito 

Promover a implantação de fotossensores, sinalização viária, câmeras de monitoramento e gestão 

integrada, ampliando e consolidando as ações em curso.  

 

Programa de pavimentação 

Executar obras e serviços de engenharia de pavimentação, implantar vias com recapeamento 

asfáltico e recuperar vias em paralelo.  
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5 INFRAESTRUTURA – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DRENAGEM 

 

 

Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Recife 

Planejamento desenvolvido com diagnóstico das bacias hidrográficas, definição de conceitos e 

estratégias para definição de um plano de intervenções e de gestão no curto, médio e longo prazos, 

visando orientar os investimentos estruturadores e as intervenções emergenciais e imediatas.  

 

Macrodrenagem 

Manter e retificar sistema de macrodrenagem, com execução dos serviços de limpeza e 

manutenção de todos os canais da cidade, além da elaboração dos projetos de intervenção nas 

bacias hidrográficas priorizadas no Plano Diretor de Drenagem. Continuidade do cronograma de 

urbanização e requalificação dos canais previstos nas bacias hidrográficas.  

 

Microdrenagem 

Realizar os serviços de microdrenagem relacionados aos pontos de alagamento passíveis de 

erradicação e priorizados no plano de drenagem. Executar serviços de abatimentos, substituição 

de pré-moldados e fazer limpeza de ruas e galerias. 

 

Projeto PAC Beberibe I  

Execução de obras de saneamento integrado e construção dos habitacionais visando beneficiar 

população que vive as margens do Rio Beberibe e Rio Morno, nas comunidades dos bairros do 

Arruda, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do 

Tiro, Nova Descoberta, Dois Unidos. 

 

Projeto PAC Beberibe II 

Executar obras de saneamento integrado, pavimentação de ruas e da Via Marginal, urbanização de 

equipamentos comunitários, abrangendo as comunidades dos bairros do Arruda, Água Fria, 

Fundão, Campina do Barreto, Peixinhos, Beberibe, Porto da Madeira, Linha do Tiro e Dois Unidos. 

O projeto está dividido em três lotes. 

 

Projeto PAC Cordeiro 

Executar obra de saneamento integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro 

beneficiando os bairros do Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi.  
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Fortalecimento do PREZEIS 

Firmar convênio de cooperação técnica com UFPE para reestruturação institucional-PREZEIS, 

elaborar planos urbanísticos para áreas ZEIS, prestar assistência técnica às famílias beneficiadas 

nos projetos de melhoria habitacional. 

 

Regularização Fundiária 

Realizar os levantamentos topográfico cadastral, sócio econômico e a mobilização social, para fins 

de regularização fundiária. 

 

Construção e urbanização de habitacionais 

Execução de um programa intensivo para conclusão de habitacionais, requalificação e 

equipamentos públicos, além de identificação de áreas para enquadramento no Minha Casa Minha 

Vida. 

 

Cartão Reforma 

Submeter à análise do Ministério da Cidade as poligonais indicadas pelo munícipio para seleção, 

para promover melhorias habitacionais em imóveis de baixa renda. 

 

6 INFRAESTRUTURA – ÁREAS CRÍTICAS 

 

 

Mapeamento das Áreas Críticas do Recife 

Diagnóstico e planejamento desenvolvidos com base em estudo que atualiza as condições de 

moradias, esgotamento sanitário, coleta de lixo, iluminação, abastecimento de água, drenagem e 

de serviços públicos existentes em 545 Comunidades de Interesse Social - CIS, onde vive 53% da 

população recifense. Com base no levantamento, a Prefeitura desenvolveu soluções para atender 

às principais necessidades desses grupos, permitindo avançar na reversão das condições 

existentes. Estão previstas melhorias na infraestrutura e intervenções urbanísticas, beneficiando 

cerca de 1,3 milhão de pessoas (incluindo moradores do entorno). 

 

Ampliar o Programa Mais Vida nos Morros 

Iniciativa que deu a largada em um processo coletivo de requalificação destas áreas, envolvendo a 

população, a Prefeitura do Recife e a iniciativa privada. O projeto valoriza a identidade local, 

fortalece a autoestima, promove a sensação de pertencimento e estimula a população a se engajar 

na melhoria das condições de vida da comunidade como um todo.  

  



27 
 

 

 

As ações tiveram início nas comunidades de Alto da Maracanã e Córrego do Jenipapo, com a 

pintura de casas, criação de hortas comunitária, implantação de áreas de lazer e convivência. 

 

Implantar e Requalificar Espaços Urbanos para usos Diversos da População. 

A ação será realizada a partir da adequação de instrumentos jurídicos como a nova Lei de Adoção 

de Espaços Urbanos, permissões e concessões.  

 

Realizar manutenção nas escadarias 

Executar serviços de manutenção em escadarias, com implantação de corrimão. 

 

Realizar manutenção de passarelas e pontilhões 

Executar serviços de recuperação de passarelas e pontilhões. 

 

Realizar Programa Parceria nos Morros 

Realizar obras de baixa complexidade em áreas de risco, com fornecimento de material pela PCR 

e mão de obra do morador, em locais prioritários. 

 

Realizar ações preventivas em áreas de risco 

Estruturar “Operações Inverno” com ações de vistorias, monitoramento de situações de risco, com 

colocação de lonas, ações porta a porta e palestras educativas. 

 

Ações de contenção de encostas  

Executar obras de contenção de encostas, aplicação de Geomanta, estabilização de taludes, 

escadarias, pavimentação e drenagem em áreas de risco.   

 

Realizar o levantamento e monitoramento das palafitas existentes no Recife 

Definir metodologia e instrumentos para realizar o levantamento das palafitas existentes e o 

monitoramento de novas ocorrências. 
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EIXO II: MAIS QUALIDADE DE VIDA 

 

 

O planejamento para o período 2018/2021 identifica a necessidade de continuidade do processo de 

qualificação dos serviços públicos prestados à população, reconfigurando estrutura, equipamentos, 

práticas e procedimentos. As intervenções já executadas e em curso constituem uma plataforma de 

referência e sustentação para uma nova etapa deste projeto, com o aumento da capacidade de atuação 

e um contínuo processo de inovação, consolidando os novos parâmetros de qualidade. 

 

Os indicadores educacionais refletiam a existência de sérios problemas na infraestrutura das escolas, 

no processo de ensino-aprendizagem, além da falta de iniciativas para acelerar o desenvolvimento e 

despertar o interesse de crianças e adolescentes pelo universo escolar. Dentro da sala de aula, eram 

muitos os dilemas: ausência de um currículo único e de avaliação adequada, materiais pedagógicos 

ultrapassados e estudantes com grandes distorções de aprendizagem na mesma turma. Os estudantes 

do município não tinham avaliação por nota e, mesmo sem conseguir adquirir o conhecimento 

necessário, passavam de ano. A estratégia adotada foi uma mudança de padrão, que começou com a 

melhoria da qualidade das instalações da educação, somada à adoção de programas e recursos 

pedagógicos voltados para um avanço no desempenho dos estudantes e no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Investimentos de porte também foram necessários para requalificação da rede pública municipal de 

atenção à saúde, visando estabelecer condições mais adequadas para o funcionamento do sistema, 

desde as unidades básicas de saúde até as unidades especializadas. O padrão das Upinhas vai aos 

poucos reconfigurando o perfil das unidades básicas, complementado pela requalificação de postos de 

saúde, policlínicas e maternidades. Unidades de maior porte, necessárias para suprir graves 

deficiências no encaminhamento para exames e na atenção integral à saúde da mulher, direcionaram 

investimentos para UPA-Especialidade e Hospital da Mulher.  

 

Foi instituído um modelo de atuação integrada e articulada para combate à violência urbana e promoção 

da cultura de paz e segurança cidadã, denominado Pacto pela Vida do Recife, que envolve um conjunto 

de ações para reforçar a prevenção e a segurança na cidade, com foco principal no fortalecimento da 

cidadania. Diante do agravamento da crise econômica e dos efeitos sociais decorrentes do aumento 

das condições de vulnerabilidade e situações de risco, aumenta a importância de priorizar e fortalecer 

investimentos e atuação para garantir a presença dos serviços públicos qualificados, capacitação e 

geração de oportunidades de emprego e renda, além de atividades de reforço da cidadania e de uma 

vida saudável. 
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As políticas públicas de proteção social e garantia dos direitos humanos precisaram de 

investimentos para sua maior efetividade.  Novos serviços e equipamentos foram estruturados 

passando a ofertar atendimento digno, proteção e oportunidade para as pessoas que mais 

precisam. Esse trabalho é o início de uma caminhada rumo ao modelo de desenvolvimento que visa 

à inclusão social, à igualdade entre gêneros e raças, e ao respeito à diversidade sexual. Garantindo 

oportunidades, cidadania, espaços e acessibilidade universal para pessoas com deficiência e 

idosos. Viabilizando o protagonismo juvenil. Um modelo que aponta para a consolidação de uma 

sociedade mais justa, igualitária e democrática para todos. A agenda de requalificação de 

equipamentos, ampliação e profissionalização de atendimentos específicos continua sendo 

prioridade no planejamento deste novo período, visando consolidar os esforços já desenvolvidos. 

 

A preocupação com o bem-estar animal nunca havia integrado, de forma estruturada, a agenda 

nem as ações da administração pública do Recife. Embora já fizesse parte dos anseios da 

sociedade, os cuidados com os animais eram restritos a iniciativas de controle e de vigilância 

ambiental, para evitar a proliferação de doenças como a raiva. Não eram oferecidos serviços de 

consulta clínica veterinária nem qualquer tipo de cirurgia. Também não havia abordagem 

consistente para combate aos crimes de maus-tratos, abandono e comércio indiscriminado, com 

ações, neste sentido, sendo realizadas quase exclusivamente por defensores e ativistas. 

Consolidando o espaço institucional para esta política pública, as ações propostas ampliam e 

fortalecem este campo de atuação.  

 

 

SÍNTESE DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES  

 

 

1 EDUCAÇÃO 

 

 

Programa Brinqueducar 

O Programa tem como objetivo estimular a educação infantil por meio de jogos e brincadeiras. As 

crianças de 0 a 5 anos terão acesso a livros de literatura infantil, jogos educativos, brinquedos e 

parquinhos em 235 unidades de ensino, beneficiando 17 mil crianças.  
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Programa Proler  

Utiliza uma metodologia específica para alfabetizar letrando, com a finalidade de levar 12.625 

estudante a se apropriar da leitura e da escrita, de forma competente e sistematizada.  O projeto 

será desenvolvido em 95 unidades educacionais, do Ciclo Inicial (Educação Infantil - Grupos IV e 

V) e do Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano). 

 

Ampliar Programas Se Liga e Acelera 

Criar turmas específicas para os estudantes com distorção idade-ano, sendo 1.267 estudantes no 

programa Se Liga e 1.466 no Acelera. Com o objetivo de combater o analfabetismo e acelerar o 

estudante no ensino fundamental I, buscando diminuir a evasão escolar e melhorar a aprendizagem. 

 

Implantar Programa Aprova Brasil Fundamental I e II 

O projeto Aprova Brasil é um material especifico para desenvolver a habilidade de compreensão 

leitora, para ler e compreender textos de diversos tipos e gêneros e a competência matemática para 

compreender enunciados e resolver situações problemas dos estudantes dos 4° e 5° dos Anos 

Iniciais e 8º e 9° dos Anos Finais , exigidas pela Prova Brasil e por exames Estaduais. 

 

Realizar OJE - Olimpíada de Jogos Digitais e Educação 

A OJE - Olimpíada de Jogos Digitais e Educação - é uma tecnologia educacional lúdica em 

plataforma web, possibilitando que os estudantes dos anos finais e seus professores interagem em 

uma rede social virtual e colaboram na resolução de desafios baseados nos conteúdos da matriz 

curricular. Além de contemplar as competências avaliadas por exames nacionais como o SAEB e 

locais como SAERE e SAEPE. 

 

Programa Ondatec - preparatório para as escolas técnicas 

Estruturar programa que estimula e prepara o estudante do 9º ano para a aprovação em escolas 

Técnicas Estaduais (ETEs) e nos Institutos  Federais de Ensino (IFs). As medidas implementadas 

incluem aulas de educação à distância, palestras com ex-alunos da Rede aprovados em concursos 

anteriores, simulados, aulões, estímulo à formação de grupos de estudo e apoio na emissão de 

documentos como CPF e RG, transporte para realização do exame. 

 

Programa Jornada Ampliada nos anos finais 

Programa voltado aos estudantes de baixo rendimento do 9º ano, com realização de atividades no 

contraturno, mediadas por professores CTDs, duas vezes por semana, sendo um encontro de língua 

portuguesa e um de matemática, com foco na Prova Brasil. 
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Ampliar Programa Travessia  

Criar turmas específicas para corrigir a distorção idade/ano dos estudantes com até 2 anos de 

defasagem escolar. Atende aos estudantes dos Anos Finais e EJA. 

 

Implantar laboratório de ciências e tecnologia nas escolas do 6º ao 9º ano  

Um dos pilares da Educação Integral é a iniciação científica. A utilização do laboratório proporciona 

aulas experimentais numa perspectiva de aprendizagem participativa e significativa, além de tornar 

a escola mais atrativa para o estudante. 

 

Implantar Programa de envolvimento da família  

Desenvolver parceria efetiva com as famílias dos alunos e comunidade estimulando o envolvimento 

nas atividades pedagógicas e criando uma relação de pertencimento com a unidade escolar.  

 

Ampliar ensino em tempo integral nos anos finais  

Realizar o ordenamento de matrícula, gestão de pessoas e adequação do currículo, bem como a 

infraestrutura física para implantar o modelo integral nas escolas do fundamental II.  

 

Política de Educação Inclusiva  

Continuidade do fortalecimento da política inclusiva, através das seguintes ações: ampliação do 

quantitativo de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), realizar formação específica para os 

professores de salas regulares, ampliar atendimentos no transporte inclusivo, ampliar número de 

salas regulares bilíngues, AADEEs e professores do AAEs lotados. 

 

Formação de Professores  

Concurso de autoria com premiação para as melhores aulas dos professores e restruturação do 

modelo de formação continuada com foco na atuação na sala de aula.  

 

Contratação de Professores  

Realizar concurso público para suprir as cadeiras vagas e atender a Aula Atividade dos professores. 

Além da contratação de 149 CTDs, plano IDEB e professores para o programa de correção de fluxo. 
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Implantar Programa de Ambiência  

Elaborado com o objetivo de tornar o ambiente escolar mais acolhedor e criar o sentimento de 

pertencimento nos alunos, gestores e comunidade. Será composto por ações como padronização 

do mobiliário, projetos de sinalização e acessibilidade, humanização dos espaços, plantio de mudas, 

hortas educativas, jardins drenantes, reaproveitamento de água e criação de novos ambientes em 

interface com o entorno. Será executado conforme o levantamento e diagnóstico que está em 

andamento, com estratégias de execução e elaborado o cronograma. 

 

Manutenção das Unidades de Ensino  

O programa de manutenção será ampliado a partir dos critérios de priorização das demandas, com 

programas específicos para garantir o funcionamento das unidades educacionais no padrão 

adequado. Implantar Programa de Climatização  para aquisição, instalação, manutenção, 

intervenções civis e elétricas. 

 

Programa de Quadras Poliesportivas  

Construção, reforma e implantação de cobertas de quadras esportivas nas unidades de ensino. Os 

espaços permitirão a implantação e ampliação das atividades esportivas e de múltiplas vivências 

desenvolvidas pelas escolas, além de servirem de espaço de convivência para as comunidades em 

que estão inseridas. 

 

Construção de Creche-Escola 

Continuidade do cronograma de construção de unidades de educação infantil, viabilizando a oferta 

de novas vagas dentro do padrão estabelecido para os equipamentos educacionais da rede 

municipal. 

 

 

2 SAÚDE 

 

 

Implantar Prontuário Eletrônico 

Implantar sistema do SUS de prontuário Eletrônico (eSUS/PEC) em todas as Unidades de Saúde 

da atenção básica, disponibilizando equipamentos TI, expansão do link de internet, sistema e 

capacitação. 
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Implantar aplicativo para monitoramento de marcação de consultas 

Implantar um aplicativo que permita o monitoramento da marcação de consultas e acesso aos 

resultados dos exames. 

 

Reformar 16 Unidades de Saúde  

Realizar reforma com revisão elétrica e hidráulica, troca de esquadrias, acessibilidade, serviços de 

alvenaria, cerâmica e pintura. 

 

Construção de novas unidades de saúde 

Dar continuidade ao cronograma de construção de novas unidades básicas de saúde, no padrão 

Upinha, além de nova unidade de atendimento especializado e realização de exames. 

 

Ações preventivas  

Fortalecimento das ações da vigilância em saúde (ambiental, sanitária e epidemiológica), com 

especial atenção às iniciativas preventivas de combate à proliferação de doenças causadas pelo 

Aedes Aegypti (zika, dengue e chikungunya), de forma a assegurar o bem-estar da população. 

 

Ampliar Cobertura do Programa Mãe Coruja  

Ampliar cobertura do Programa Mãe Coruja, contratando novas equipes técnicas. Cada equipe será 

formada por 01 enfermeira e 01 assistente social. 

 

Políticas específicas de saúde 

Fortalecer políticas orientadas para grupos específicos: saúde da mulher, homem, criança, idoso, 

LGBT, população negra, pessoa com deficiência, população privada de liberdade e população em 

situação de rua. 

 

3 SEGURANÇA URBANA 

 

 

Programa Trampolim  

Ofertar vagas aos jovens em liberdade assistida ou egressos da FUNASE, elegíveis e 

encaminhados pelo CREAS, para que sejam capacitados em cidadania, com o objetivo de 

potencializar a sua reintegração à vida comunitária e profissional, reforçando a política de "não 

violência”.  
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Programa Vacinação Contra Violência  

Beneficiar alunos, através de visitas às escolas públicas municipais pela "Turma do Bem” (guardas 

municipais e arte educadores do COMPAZ), para desenvolver palestras e atividades lúdicas, 

promovendo a cultura da paz. 

 

Câmeras de segurança 

Ampliar número de câmeras de segurança da PCR, dando continuidade ao cronograma de 

aquisição e gerenciamento, integrado com órgãos municipais e estaduais. 

 

Guarda Municipal 

Continuidade do plano de valorização e fortalecimento da guarda municipal, convocação de novas 

turmas, capacitação, investimentos na infraestrutura e implantação de aplicativo de segurança. 

 

Programa Universidade da Paz 

Oferecer vagas nas unidades do COMPAZ, aos alunos do 2ª ano do ensino médio com melhores 

notas, para capacitação em cultura cidadã, transformando-os em agentes sociais da paz, 

multiplicadores da cultura da não violência, viabilizando parcerias para inserção no mercado de 

trabalho. 

 

Implantar plataforma de ensino online de 25 idiomas  

Disponibilizar 1.000 licenças, sendo 500 para cada COMPAZ, para acesso online de 25 cursos de 

língua estrangeira, durante 01 ano. 

 

Programa COMPAZ Sem Fronteiras 

Ofertar 320 vagas de curso, sendo 160 vagas em inglês e 160 vagas em espanhol, por um período 

de 12 meses, às crianças e adolescentes que estão inscritas nas unidades do COMPAZ. 

 

Construir nova unidade do COMPAZ 

 

Iluminação pública 

Reforçar a iluminação pública: 50% da rede já foi modernizado e agora o restante será renovado, 

com equipamentos mais modernos e de melhor qualidade. O uso de iluminação LED será 

expandido, contemplando as vias principais em diversas RPAs da cidade. 
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4 PROTEÇÃO SOCIAL – PROMOÇÃO DE DIREITOS 

 

 

Implantar sistema integrado da Assistência Social 

Implantar sistema, em desenvolvimento pela EMPREL, que permita a integração de todos os 

equipamentos públicos da Assistência Social, compartilhando informações para tomada de decisão 

mais eficiente, sendo eles: 9 CRAS, 4 CREAS e 2 Centros POP. 

 

Construção de novas unidades de Assistência Social 

Construir duas novas unidades do CRAS, responsável por organizar e oferecer serviços da 

Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social, com capacidade para atender 

1.000 famílias/ano, com um raio de abrangência de 5.000 famílias. 

 

Implantar 6 núcleos de Cultura de Paz   

Implantar 6 Núcleos de práticas preventivas e cultura de paz nas comunidades das 6 RPA's do 

Recife, promovendo mediação e composição de conflitos, bem como ações de prevenção à 

violência, com vista à coesão social. 

 

Espaço de acolhimento para situações emergenciais  

Concluir construção do espaço de acolhimento, iniciado em outubro de 2016, com 90% executado, 

para pessoas e famílias prejudicadas por alguma catástrofe. O centro tem capacidade para atender 

50 famílias por mês. 

 

Programa "Recife sem Preconceito e Discriminação"  

Assegurar e garantir durante todos os meses do ano, visibilidade sobre as datas representativas de 

todos os segmentos sociais e da política de direitos humanos, através das ações de campanha e 

mobilização social em toda a cidade do Recife. 

 

Programa PREV.com - Prevenção na comunidade 

Formar agentes de prevenção sobre o uso e abuso de drogas, nas comunidades, através de cursos 

com capacidade para 2.000 pessoas por ano. 
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Programa Interliga  

O Programa tem por objetivo qualificar tecnicamente todas as Comunidades Terapêuticas parceiras 

e a rede complementar (grupos de auto-ajuda e grupos de apoios aos familiares e usuários), através 

do edital aberto, junto à Prefeitura da Cidade do Recife. 

 

Programa Farol 

Reintroduzir afetivamente o cidadão à vida comunitária, construindo uma rede de "amigos sociais", 

através de um trabalho voluntário de profissionais da área de Ciências Humanas, ONGs e 

Instituições religiosas.  

 

Programa Pró-transforma  

Disponibilizar 02 profissionais para capacitar os servidores e demais contratados da Prefeitura da 

Cidade do Recife, nas áreas de Segurança, Educação e Saúde, com foco na abordagem estratégica 

e prevenção ao uso e abuso de drogas. 

 

Programa "Praia Sem Barreiras" 

Parceria entre Prefeitura do Recife, UNINASSAU e EMPETUR, que garante toda a estrutura (toldo, 

cadeiras anfíbias, guarda-sol, cadeira de praia, piscinas e esteiras de acesso ao mar) para que as 

pessoas com qualquer tipo de deficiência, mobilidade reduzida ou idosos, tenham o banho de mar 

assistido, durante todos os finais de semana do mês, na praia de Boa Viagem. Meta de 100 pessoas 

por mês. 

 

Plano Municipal da Primeira Infância 

Construir um plano integrado de ações que promovam a política de atenção à criança e ao 

adolescente, através de ações propostas pelas Secretarias Municipais e órgãos envolvidos. 

 

Realizar pesquisa sobre trabalho infantil em Recife 

Diagnosticar o cenário sobre o trabalho infantil da criança, para definir plano de ação que atue sobre 

a prevenção e combate ao trabalho infantil. 

 

Desenvolver diagnóstico sobre a Juventude do Recife 

Realizar pesquisa de diagnóstico que permita a SDSJPDDH e outras Secretarias municipais 

desenvolver ações mais eficientes para a Juventude do Recife. 
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Apoiar projetos de iniciativa da Juventude 

Apoiar, financeiramente, os projetos sociais que trabalhem com foco na juventude, de acordo com 

as necessidades.  

 

Programa de Promoção aos Direitos da Juventude Negra  

Construir programa de atenção à Juventude Negra, promovendo seus direitos e enfrentando o 

extermínio. Plano integrado entre as Secretarias Municipais. 

 

Incluir a perspectiva de gênero na revisão do Plano Diretor 

Realizar um seminário e quatro encontros com os diferentes segmentos para escuta social e 

sistematizar documento com as contribuições para a inclusão da perspectiva de gênero no Plano 

Diretor. 

 

Promover espaços seguros para as mulheres 

Realizar diagnóstico nas comunidades Alto José Bonifácio e Mangueira, áreas de abrangência do 

COMPAZ Eduardo Campos e do COMPAZ Ariano Suassuna, para articular a execução das 

intervenções urbanas e sociais junto às Secretarias responsáveis.  

 

Campanhas de prevenção à violência contra a mulher e de empoderamento de gênero 

Promover campanhas que compõem o calendário anual das ações de gênero, com divulgação, 

distribuição de material informativo, realização de palestras, seminários, oficinas, rodas de diálogo, 

exposições e atividades culturais.  

 

Implantar a Brigada Maria da Penha 

Instituir as equipes para composição da Brigada Maria da Penha, formada por 08 guardas 

municipais, realizar a formação específica da equipe e adquirir viatura para a Brigada Maria da 

Penha.  

 

Fortalecer o programa Maria da Penha vai à escola 

Ampliar a abrangência do programa, incluindo alunos até o 9º ano. Promover a formação de 

professores e realizar rodas de diálogo com a comunidade escolar. 
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5 PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL 

 

 

Estruturar o Hospital Veterinário do Recife 

A estrutura do Hospital contempla: 01 recepção, 03 consultórios, 01 laboratório de análises clínicas, 

01 sala de cirurgia, 01 sala de pós-operatório, 01 sala de diagnóstico por imagem, 01 sala de 

odontologia e vacinação, 01 sala de direção e um depósito. Possui capacidade para: 72 consultas 

diárias, 36 exames radiográficos/dia, 30 ultrassonografias/dia, 50 hemogramas/dia, 20 cirurgias e 

vacinas, por demanda. 

 

Programa Veterinário nos Bairros 

Oferecer atendimento veterinário da rede pública nos bairros do Recife, mensalmente, através da 

promoção dos cuidados com a saúde do animal junto à população. 

 

Programa de castração de animais (cães e gatos) 

Disponibilizar esterilizações de cadelas e gatas abandonadas de todo o Recife, no CVA e no 

Hospital Veterinário do Recife. 

 

Campanha Educativa nas Escolas Públicas e Particulares 

Realizar campanha educativa em todas as escolas públicas municipais e privadas sobre os direitos 

e deveres com os animais. 

 

Programa de adoção de animais (cães e gatos) 

Promover eventos mensais de adoção de cães e gatos, integrados entre poder público e 

particulares. 

 

Programa de fiscalização de maus tratos 

Fiscalizar as denúncias recebidas sobre maus tratos e realizar o atendimento do animal. 

 

“Parcão” no Parque Dona Lindu 

Implantar equipamento com vários obstáculos recreativos, destinados a cachorros de diferentes 

portes e raças, em área exclusiva para cães no Parque Dona Lindu. 
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EIXO III: MAIS INOVAÇÃO E OPORTUNIDADES  

 

 

O desejo e compromisso de crescer de maneira sustentável envolvem, essencialmente, políticas de 

desenvolvimento econômico que buscam a construção de conhecimento, a inclusão social, a 

valorização da cultura, o fomento do turismo e do lazer, a geração de diferenciais competitivos, o 

aumento da produtividade e eficiência, assim como a profissionalização da administração pública. 

Orientada por estas diretrizes, foi estruturada uma política de desenvolvimento sustentável cujos 

vetores precisam ter sua continuidade garantida, consolidando e ampliando as bases para 

superação da crise em novo patamar.  

 

As ações voltadas ao empreendedorismo não devem ser limitadas a um atendimento eventual e 

reativo para quem busca informações gerais e acesso a linhas de crédito. Está sendo desenvolvida 

uma política ativa capaz de fomentar o ambiente de negócios e fortalecer as cadeias produtivas que 

se formam nas diversas regiões da cidade. O comitê de micro e pequenas empresas foi reativado 

e dinamizado, assim como definidas em instâncias da economia solidária uma reestruturação do 

ambiente e novos instrumentos para desenvolver a política setorial. No âmbito da economia criativa, 

busca-se o aperfeiçoamento dos aparatos legais que promovam a redução da burocracia e 

ampliação da abrangência dos incentivos. 

 

Em parcerias com órgãos estaduais e federais, articulados com iniciativas do setor privado e 

ambiente acadêmico, vem sendo construída uma agenda estratégica voltada para estabelecer as 

condições de competitividade necessárias na infraestrutura logística, conectividade, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, formação de capital humano, economia de aglomeração em 

territórios-clusters.  

 

A economia da cultura apresenta um potencial evidente de escala em suas diversas ramificações, 

tornando-se intensiva em criatividade, tecnologia e inovação. 

 

Um ambiente urbano capaz de estimular encontros, conexões, formação de redes de interesse, 

necessariamente precisa ser atrativo para as pessoas que residem, trabalham e visitam. A 

requalificação de espaços públicos, a promoção de atividades associadas à identidade, valores e 

cultura locais, vão consolidando um movimento de reencontro com a cidade, redescoberta de 

possibilidades de convivência, fruição, entretenimento, cultura, esportes e lazer. A administração 

municipal também fortalece canais de participação, transparência e inovação na gestão pública, 

obtendo reconhecimento em iniciativas como o Portal da Transparência, Recife Conecta, Recife 

Participa, dentre outras. 
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SÍNTESE DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES  

 

 

1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

Programa de Desburocratização e Inovação para Abertura e Regularização de Empresas 

Aprimorar os processos internos de controle ambiental (sistema SILIA, procedimentos e infraestrutura), 

aderir ao sistema de licenciamento unificado da PCR e aderir ao sistema de autuação das infrações 

unificado da PCR. 

 

Promover a Integração das ações da Agência de Emprego com Sala do Empreendedor e Qualificação 

Profissional 

Integrar os atendimentos da Agência de Emprego com Sala do Empreendedor e Qualificação 

Profissional de forma a preparar melhor o trabalhador e atender as necessidades do mercado de 

trabalho. 

 

Reestruturar e ampliar o Crédito Produtivo 

Ativar o fundo municipal Recife Acredita, reativar o fundo municipal de Economia Solidária Recife Sol e 

estabelecer parcerias com instituições financeiras para ampliação da oferta de crédito aos 

empreendedores já formalizados e com cadastro regular. 

 

Implantar Projetos Estruturadores a fim de tornar o Bairro do Recife como um Modelo de 

Desenvolvimento Sustentável 

 

Implantar Ações de Requalificação e projetos estruturadores do Bairro do Recife, a fim de consolidá-lo 

como um modelo de desenvolvimento sustentável, harmonizando sua vocação econômica em serviços 

avançados e a atração de empresas, com seus traços históricos, culturais, turísticos e a promoção da 

habitabilidade. 
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Fortalecer o Prodarte 

Apoiar os artesãos na criação, confecção e comercialização de produtos, bem como reestruturar e 

ampliar as feiras de artesanato do Prodarte (Boa Viagem, Sede da PCR, Recife Antigo, Lagoa do 

Araçá, Casa Forte e Parque Dona Lindú).  

 

Implantar Curso de Capacitação para o Mercado do Polo de Tecnologia e Inovação. 

Implantar curso de capacitação para pessoas que atuam ou atuarão em empresas de tecnologia, 

voltado para as atuais necessidades e tendências do mercado. 

 

Reforçar a integração econômica e a conectividade 

Disponibilizar mais pontos de internet grátis na cidade, por meio do programa Conecta Recife; 

estimular o intercâmbio nacional e internacional de serviços avançados; consolidar os hubs 

logísticos, considerando a dimensão metropolitana (serviços, cargas e pessoas). 

 

Fortalecer segmentos especializados 

Potencializar centros universitários de excelência em pesquisa e inovação; solidificar e expandir os 

polos de turismo, tecnologia, economia criativa e cultura; sedimentar a constituição do polo varejista; 

prospectar serviços de tecnologia industrial, logística e comércio exterior. 

 

Impulsionar a cultura como cadeia produtiva 

Consolidar a integração produtiva a partir da ampliação e desenvolvimento de atividades culturais, 

ampliando os efeitos da desconcentração de eventos e produção cultural, na culinária, moda e 

vestuário, incluindo instrumentos e equipamentos, curadoria, gestão e assessoramento, 

capacitação e demais atividades relacionadas. 

 

 

2 CULTURA 

 

 

Rádio Frei Caneca 

Antiga reivindicação dos recifenses, a emissora começou a funcionar em caráter experimental em 

junho de 2016, na frequência 101,5 FM. A iniciativa é um marco por finalmente tirar o projeto do 

papel – a rádio foi criada por lei há 56 anos – e também pela forma colaborativa como o projeto vem 

sendo viabilizado, com ampla discussão entre a Prefeitura do Recife e a sociedade civil.  
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Valorização da cultura local 

Artistas e grupos pernambucanos ganharam mais visibilidade e espaço na grade de eventos do 

município. Em 2016, praticamente toda a programação do ciclo carnavalesco (99%) e junino 

(100%), assim como do Baile Municipal, foi formada por artistas da terra. Além disso, os 

homenageados dos ciclos passaram a ser figuras tradicionais de cada segmento.  

 

Democratização do acesso aos ciclos culturais por meio de editais 

Foi implantado, em 2014, o Sistema de Contratação de Atrações Artísticas, via internet. A iniciativa 

facilitou a inscrição e tornou o processo seletivo mais ágil, transparente e rigoroso. Foram 

estabelecidos critérios de avaliação e pontuação, nos âmbitos artístico e jurídico, reduzindo o tempo 

necessário para julgar as propostas e evitando tentativas de fraude. 

 

Eventos culturais 

Mesmo em um cenário de contenção de despesas, foi mantido o apoio a tradicionais espetáculos 

do calendário cultural recifense. Também foi assegurada a realização de festivais e mostras, 

estabelecendo prioridades dentro das possibilidades orçamentárias. 

 

Descentralização dos eventos durante os ciclos tradicionais 

Com a criação de mais polos infantis e mais palcos descentralizados distribuídos por toda a cidade.  

 

Equipamentos culturais 

Orientação de recursos, pressionados pelas restrições fiscais decorrentes da crise econômica 

nacional, para viabilizar a manutenção das atividades de equipamentos culturais, como substituição 

de ar condicionado, de material cênico e mobiliário. Concluir a restauração do Teatro do Parque, 

cuja primeira fase permitiu a interrupção da degradação das estruturas físicas.  

 

Economia da cultura 

Identificação dos ciclos tradicionais (carnaval, junino e natalino) como oportunidades de ativação 

da economia da cultura e seus múltiplos encadeamentos (vestuário, instrumentação, produção, 

alimentação), fomentando geração de emprego e renda em todas as regiões da cidade. 

 

Reestruturar o SIC – Sistema de Incentivo à Cultura 

Revisar a lógica do modelo estabelecido, garantindo a priorização do interesse público e cultural na 

destinação dos benefícios para investimentos; viabilizar a constituição do sistema, com a integração 

do FIC – Fundo de Incentivo à Cultura, permitindo os repasses “fundo a fundo” decorrentes da 

adesão ao Sistema Nacional de Cultura.  



43 
 

 

 

3 TURISMO, ESPORTES E LAZER 

 

 

Ciclofaixas de Turismo e Lazer 

Três rotas são montadas aos domingos e feriados, com um fluxo de 20 mil pessoas por dia. O roteiro 

completo totaliza 40 quilômetros, inclui 31 bairros e passa por alguns dos principais cartões-postais 

da cidade. 

 

Recife Antigo de Coração 

O bairro agora conta com uma programação regular de esportes e lazer aos domingos, atraindo 

cerca de 25 mil pessoas a cada edição. Mais de 500 atrações já passaram pelo palco do projeto, 

que ganhou uma versão itinerante, estendendo-se a outros bairros (o programa Recife de Coração 

nos Bairros). 

 

Projeto Colorindo o Recife 

Muros e postos de salva-vidas ganharam intervenções de artistas visuais locais. 

 

Olha! Recife 

O programa oferece passeios temáticos gratuitos pela cidade nos fins de semana, com roteiros de 

bicicleta, a pé, em ônibus ou catamarã. Já foram realizados mais de 400 passeios, com mais de 16 

mil participantes. O projeto conta com roteiros inclusivos, para pessoas com deficiência.  

 

Lazer na Rua 

Aos domingos e feriados, das 8h às 17h, a circulação de veículos é interrompido em 49 vias da 

cidade, que ficam reservadas para a prática de atividades esportivas e de lazer ao ar livre. Todas 

as Regiões Político-Administrativas (RPAs) são contempladas. 

 

Recife Sagrado 

O projeto oferece visitas monitoradas em seis igrejas da cidade, apresentando aos visitantes e 

recifenses o conjunto sacro local, um dos mais ricos do país. Mais de 65 mil pessoas já participaram 

do projeto. 
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Pacto Metropolitano do Turismo 

Acordo de cooperação técnica lançado na gestão de Geraldo Julio, com o objetivo de dinamizar a 

atividade turística nos municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR). Entre as ações já 

realizadas está a criação de roteiros integrados, incluindo pontos turísticos dos municípios da RMR, 

de acordo com o interesse dos turistas: ecologia, esportes e aventura; gastronomia e artesanato; 

rota das águas e das matas; circuito histórico; circuito religioso. 

 

Aprimorar a qualidade dos serviços de turismo e lazer 

Promover a qualificação da cadeia produtiva; requalificar Centros de Atendimento ao Turismo; 

ampliar e melhorar a sinalização turística. 

 

Proporcionar a acessibilidade em espaços públicos para turismo e lazer. 

 

Projeto Grafitagem "R.U.A." 

Grafitar áreas públicas, painéis, realizar oficinas de grafitagem com estudantes da rede municipal e 

incentivar a qualificação dos profissionais do grafite. O objetivo é cadastrar 103 artistas através de 

chamamento público, grafitar painéis em áreas públicas, realizar oficinas com os alunos da rede 

municipal e fornecer bolsa-auxílio para ajudar os artistas. 

 

Academia Recife 

A cidade conta com academias de ginástica ao ar livre, com acesso gratuito. É uma das iniciativas 

integradas de esportes e lazer, promovendo a apropriação dos espaços públicos pela população. 

Estão programadas ações de melhoria na estrutura, como colocação de lonas e implantação de 

sistema para gerenciamento de frequência e oferta de vagas. 

 

Recife Bom de Bola 

Maior campeonato de futebol de várzea do mundo. Na edição de 2016, o evento contou com a 

participação de 14 mil atletas reunidos em 780 equipes. O torneio ainda ganhou novas categorias 

(sub 13 e sub 11). 

 

Realizar Jogos e Festivais Escolares  

Competição entre Escolas Públicas Municipais do Recife, nas modalidades: Futsal, Handebol, 

Voley, Queimado, Badminton, Natação e Atletismo, sendo 04 modalidades coletivas e 03 

modalidades individuais, contemplando 120 escolas. São 06 festivais de iniciação esportiva, sendo 

um (01) por RPA, servindo como agentes estimuladores da comunidade escolar para a prática 

esportiva e a inclusão de estudantes com deficiência. 
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Realizar diagnóstico dos Campos de Várzea 

Realizar levantamento da situação de 32 campos que foram selecionados em 2014 para execução 

de melhorias, que serão implantadas de acordo com a necessidade de cada campo, entre elas 

revisão de alambrado, iluminação, colocação de gradil e pintura. 

 

Realizar através da modalidade futebol de campo, campeonatos nos campos de várzea, 

contemplando de forma direta as 6 RPAs, com 522 equipes. O objetivo é levar para o máximo de 

comunidades possíveis. 

 

Construir PEC Caxangá  

Executar obras da Praça dos Esportes e da Cultura Caxangá - PEC Caxangá (antiga fábrica de 

estopa). 

 

Concluir Reforma do Geraldão 

Reforma e modernização do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, situado na Avenida 

Mascarenhas de Morais, s/n, com instalação de climatização, cadeiras ergométricas enumeradas 

com capacidade para 10.000 pessoas. 

 

4 GESTÃO INOVADORA  

 

 

PROIDEA – Programa de Inovação, Desburocratização e Eficiência da Administração Municipal 

Programa que integra e coordena as iniciativas voltadas para a profissionalização da gestão pública 

municipal, já tendo desenvolvido e iniciado a implantação de projetos como o sistema de gestão de 

frota, gerenciamento e controle de consumo de energia elétrica, modelo de planejamento de ações 

a partir do rating da dívida ativa, dentre outros. 

 

Recife Participa 

Programa de participação social que busca ampliar e intensificar a gestão colaborativa e o controle 

social do poder público municipal. 
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Portal da Transparência do Recife 

A plataforma é considerada uma das mais eficientes do país para informar a população sobre o uso 

dos recursos públicos. 

 

Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) 

Que oferece suporte ao gerenciamento de projetos, padroniza os processos de governança e facilita 

o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. 

 

Servidor de Valor 

Programa de capacitação e valorização dos servidores municipais. 

 

Eficiência Energética  

Elaborar instrumentos normativos estabelecendo padrões de eficiência energética em todos os 

projetos para novos prédios da Prefeitura (energia com geração fotovoltaica e consumo eficiente de 

água), além de projetos de adequação de unidades que estão funcionando. 

 


