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AÇÕES DA PREFEITURA DO 
RECIFE NO COMBATE AO 
COVID-19

A Prefeitura do Recife trabalhou para 
garantir o atendimento adequado a to-
dos os recifenses que precisaram e, em 
apenas 35 dias, construiu a segunda 
maior rede emergencial de enfrenta-
mento ao Covid-19 do país, com 7 hos-
pitais de campanha e mais de mil leitos.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO 
SOCIAL

Visando atender a população que 
mais precisa, até o dia 15 de dezembro 
de 2020, foram distribuídas 236.477 
cestas básicas para famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social. Em 
paralelo a esta ação, 397.500 quenti-
nhas foram entregues nos restauran-
tes populares, além de 24.865 kits de 
higiene e limpeza. 

No abrigo Irmã Dulce, foram aber-
tas 100 vagas, somadas às 120 vagas 
de isolamento no abrigo emergencial 
e às 40 vagas do abrigo Edusa Pereira, 
destinadas aos idosos, em situação de 
rua. Por meio da plataforma Transfor-
ma Recife, 155 mil cestas básicas fo-
ram arrecadadas, enquanto que a 

plataforma Quero Impactar arre-
cadou mais de R$ 3 milhões para pro-
jetos voltados à pandemia.

MEDIDAS DE ESTÍMULO 
ECONÔMICO

A gestão realizou cortes de R$ 230 mi-
lhões nas despesas, por meio da revisão 
de contratos de prestação de serviço, 
consultorias, locação de veículos, com-
bustível, energia elétrica, materiais de 
consumo, novos alugueis, passagens 
aéreas e diárias. Além destas ações 
houve a suspensão de programas e 
ações para destinação de verbas às 
estratégias urgentes de contenção de 
uma das maiores emergências mun-
diais de saúde pública.

SUSPENSÃO
 

• por 90 dias, dos procedimentos de 
cobrança administrativa tributária, 
protestos e execuções judiciais por 
parte do município;

• do prazo das impugnações dos re-
cursos administrativos e cumprimen-
to de exigências;

• de todas as seções de julgamen-
to do Conselho de Administração Fis-
cal, prorrogação do prazo de todas as 
certidões por mais 60 dias;

• por 90 dias para o repasse do IS-
SQN de todas as empresas do Recife 
inscritas no Simples Nacional.

A medida valeu para as competên-
cias dos meses de março, abril e maio. 
Com a alteração, as novas datas de 
vencimento passaram, respectiva-
mente, para julho, agosto e setembro, 
beneficiando cerca de 35 mil empre-
sas recifenses optantes pelo Simples 
Nacional. Já para os Microempreen-
dedores Individuais (MEI), esse prazo 
foi estendido para 180 dias. No Recife, 
são mais de 54 mil contribuintes MEI 
prestadores de serviço que recolhem 
ISS através do Simples Nacional.

REDE DE HOSPITAIS
A rede de saúde recifense não entrou 

em colapso no período mais crítico da 
pandemia, entre abril e maio, em de-
corrência do maior índice de isolamen-
to social entre as capitais brasileiras e 
da abertura de leitos que não existiam 
no início deste ano, tanto por parte da 
Prefeitura do Recife quanto do Gover-
no do Estado. Somente a Prefeitura 
do Recife construiu sete hospitais de 
campanha, que chegaram a ter 1.075 
leitos para os pacientes com suspei-
ta ou diagnóstico confirmado de co-

vid-19. O Recife foi a segunda capital 
que, proporcionalmente à população, 
abriu mais leitos de covid no Brasil.

Em decorrência das medidas to-
madas, mais de 27 mil atendimen-
tos, 7.698 internações e 3.978 altas 
médicas foram garantidas nos sete 
hospitais municipais e nos leitos 
para CCovid-19 abertos em outras 
duas unidades de saúde. Para dar 
conta da demanda, a Secretaria de 
Saúde do Recife contratou mais de 
4.100 profissionais e adquiriu mais 
de 10 mil equipamentos médico-hos-
pitalares, além 32 milhões de itens 
de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPIs).

Com a queda consolidada nos di-
versos indicadores da pandemia foi 
possível desmobilizar seis hospitais 
de campanha. Ao todo, já foram de-
sativados 813 leitos municipais, res-
tando 262 leitos em funcionamento, 
sendo 120 UTIs e 142 enfermarias. O 
único hospital de campanha munici-
pal que permanece funcionando é o 
Hospital Provisório Recife 1, na Rua 
da Aurora, em Santo Amaro. Nesta 
unidade, até 15 de dezembro, estive-
ram internados 174 pacientes – 85 
nas enfermarias e 89 deles nas UTIs 
(60,7% desses últimos são de outras 
cidades pernambucanas). 
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ATENÇÃO BÁSICA
Durante a pandemia, a rede de Aten-

ção Básica à Saúde foi reestruturada 
para atender casos suspeitos ou con-
firmados da Covid-19 e, dos meses de 
abril a setembro, 22 unidades de re-
ferência realizaram os atendimentos. 
Em dezembro de 2020, oito unidades 
continuaram oferecendo assistência. 
Como resultado, a Atenção Básica ul-
trapassou a marca de 38 mil atendi-
mentos, contribuindo para desafogar 
os Serviços de Pronto Atendimento 
(emergências) da rede municipal e evi-
tando que pessoas com suspeita de 
Covid-19 tivessem contato com pa-
cientes em busca de vacinação, remé-
dios, pré-natal entre outros serviços.

TESTAGEM
A capacidade de coleta do Laboratório 
Municipal foi ampliada para disponi-
bilizar cerca de 250 amostras diárias 
para testes do novo Coronavírus. A 
média de coletas realizadas, no perí-
odo de maio até 15 de dezembro, pe-
las unidades de Atenção Básica foi de 
500/dia.

No período de maio a julho, foi firmado 
um convênio com a Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE) para efetuar 
o processamento das amostras coleta-
das na rede municipal de Atenção Bási-
ca à Saúde, resultando em 4.100 testes 
RTPCR-SWAB do novo Coronavírus re-
alizados.  

Atualmente, as amostras coletadas 
na rede de Atenção Básica são enca-
minhadas ao LACEN-Pernambuco que 
realiza os testes do tipo RTPCR-SWAB 
e os Testes Rápidos (Sorológicos).  Até 
o dia 15 de dezembro de 2020, foram 
realizados um total de 79.929 testes, 
sendo 52.817 testes do tipo RTPCR-
-SWAB e 27.112 testes Rápidos (Soro-
lógicos).

SAMU
Desde o início da pandemia, o Samu 

Metropolitano do Recife tornou-se a 
porta de entrada para pacientes com 
sintomas respiratórios, bem como o 
responsável pelo transporte entre as 
unidades que fazem os primeiros aten-
dimentos, como as emergências das 
policlínicas, UPAs e os hospitais de re-
ferência para enfrentamento do Co-
vid-19. Desde o socorro à primeira pa-
ciente com suspeita de Covid-19, até o 
dia 15/12/20, o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu 192) re-
gistrou mais de 12.260 chamados por 
causas respiratórias, gerando 6.236 
atendimentos a pessoas com suspeita 
de contaminação. 

SANITIZAÇÃO
Uma medida importante implemen-

tada para prevenção de infecções por 
Covid-19 foi a sanitização de espaços 
públicos - técnica reconhecida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) como eficaz no enfrenta-
mento ao novo coronavírus. De forma 
pioneira no Nordeste, a Secretaria de 
Saúde do Recife realizou, desde março, 
mais de 141 mil visitas para desinfec-
ção de espaços públicos. Diariamente, 
mais de 130 profissionais da Vigilância 
Ambiental do Recife sanitizam cerca de 
600 locais de grande fluxo de pessoas. 
Foram empregados aproximadamente 
670 mil litros da solução desinfetan-
te com ação viricida de alto nível, cujo 
efeito tem início em até cinco minutos 
e o efeito residual atua por 24 horas.
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TECNOLOGIA 
Ao longo desses oito meses de en-

frentamento ao Covid-19, a tecnolo-
gia foi uma grande aliada, ajudando a 
salvas vidas. No aplicativo Atende em 
Casa, mais de 86 mil usuários se ca-
dastraram com sintomas sugestivos 
de Covid-19. Desse total, mais de 31 
mil apresentaram sintomas significa-
tivos e passaram por teleorientações, 
através de vídeo chamadas com mé-
dicos ou enfermeiros dos quais mais 
de sete mil foram orientadas pelos 
profissionais a procurar uma unida-
de de saúde, evitando deslocamentos 
desnecessários até os postos que po-
deriam ser pontos de contaminação. 

No Atende em Casa também foi pos-
sível o apoio emocional, por meio do 
Tele Acolhimento, destinado às pes-
soas que estão atravessando mo-
mentos de angústia e tristeza devi-
do à pandemia. Desde maio, mais de 
2.943 pessoas já utilizaram o serviço. 

Pensando em estimular a perma-
nência da população em casa foi lan-
çado o app Movimenta Recife. O apli-
cativo que já beneficiou mais de 60 
mil usuários, conta com cerca de 93 

MÁSCARAS
Mantendo o foco na prevenção de 

novas infecções, já que a pandemia 
não acabou e o novo coronavírus con-
tinua circulando na cidade, diariamen-
te, a Secretaria de Saúde do Recife 
distribui máscaras e informações em 
Estações Itinerantes de Orientações 
sobre a Covid-19 espalhadas em dife-
rentes locais da cidade, contemplando 
as 06 RPA’s. Somente a Secretaria de 
Saúde do Recife distribuiu mais de 530 
mil máscaras nessas atividades, além 
das 395 mil máscaras distribuídas pe-
las diversas Secretarias da Prefeitura, 
totalizando mais de 925 mil máscaras 
distribuídas à população.

As entregas de máscaras e as orien-
tações sobre prevenção também acon-
tecem em ações de porta a porta nas 
comunidades mais vulneráveis da ci-
dade e em visitas as casas de pessoas 
que fazem parte dos grupos de risco 
da Covid-19, tais como os idosos. Ao 
todo, a gestão municipal encomendou 
1 milhão de máscaras às costureiras 
contratadas em editais de chamamen-
to público.

EDUCAÇÃO
O Recife foi a primeira capital brasi-
leira a suspender as aulas, protegendo 
alunos, professores e demais colabo-
radores da rede municipal de ensino. 
Mesmo sem aulas, a comida foi garan-
tida na mesa dos estudantes da rede 
pública com a distribuição de mais de 
616 mil cestas básicas e a entrega de 
93.976 cartões de alimentação para 
as famílias dos alunos. Também foram 
distribuídos mais de 876 mil kits de hi-
giene e limpeza e mais de 409 mil kits 
pedagógicos. Pensando no ensino, a 
Prefeitura arrecadou mais de 560 ce-
lulares para os alunos da rede munici-
pal terem acesso ao Ensino a Distância 
- EAD e disponibilizou 9.319 chips para 
os alunos do 6º ao 9º ano.

aulas gravadas pelos profissionais das 
Academias da Cidade e das Acade-
mias Recife. Outro aplicativo impor-
tante foi o Aprende em Todo Lugar, 
que garantiu orientações sobre a pan-
demia para os trabalhadores da rede 
municipal de saúde, registrando mais 
de quatro mil acessos à plataforma.

Para cuidar da saúde mental do 
time que trabalha na linha de fren-
te no combate ao novo Coronavírus, 
foi lançado o Acolhe Profissional. O 
canal funciona como um teleatendi-
mento, no qual profissionais da rede 
municipal recebem assistência psico-
lógica por telefone. Até agora, 55 pro-
fissionais solicitaram o atendimento. 
Desses, 21 foram encaminhados para 
psicoterapia, junto à Sociedade Psica-
nalítica do Recife (SPR), gratuitamente.

A fim de intensificar e reforçar as 
ações educativas em prol do isolamen-
to social, a Prefeitura do Recife passou 
a utilizar drones com mensagens de áu-
dio em 71 localidades de difícil acesso. 
A ação educativa também contou com 
carros de som e mensagens via celu-
lar para cidadãos de localidades com 
menor índice de reclusão domiciliar. 
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taria Estadual de Saúde de Pernambu-
co 508 mortes, no qual 573 óbitos acu

mulados foram registrados até o dia 16 
de maio de 2020 e 1.081 óbitos, em 31 
de maio de 2020. Com base nesses nú-
meros, o isolamento social rígido im-
plementado na capital pernambucana 
foi responsável por salvar 1.885 vidas.

Em 17 de maio de 2020, com a imple-
mentação do isolamento social rígido 
no Recife e em outras cidades da região 
metropolitana, o índice de isolamento 
social atingiu a maior marca, 66,1%. 
Isso significou 1 milhão e 87 mil pessoas 
em casa, 651 mil a mais do que o isola-
mento médio, medido durante o período 
de 01 de março a 07 de março de 2020.

A tecnologia também esteve presen-
te na elaboração do Plano de Contin-
gência. Encomendada pela Prefeitura 
do Recife ao Porto Digital, a platafor-
ma de dados e algoritmos denominada 
de Dados e Análises para Decisões e 
Operações (D.A.D.O) foi criada a par-
tir de uma grande central de informa-
ção da cidade. O resultado do estu-
do possibilitou a condução das ações 
e a avaliação dos impactos durante a 
pandemia, garantindo assim, a reto-
mada gradual e segura das ativida-
des econômicas e sociais na cidade.

VIDAS SALVAS
A Secretaria de Planejamento e Ges-

tão (SEPLAG) realizou uma adaptação 
da metodologia utilizada pelo Imperial 
College para projetar o total de óbitos 
ocasionados pela Covid-19 para o Bra-
sil, no período de 250 dias. A adapta-
ção apontou que, sem medidas de iso-
lamento rígidas, o número de óbitos na 
capital pernambucana poderia alcan-
çar, nos 100 primeiros dias de pande-
mia (19 de junho de 2020), o patamar 
de 8.882 mortes. Nesta mesma data, 
a cidade do Recife alcançou a marca 
de 1.608 mortes, segundo os dados di-
vulgados pela Secretaria Estadual de 
Saúde de Pernambuco e atingiu, no dia 
03 de junho de 2020, a maior distân-
cia entre o número real (1.120) e a pro-
jeção (8.681) de mortes devido a Co-
vid-19, evitando a perda de 7.561 vidas.

As medidas mais rígidas de isola-
mento social duraram 15 dias e, de 
acordo com a adaptação feita pela SE-
PLAG, o número de óbitos sem as me-
didas restritivas durante este período 
seria de 2.393, passando de 6.171 mor-
tes, em 16 de maio de 2020, para 8.564 
mortes, em 31 de maio de 2020. Con-
tudo, foram apresentados pela Secre-
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MONITORAMENTO 
INTENSIVO

Sempre visando a otimização de re-
cursos públicos e uma maior eficiência 
da administração municipal, a Prefei-
tura do Recife vem mantendo sistema-
ticamente o acompanhamento das me-
tas prioritárias da gestão, garantindo 
insumos que possibilitam uma melhor 
tomada de decisão. Dessa forma, a 
Secretaria de Planejamento e Gestão 
possui uma equipe que realiza sema-
nalmente reuniões com as Secretarias 
para acompanhar o andamento das 
metas pactuadas ao longo do ano. Até 
o ano de 2020, foram mais de 8.700 me-
tas acompanhadas durante a gestão.

ESCRITÓRIO DE 
GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS E PROCESSOS

Implementado em 2013, o Escritório 
de Gerenciamento de Projetos (EGP) 
oferece suporte às Secretarias no que 
se refere ao gerenciamento dos proje-
tos de forma efetiva, por meio da ado-
ção das melhores práticas utilizadas, 
com sucesso, em instituições públicas 
e privadas.

No ano de 2020, o EGP acompanhou 
80 projetos, cujo investimento apro-
ximado foi de R$ 1,5 bilhão. Das ações 
acompanhadas, com entregas realiza-
das em 2020, destaque para o Hospi-
tal Eduardo Campos da Pessoa Idosa, 
Geraldão, Teatro do Parque, Compaz 
Dom Helder Câmara, UPA-E do Ibura, 
iluminação de LED em 151 comunida-
des e a instalação de 13,5 km de ciclo-
faixas. Estes projetos foram acompa-
nhados de acordo com a metodologia 
definida no modelo de governança, no 
qual um termo de abertura é preenchi-
do, seguido de reuniões com os stake-
holders, a fim de garantir a integração 
da equipe do projeto.

O gerenciamento dos prazos é feito 
através de cronogramas elaborados 
em conjunto com as equipes dos pro-
jetos e, a cada início de ano, uma pac-
tuação orçamentária é realizada, cujo 
acompanhamento se dá mediante o 
gerenciamento dos custos até a fina-
lização do projeto.
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ACESSO À INFORMAÇÃO 
E TRANSPARÊNCIA 

Em 2020, o Portal da Transparência 
do Recife teve 489.987 páginas con-
sultadas, no período de 1º de janeiro a 
30 de novembro. Desse total, mais de 
40% dos acessos foi para consulta de 
remuneração de servidores (209.489), 
página de despesas (85.716), licita-
ções e contratos (14.510) e de recei-
tas (10.311). Esses números se referem 
à Transparência Ativa, ou seja, dizem 
respeito ao número de informações 
consultadas que já estão disponíveis 
na página da internet, independente-
mente de solicitações. 

 
De janeiro a novembro de 2020, o 

Portal da Transparência do Recife re-
gistrou 766 pedidos de Acesso à In-
formação, dos quais 79,50% foram 
respondidos e 7,70% constavam como 
pendentes, destes menos de 2% es-
tavam atrasados. Dentre os assuntos 
mais procurados destaque para im-
postos, trânsito, licitações e contra-
tos, concursos e seleções, além de da-
dos sobre saúde e educação. 

 

COLAB 
Lançado em 2013, o Colab.re é um 

aplicativo que visa fomentar a ges-
tão pública colaborativa e trans-
parente, uma vez que permite uma 
maior interação entre o poder públi-
co e a sociedade civil. A partir do app, 
a população pode identificar, numa 
lista de 64 categorias, irregularida-
des no serviço de zeladoria presta-
do pelo poder executivo municipal. 
A fiscalização encaminhada à prefei-
tura, através do app, possibilita ao 
poder público identificar o problema 
mais rapidamente e tomar as medi-
das necessárias para solucioná-lo.

Pensando em ampliar os canais de 
interação, a partir de 2016, a Prefei-
tura do Recife passou a contar com o 
Colab.re que, desde a sua implantação, 
já resolveu mais de 4.700 solicitações 
oriundas do app, cuja taxa de resolu-
ção é de 85%. Atualmente, a cidade 
do Recife conta com mais de 17.800 
usuários cadastrados na plataforma. 

Além disso, 12,79% solicitações fo-
ram indeferidas, cujo motivo foi a 
existência de canais específicos para 
tratar as solicitações, no qual o cida-
dão pode ter acesso à informação de 
forma ativa. Nesses casos, o solicitan-
te é orientado sobre a existência dos 
demais canais e informado sobre como 
funciona o Pedido de Acesso à Infor-
mação.

 

INSTALAÇÃO DA MESA 
PERMANENTE 
DE NEGOCIAÇÕES
As Mesas permanentes de Negociação 
são reuniões realizadas entre repre-
sentantes da Administração Municipal 
e das Entidades Classistas, ocorrendo 
periodicamente ao longo do ano, a fim 
de discutir sobre os pleitos e reivindi-
cações das categorias. Na Mesa Geral 
de Negociação são negociados os plei-
tos que geram impacto financeiro na 
folha de pagamento. Por outro lado, na 
Mesa Setorial discutem-se pleitos es-
pecíficos, sem impacto financeiro na 
folha, como estrutura e condições de 
trabalho. 

Desde 2013 aconteceram mais de 360 
das Mesas de Negociação e Mesas Se-
toriais. Porém, devido à Recomenda-
ção Conjunta nº 02/2020, publicada 
no dia 20 de março de 2020, pelo Tribu-
nal de Contas do Estado de Pernambu-
co (TCE-PE) e pelo Ministério Público 
de Contas do Estado de Pernambuco 
(MPCO/PE), não foi possível encami-
nhar o projeto de lei para a Câmara 
Municipal com os termos acordados 
entre a gestão e os representantes 
das entidades classistas em função da 
pandemia do Novo Coronavírus.
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RACIONALIZAÇÃO 
DAS DESPESAS  

No exercício 2020, a Gerência de 
Gestão Matricial do Gasto Público 
(GMAT), através da análise técnica e 
econômica dos contratos (Prorroga-
ção, Reajuste/Repactuação, Adesão, 
entre outros), alinhado com estudos 
de logística de armazenamento e dis-
tribuição, terceirização de mão de 
obra, frota de veículos e energia elé-
trica, obteve uma racionalização de 
despesas de aproximadamente R$ 
49.649.836,94. 

IPTU 2020
A Prefeitura do Recife, por meio da 

Secretaria de Finanças distribuiu, no 
mês de janeiro, os carnês para paga-
mento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), referente ao exercício 
fiscal de 2020.  O vencimento do tri-
buto ocorreu no dia 10 de fevereiro. 
Quem estava adimplente com o mu-
nicípio pôde quitar a cota única com 
10% de desconto ou optar pelo parce-
lamento, em até dez vezes, com des-
conto de 5% até o dia do vencimento. 

CENTRO DE ATENDIMENTO 
AO CONTRIBUINTE 

No Centro de Atendimento da Prefei-
tura do Recife, localizado no edifício-
-sede da prefeitura, no Cais do Apolo, 
o contribuinte pode efetuar diversos 
serviços relacionados ao Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU), Im-
posto sobre Transmissão Intervivos de 
Bens Imóveis e de Direitos a eles re-
lativos (ITBI), Cadastro Mercantil de 
Contribuintes (CMC) e outros assun-
tos referentes ao município. O espaço 
funciona de segunda a sexta-feira, das 
7h45 às 15h. 

O número de atendimento presen-
cial no Centro de Atendimento ao Con-
tribuinte vem diminuindo desde que o 
Portal de Finanças começou a ofere-
cer atendimento online, no qual con-
tabilizou, de janeiro até novembro de 
2020, um total de 1.684.853 acessos. 
Em contrapartida, de janeiro até no-
vembro de 2020, foram realizados ape-
nas 17.066 atendimentos presenciais. 
Em 2013, a Central de Atendimento ao 
Contribuinte havia registrado 145.172 
atendimentos presenciais, apresen-
tando uma redução de 88,24%.

Ao todo, 356.067 pessoas rece-
beram o carnê, referente ao ano de 
2020. Em cumprimento à Lei 16.607, 
de 06 de dezembro de 2000, o IPTU 
de 2020 foi corrigido pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), considerando o período 
de novembro de 2018 a outubro de 
2019, cujo percentual foi de 2,54%.

 
OUVIDORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DO RECIFE

Criada em 28 de janeiro de 2015, 
por meio do Decreto nº 28.555, a 
Ouvidoria Geral do Município do 
Recife (OGMR) funciona como um 
instrumento de gestão pública e 
participação popular, por meio das 
manifestações de informações, re-
clamações, solicitações, denúncias, 
sugestões e elogios apresentadas 
pelos cidadãos e ou servidores mu-
nicipais, através dos canais de co-
municação como: 0800 281 0040, 
e-mail (ouvidoria@recife.pe.gov.br), 
site (ouvidoria.recife.pe.gov.br) e 
atendimento presencial.

Dessa forma, obteve-se melhoria 
na qualidade dos serviços presta-

dos pelo município, contribuindo 
assim para o fortalecimento da de-
mocracia. A OGMR integra a Se-
cretaria de Governo e Participação 
Social, cuja competência é anali-
sar, encaminhar e monitorar as ma-
nifestações, bem como todo anda-
mento do processo, como também, 
gerar relatórios estatísticos para 
subsidiar a administração, fortale-
cendo a gestão participativa.

De janeiro até 11 de novembro de 
2020, foram registradas 12.379 ma-
nifestações, cuja taxa de resolutivi-
dade foi de 72,67%. De 2015 a 11 de 
novembro de 2020, o índice de reso-
lutividade foi de 89,4%, totalizando 
70.127 manifestações registradas. 
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ESCOLA DE GOVERNO

A Escola de Governo da Prefeitura 
do Recife (EGPCR) foi criada com a fi-
nalidade de desenvolver a permanente 
capacitação dos servidores munici-
pais, implementando atividades em di-
versas áreas voltadas à ampliação de 
conhecimentos e desenvolvimento de 
habilidades específicas e, consequen-
temente, elevando o nível de qualidade 
e efetividade dos serviços prestados. 

No início da gestão, em 2013, a Esco-
la de Governo passou por uma mudan-
ça estrutural que incluiu instalações 
físicas, bem como uma ampla moder-
nização. Além disso, foram criadas 
parcerias para a realização de cursos 
de capacitação presenciais. De 2013 a 
novembro de 2020, foram realizadas 
615 capacitações, totalizando 12.731 
servidores capacitados.

REUSE.PCR

Desenvolvida em 2019, a ação bus-
ca estimular as transferências inter-
nas de bens entre as Secretarias, de 
modo a evitar compras desnecessá-
rias e descartes irregulares de bens 
móveis, melhorando a eficiência do 
uso do patrimônio público. O projeto 
piloto iniciou-se com um grupo orga-
nizado pela Divisão de Patrimônio da 
Prefeitura do Recife e, hoje, envolve 
a participação de todas as Secreta-
rias e órgãos. 

Cerca de um ano após o lançamento 
da iniciativa, já foram ofertados mais de 
1.500 bens, totalizando R$ 327.000,00. 
O REUSE.PCR está em fase de aprimora-
mento e, futuramente, o projeto deve se 
expandir para plataformas específicas 
com aplicativo de celular e um módulo 
no Portal de Compras.

ENTRE 2013 E 2020 A PREFEITURA 
DO RECIFE TAMBÉM FEZ: 

• Sistema Integrado de Gestão de Au-
tomóveis (SIGA)

• Desconto no IPTU

• Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
para MEI 

• CGMOrienta

• Estágio corporativo 

• Programa de Preparação para Apo-
sentadoria (PPA)
• Programa de Serviço e Lazer 
(PROSEL)

• Compensação Previdenciária

• Regulamentação dos Encargos Tra-
balhistas dos Contratados

• Auditorias internas e o desenvolvi-
mento do Sistema de GEV (SiGev)

• Convênio com a Aripe para o registro 
de imóveis no Recife

• Jogos dos Servidores do Recife

• Mapeamento, Diagnóstico e Classifi-
cação de Áreas Críticas

• Plano Recife 500 anos

• Negociação Fiscal

SERVIDOR DE VALOR

Criado em 2013, o programa Ser-
vidor de Valor visa incentivar o cres-
cimento profissional e pessoal dos 
servidores. O programa desenvolve di-
versas atividades que vão desde even-
tos em períodos festivos da cidade até 
os que envolvem a conscientização e a 
saúde do servidor. Dentre os projetos, 
destaque para as campanhas de cons-
cientização Outubro Rosa e Novembro 
Azul, Ginástica laboral, Orientação 
nutricional, Programa de preparação 
para a aposentadoria (PPA), Feira do 
Prosel, entre outros. Já foram bene-
ficiados pelo programa mais de 9.300 
servidores.
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• Reforma Administrativa

• Seleção de novos gestores

• Acompanhamento de Projetos de Lei

• Relacionamento com a sociedade

• Criação da área de Captação de re-
cursos

• Implantado o Gerenciamento das 
execuções fiscais

• Desenvolvimento de programa de 
educação fiscal

• App de Fiscalização 
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HOSPITAL EDUARDO 
CAMPOS DA PESSOA IDOSA

Primeiro hospital público do Nor-
deste voltado à população acima de 
60 anos, o Hospital Eduardo Cam-
pos da Pessoa Idosa, localizado em 
Areias, foi inaugurado em outubro 
de 2020. Com capacidade mensal 
para realizar cerca de oito mil con-
sultas, 500 cirurgias, 700 interna-
ções e fazer mais de 30 mil exames, o 
novo equipamento, orçado em R$ 43 
milhões, está construído numa área 
com mais de 8 mil m². 

A unidade possui 72 leitos, sendo 
62 de enfermaria e 10 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), destinados 
ao atendimento de média e alta com-
plexidade. O hospital também tem 
centro diagnóstico e ambulatório 
com 13 consultórios voltados para 
consultas médicas e não médicas, 
como as de psicologia, enfermagem 
e farmacêuticas. Há também quatro 
salas de cirurgia, leitos para recupe-
ração pós-anestésica, salas de cura-
tivo e de exames laboratoriais, além 
de laboratório, farmácia e praça de 
alimentação.

Dentre as especialidades ofereci-
das estão a clínica médica, geriatria, 
cardiologia, fisioterapia, psicologia, 
terapia ocupacional, assistência so-
cial, nutrição e fonoaudiologia. Os 
equipamentos médico-hospitalares 
do novo hospital foram herdados da 
rede de hospitais de campanha mon-
tados pela Prefeitura do Recife para 
o enfrentamento à pandemia pelo co-
vid-19. Dentre os equipamentos es-
tão respiradores, monitores de sinais 
vitais, aparelho de raio-x, cardiover-
sores para reanimação cardíaca, ele-
trocardiógrafo, aspirador cirúrgico, 
oxímetro, camas, televisões, entre 
outros itens. 

Da inauguração até novembro de 
2020, já foram realizados mais 1.000 
de atendimentos, sendo 187 interna-
ções, 173 cirurgias, 7.286 exames de 
apoio diagnóstico e 2.157 consultas 
(Médicas + não médicas).

UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO DE 
ESPECIALIDADES - UPA-E

A Prefeitura do Recife, por meio da 
Secretaria de Saúde, implantou duas 
Unidades de Pronto Atendimento de 
Especialidades, situadas no bairro do 
Arruda e no Ibura, a fim de ampliar o 
atendimento de média complexidade. 
A iniciativa teve como principais ob-
jetivos melhorar a assistência presta-
da à população e apoiar os serviços de 
Atenção Básica de Saúde oferecidos na 
cidade. 

Estabelecidas em um terreno de 
3.000m², com uma área construída de 
1.289 m², as unidades de UPA-E contam 
com serviços de raio-x, eletrocardio-
grama, ultrassonografia, espirometria, 
endoscopia, anatomopatologia, colo-
noscopia, entre outros.  

 As unidades que contribuíram na re-
dução do prazo para marcação e reali-
zação de consultas e exames, também 
colaboram para o aperfeiçoamento e 
consolidação do Sistema Único de Saú-
de (SUS) no Estado de Pernambuco, ga-
rantindo a execução de diretrizes bási-
cas: a universalização, a integralidade e 
a equidade da atenção à saúde.

UPA-E ARRUDA
Inaugurada em novembro de 2020, 

a UPA-E Fernandes Figueira, situada 
no Ibura, recebeu investimentos de 
mais de R$ 10 milhões da Prefeitura 
do Recife. Com capacidade de realizar 
cerca de 8 mil consultas, 25 mil exa-
mes e diagnósticos por mês, a unida-
de abriga 16 consultórios, salas para 
pequenos procedimentos, recepção 
com capacidade para acomodar 56 
pessoas sentadas, farmácia, sala de 
coleta de exames, ginásio de fisiote-
rapia, auditório, refeitório, banheiros 
adaptados, além de salas de repouso 
e observação. Desde a inauguração 
foram realizadas 180 consultas entre 
as especialidades de cardiologia, pré-
-natal de alto risco, endocrinologia e 
nutrição.

A nova UPA-E oferta atendimento 
em diversas especialidades, tais como 
cardiologia, endocrinologia, gastro-
enterologia, neurologia, oftalmolo-
gia (adulto e infantil), otorrinolarin-
gologia, psiquiatria, reumatologia, 
traumato-ortopedia, dermatologia e 
cirurgia geral. Além desses, a popu-
lação também contará com profissio-
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UPA-E IBURA
Inaugurada em novembro de 2020, 

a UPA-E Fernandes Figueira, situada 
no Ibura, recebeu investimentos de 
mais de R$ 10 milhões da Prefeitura 
do Recife. Com capacidade de reali-
zar cerca de 8 mil consultas, 25 mil 
exames e diagnósticos por mês, a 
unidade abriga 16 consultórios, sa-
las para pequenos procedimentos, 
recepção com capacidade para aco-
modar 56 pessoas sentadas, farmá-
cia, sala de coleta de exames, ginásio 
de fisioterapia, auditório, refeitório, 
banheiros adaptados, além de sa-
las de repouso e observação. Desde 
a inauguração foram realizadas 180 
consultas entre as especialidades de 
cardiologia, pré-natal de alto risco, 
endocrinologia e nutrição.

A nova UPA-E oferta atendimento 
em diversas especialidades, tais como 
cardiologia, endocrinologia, gastro-
enterologia, neurologia, oftalmolo-
gia (adulto e infantil), otorrinolarin-
gologia, psiquiatria, reumatologia, 
traumato-ortopedia, dermatologia e 
cirurgia geral. Além desses, a popu-
lação também contará com profissio-

nais nas áreas de fisioterapia, terapia 
ocupacional, fonoaudiologia, nutri-
ção e psicologia. Também é possível 
realizar no novo equipamento até 20 
tipos de exames diferentes, como ul-
trassonografia, eletrocardiograma, 
raio-x, nasofibroscopia, endoscopia, 
colonoscopia, audiometria e exames 
oftalmológicos. 

UPINHAS
A gestão entregou à população 16 

Upinhas, entre unidades DIA e 24h. São 
elas: Upinha Bongi/Novo-Prado (Bon-
gi), Dr. Moacyr André Gomes (Casa 
Amarela), Professor Dr. Hélio Mendon-
ça (Córrego do Jenipapo), Dra. Fernan-
da Wanderley (Linha do Tiro), ACS Ma-
ria Rita da Silva (Córrego do Euclides/
Alto José Bonifácio), Upinha Dia Novo 
Jiquiá (Jiquiá), Upinha Desembarga-
dor José Manoel de Freitas da UR-04/
UR5 (Cohab), Dom Hélder (Nova Des-
coberta), Upinha Governador Eduardo 
Campos (Bomba do Hemetério), Upi-
nha Tasso Bezerra - Chié I e II (Cam-
po Grande), Upinha Emocy Krause – 
Santa Luzia (Torre), Jardim São Paulo 
(Jardim São Paulo) e Upinha Alto do 

Pascoal (Alto de Santa Terezinha). Em 
2020, foram entregues a Upinha Rio da 
Prata (Ibura), Upinha Vila Arraes (Vár-
zea) e Upinha Nossa Senhora do Pilar 
(Centro do Recife). Desde a inaugura-
ção até novembro de 2020, as Upinhas 
realizaram mais 992.000 atendimen-
tos e 2.409.912 procedimentos.

nais nas áreas de fisioterapia, terapia 
ocupacional, fonoaudiologia, nutri-
ção e psicologia. Também é possível 
realizar no novo equipamento até 20 
tipos de exames diferentes, como ul-
trassonografia, eletrocardiograma, 
raio-x, nasofibroscopia, endoscopia, 
colonoscopia, audiometria e exames 
oftalmológicos. 
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REQUALIFICAÇÃO 
DAS MATERNIDADES

Os serviços de requalificação das 
Maternidades da Rede Cegonha para 
adequação ao modelo de assistência 
ofertado nos atendimentos de partos 
de risco habitual, pré-natal de alto e 
baixo risco foram retomados em 2019. 
O modelo tem a finalidade de estrutu-
rar e organizar a atenção à saúde ma-
terno-infantil, reforçando que toda 
mulher tem o direto ao planejamento 
reprodutivo e atenção humanizada à 
gravidez, ao parto e ao puerpério (pós-
-parto), bem como as crianças têm 
o direito ao nascimento seguro e ao 
crescimento e desenvolvimento sau-
dáveis. O total de investimento feito 
nas três maternidades é de aproxima-
damente R$ 6 milhões. 

Entregue à população em agosto de 
2020, a Maternidade Professor Bar-
ros Lima, em Casa Amarela, passou 
por uma grande requalificação e ga-
nhou um novo Centro de Parto Nor-
mal (CPN). O novo espaço possibilita 
às gestantes comodidade e privacida-

de em um local acolhedor e ao mes-
mo tempo seguro para a mãe e o bebê, 
cujo protagonismo, autonomia e pri-
vacidade da mulher são respeitados. 
O Centro Obstétrico (COB) também 
foi requalificado e possui duas salas 
cirúrgicas, uma sala de parto e quatro 
leitos de internamento. Nesses espa-
ços, as mães contam com o auxílio de 
recursos tecnológicos apropriados, 
que seguem um padrão de procedi-
mentos previamente estabelecidos e 
autorizados pelo Ministério da Saúde. 

Na Maternidade Professor Bandeira 
Filho, as obras contemplam a constru-
ção da casa da gestante, salas de Pré-
-Partos, Partos e Pós-Partos (PPPs), 
enfermaria, bloco cirúrgico, repouso 
médico e banheiros de funcionários. 
Na Maternidade Professor Arnaldo 
Marques, serão executados serviços 
no Centro de Parto Normal (CPN) e 
adequações no Bloco Cirúrgico.

Atualmente, são realizados mais de 
73.000 partos nas três maternidades 
geridas pela Prefeitura do Recife (Bar-
ros Lima, Arnaldo Marques e Bandeira 
Filho) - com uma média anual de 9.167 
partos, sendo 75% dos partos normais.

HOSPITAL DA MULHER

Primeiro hospital de grande porte 
do Recife, o Hospital da Mulher Dra. 
Mercês Pontes Cunha foi inaugurado 
em maio de 2016 e transformou o pa-
drão de atendimento das recifenses.  
O valor total do investimento, incluin-
do obra e equipamentos, foi de R$ 118 
milhões, com recursos próprios, do 
Governo do Estado e do Ministério da 
Saúde. 

O hospital conta com 150 leitos e 
Unidades de Tratamento Intensivo 
(UTI) para mães e para bebês e cerca 
de 14 especialidades de consultórios. 
Possui também o Centro Sony Santos 
de Atenção à Mulher Vítima de Violên-
cia, inaugurado em 2016, que também 
realiza perícias referentes ao IML. Des-
de o ano 2016, o HMR funciona de se-
gunda a sexta-feira, para ambulatório, 
e 24h para emergência ginecológica e 
obstétrica. Até novembro de 2020, fo-
ram realizados 1.275.596 atendimen-
tos, sendo 214.491 consultas médi-
cas e não médicas, 859.188 exames e 
21.840 partos.

REQUALIFICAÇÃO DA REDE 

Ao longo da gestão, a Secretaria de 
Saúde do Recife tem investido bastante 
na requalificação física das Unidades de 
Saúde. Entre 2013 e 2019 foram investi-
dos mais de R$ 54 milhões de reais, sen-
do realizadas mais de 818 intervenções 
entre requalificações, manutenções e 
construções. Em 2020, foram investidos 
R$ 8.986.443,45 milhões, em 59 inter-
venções físicas sobre unidades de saú-
de, destaque para as requalificações das 
Unidades Básicas Tradicionais (UBTs) 
Francisco Pignatari (Casa Amarela) e 
Iná Rosa Borges (Vasco da Gama), além 
da construção da Upinha Alto Pascoal 
(Alto de Santa Terezinha). 
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INVESTIMENTOS NO SAMU 
O Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192) nunca recebeu 
tanto investimento como na gestão 
2013-2020. Para melhorar o tempo 
resposta de atendimento ampliou-se 
de 04 para 12 bases descentralizadas 
na cidade. Ao longo da gestão, as ba-
ses passaram por reformas, sendo as 
instalações elétricas e hidráulicas re-
visadas, implantadas cobertura para 
as viaturas e a padronização visual re-
feita como preconizado pela portaria 
1.010 /MS, de forma a atender as exi-
gências ministeriais. 

Além disso, o serviço foi fortalecido 
com renovação de frota e contratação 
de mais de 380 novos profissionais, 
sendo 91 profissionais de saúde con-
tratados em 2018. O SAMU teve sua 
frota renovada e, entre ambulâncias e 
motolâncias, foram adquiridos ao lon-
go da gestão 64 veículos, sendo 15 mo-
tolâncias e 49 ambulâncias. 

Até novembro de 2020, o SAMU regis-
trou 498.518 ocorrências no Recife, 
sendo 70.511 ocorrências só em 2020. 
É importante destacar que, entre as 

23 ambulâncias, uma é exclusiva para 
atendimentos de surtos psiquiátricos 
(demanda crescente em sua central), 
sendo pioneiro neste tipo de ação no 
Brasil. O NEP - Núcleo de Educação 
Permanente do serviço comanda uma 
ação voltada aos alunos de escolas pú-
blicas, onde tenta difundir a prática de 
não passar trotes para o serviço, com 
ações lúdicas e teatrais.

Em decorrência da pandemia, o aten-
dimento à população passou a ser des-
centralizado e realizado em seis esco-
las municipais que serviram de ponto 
de apoio para as equipes do Samu. O 
atendimento foi realizado nas unida-
des de ensino estão localizadas nos 
bairros da Ilha do Leite, Soledade, 
Água Fria, Casa Amarela, Macaxeira e 
Cohab e, dessa forma, foi possível oti-
mizar o atendimento, bem como evitar 
aglomerações tanto dos profissionais, 
quanto dos assistidos. 

estatutários, oriundos dos concursos 
públicos do ano 2012 (diversos cargos), 
2014 (médicos/especialidades) e 2019 
(diversos cargos). Também foram con-
vocados 2.761 profissionais, através de 
seleções simplificadas. Ao todo, foram 
mais de 5.900 profissionais (nomeados/
convocados) para a Rede Municipal de 
Saúde, com destaque para 1.933 Médi-
cos (nomeados/convocados), 862 En-
fermeiros (nomeados/ convocados) e 
1.848 Técnicos de Enfermagem (nomea-
dos/ convocados).
 
Durante o período da pandemia, considerando 
a expressiva ampliação da rede de saúde mu-
nicipal para o enfrentamento da Pandemia da 
Covid-19, houve a necessidade de ampliação 
da força de trabalho municipal. Nesse contex-
to, foram convocados 2.320 profissionais da 
saúde, das diversas especialidades, mediante 
contratações temporárias, por seleção pública 
e edital de credenciamento, além de nomea-
ção para cargo efetivo a partir de 

concurso público vigente. Além disso, foram 
contratados, através das Organizações So-
ciais, cerca de 2.000 profissionais de saúde e 
de apoio à saúde para atuarem nos Hospitais 
de Campanha.

AMPLIAÇÃO DAS EQUIPES 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
E SAÚDE BUCAL 

Com a expansão dos serviços, o que 
inclui a construção das 16 novas Upi-
nhas, ampliaram-se as equipes de saú-
de da família de 268 para 279, seguida 
das equipes de saúde bucal de 153 para 
180, no período de 2013 a novembro de 
2020.

NOMEAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS 

A Rede Municipal de Saúde conta com 
mais de 10 mil servidores das mais di-
versas categorias profissionais que atu-
am tanto na Atenção Primária como na 
Média e Alta Complexidade. A Secreta-
ria de Saúde do Recife, ao longo dos 08 
anos de gestão (2013 – 2020) desenvol-
veu processos de seleção simplificada 
e concurso público com o objetivo de 
fomentar a expansão dos serviços, ga-
rantindo a realização dos atendimentos 
públicos de saúde existentes.

Durante os oito anos de gestão, foram 
nomeados 3.223 profissionais de saúde 



30 31Relatório 2020 Relatório 2020

PLANO DE ENFRENTAMENTO 
AS ARBOVIROSES 

A Prefeitura do Recife desenvolve, con-
tinuamente, ações de controle do mos-
quito Aedes aegypti, vetor responsável 
pela transmissão dos vírus da Dengue, 
Chikungunya, Zika. O trabalho conta 
com o esforço coletivo e envolve diver-
sos atores da sociedade civil organiza-
da e população. Em dezembro de 2019, 
mosquitos estéreis foram liberados no 
ambiente, por terra e por drone, com o 
objetivo de reduzir a reprodução do in-
seto e, consequentemente, controlar 
a população do transmissor da Den-
gue, Chikungunya e Zika. A utilização 
da Técnica do Inseto Estéril (TIE), re-
alizada pelo Centro de Emergência de 
Mosquitos Estéreis, foi uma das ações 
previstas no Plano de Enfrentamento 
às Arboviroses 2020.

Além da Técnica do Inseto Estéril, a Se-
cretaria de Saúde do Recife também 
utiliza outras ações de controle veto-
rial, como as visitas domiciliares de ro-
tina dos Agentes de Saúde Ambiental e 
Controle de Endemias (Asaces), as ovi-
trampas (armadilhas para monitorar a 
infestação do mosquito), as Estações 

Disseminadoras de Larvicidas e as Bri-
gadas Contra o Mosquito, que envol-
vem instituições públicas e privadas da 
cidade.

Desde novembro de 2017, foram im-
plantadas mais de 131 brigadas, com 
mais de 847 brigadistas treinados com 
o objetivo de engajar a sociedade civil 
no combate aos focos do Aedes aegyp-
ti. Neste período, as equipes de Vigi-
lância Ambiental instalaram mais de 3 
mil ovitrampas em cerca de 50 bairros 
da cidade, tais como o edifício-sede da 
Prefeitura, colégios, Centros Comu-
nitários da Paz (Compaz), clubes e ou-
tras instituições. 

Desde então, várias atividades vêm 
sendo desenvolvidas, dentre as quais 
destacam-se no período de 2017 à de-
zembro de 2020:

• 9.135.161 imóveis visitados pelos Asa-
ces, cuja média anual é de 2.283.790 imó-
veis por ano; 

• 5.564 ações educativas realizadas no 
território com ações de prevenção e con-
trole das doenças e promoção da saúde;

•Recolhimento de 157.819 pneus em de-
suso.

nico de eletricista predial, oficina de 
shantala com bebês, rodas de conver-
sas sobre violência contra a mulher e 
empoderamento feminino, passeios de 
catamarã, oficina de psicomotricidade 
com crianças, entre outras.

Em 2020, foram entregues 04 novos 
espaços Mãe Coruja Recife: Mãe Coru-
ja da USF Chão de Estrelas, Mãe Coruja 
da USF Dom Helder, Mãe Coruja Gas-
par Regueira Costa e Mãe Coruja da 
Upinha Fernanda Wanderley. A partir 
de janeiro de 2021, está previsto o iní-
cio dos atendimentos em mais dois es-
paços Mãe Coruja: Espaço Mãe Coruja 
do Compaz Dom Helder e C.S. Romildo 
Ferreira Gomes (Geraldão).

MÃE CORUJA RECIFE 
O Programa Mãe Coruja Recife 

acompanha a gestante da concep-
ção até os 5 anos, 11 meses e 29 dias 
do seu filho. Até novembro de 2020, já 
são 14.009 mulheres e 10.755 crian-
ças beneficiadas pela Prefeitura do 
Recife, nos 16 Espaços Mãe Coruja. No 
programa Mãe Coruja Recife já foram 
entregues 11.312 kits bebê, constituí-
dos por 12 itens de higiene e enxoval, 
que são disponibilizados às gestantes 
cadastradas que realizem, no mínimo, 
sete consultas de pré-natal no SUS. 

No Mãe Coruja são desenvolvidas 
ações intersetoriais, envolvendo vá-
rias secretarias municipais que criam 
uma rede de apoio para o cuidado in-
tegral da mulher, seu filho (a) e famí-
lia, proporcionando a transformação 
de sua realidade. Desde Janeiro de 
2019, ocorrem diversas ações interse-
toriais, nos 16 Espaços da cidade, para 
as famílias cadastradas no Programa 
como: cursos de qualificação profis-
sional, brinquedista, projeto Geração 
Afeto, oficinas com materiais recicla-
dos, contação de histórias para crian-
ças, yoga para gestantes, curso téc-
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SAÚDE EM TODO LUGAR 
A Secretaria de Saúde do Recife, por 

meio dos Distritos Sanitários, reali-
za ações no território com a presença 
dos profissionais das Unidades de Saú-
de da Família e instituições parceiras, 
objetivando levar serviços e informa-
ções de saúde às diversas comunida-
des da cidade. As ações de prevenção 
e promoção à saúde são realizadas nos 
bairros e comunidades - praças, par-
ques, escolas, mercados públicos, es-
tádios de futebol, nas salas de espera 
das unidades de saúde da família. No 
local do evento, são ofertados vários 
serviços, entre eles: 

• Aferição de pressão arterial; 

• Teste de glicose; 

• Testagem rápida de sífilis, HIV e he-
patites virais; 

• Orientação de higiene bucal com 
palestra educativa, escovódromo e 
entrega de kits (escova e pasta den-
tal);

• Realização de mamografia em mu-
lheres de 50 a 69 anos; 

• Atualização de cadastro e emissão 
do cartão SUS; 

• Atividades educativas de saúde da 
mulher, saúde do homem e saúde do 
trabalhador, com distribuição mate-
rial educativo e preservativos (mas-
culino e feminino);

• Atividades educativas de prevenção 
de tuberculose e hanseníase; 

• Avaliação antropométrica com pro-
fissional do Programa Academia da 
Cidade;

• Atividades educativas de enfrenta-
mento ao Aedes aegypti, sua cadeia 
evolutiva e ainda atividades lúdicas 
para crianças; entre outros. 

Ao longo da gestão, foram realizadas 
mais de 10.479 ações com um público 
de 978.884 participantes e uma média 
de 850 comunidades contempladas. 
Em 2020, até o mês de novembro, fo-
ram realizadas 779 ações, benefician-
do um público de cerca de 343.612 
pessoas.

• Atividades educativas de saúde da 
mulher, saúde do homem e saúde do 
trabalhador, com distribuição mate-
rial educativo e preservativos (mascu-
lino e feminino);

• Atividades educativas de prevenção 
de tuberculose e hanseníase; 

• Avaliação antropométrica com pro-
fissional do Programa Academia da Ci-
dade;

• Atividades educativas de enfrenta-
mento ao Aedes aegypti, sua cadeia 
evolutiva e ainda atividades lúdicas 
para crianças; entre outros. 

Ao longo da gestão, foram realizadas 
mais de 10.479 ações que beneficiaram 
978.884 participantes, numa média de 
850 comunidades contempladas. Em 
2020, até o mês de novembro, foram 
realizadas 779 ações, beneficiando um 
público de cerca de 343.612 pessoas.

SAÚDE EM TODO LUGAR 

A Secretaria de Saúde do Recife, por 
meio dos Distritos Sanitários, realiza 
ações no território com a presença dos 
profissionais das Unidades de Saúde 
da Família e instituições parceiras, ob-
jetivando levar serviços e informações 
de saúde às diversas comunidades da 
cidade. As ações de prevenção e pro-
moção à saúde são realizadas nos bair-
ros e comunidades - praças, parques, 
escolas, mercados públicos, estádios 
de futebol e salas de espera das uni-
dades de saúde da família. No local do 
evento, são ofertados vários serviços, 
entre eles: 

• Aferição de pressão arterial; 

• Teste de glicose; 

• Testagem rápida de sífilis, HIV e he-
patites virais; 

• Orientação de higiene bucal com pa-
lestra educativa, escovódromo e en-
trega de kits (escova e pasta dental);

• Realização de mamografia em mu-
lheres de 50 a 69 anos; 

• Atualização de cadastro e emissão do 
cartão SUS; 
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PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 

Ao longo da Gestão, a Secretaria de 
saúde do Recife investiu no processo 
de informatização da Rede de Aten-
ção à Saúde, com disponibilização de 
equipamentos TI, expansão do link de 
internet, sistema e capacitação para 
os operadores do sistema. Além disso, 
houve o investimento na implantação 
do prontuário eletrônico (eSUS/PEC), 
sistema do SUS que busca reestrutu-
rar e integrar as informações da Aten-
ção Básica, inovando com o registro 
individualizado do usuário, qualifican-
do o processo de trabalho das Equipes 
de Saúde. 

Atualmente, todas as 131 USFs exis-
tentes estão com a versão eSUS/PEC 
implantada. Além das Unidades de 
Saúde da Família, a Secretaria de Saú-
de do Recife, em 2020, investiu na in-
formatização dos Polos da Academia 
da Cidade, com distribuição de 150 
tablets para auxiliar no desempenho 
das atividades dos profissionais e mais 
de 1.600 tablets para os Agentes Co-

média mensal de procedimentos agen-
dados foi de 405.683, seja de forma di-
reta pelas Unidades Solicitantes, pela 
Fila de Espera Automática ou por meio 
da Regulação Médica do Município.

Com o início das atividades em mar-
ço de 2014, a Central Regional de Regu-
lação, possibilitou a garantia do acesso 
aos usuários residentes nos municípios 
da I GERES para os procedimentos da 
rede de serviços de Alta Complexidade 
(Tomografia Computadorizada, Resso-
nância Magnética, Cintilografia Óssea, 
Polissonografia e Eletroneuromiogra-
fia). Em 2020, foram realizadas 10.984 
autorizações.

Além da reestruturação e restabele-
cimento das ofertas, vale destacar que 
durante o ano de 2019 foi realizado um 
planejamento de mutirões com o obje-
tivo de reduzir o tempo de espera dos 
usuários da rede assistencial de saúde 
do Recife que aguardavam marcações. 
Foram identificados os procedimentos 
estratégicos, por meio da Gerência Ge-
ral de Regulação em Saúde e agendados 

através de contato prévio via teleaten-
dimento. Nos mutirões foram efetu-
ados um total de 6.346 atendimentos 
pelos Hospitais Filantrópicos Maria Lu-
cinda, Santo Amaro e Evangélico e rede 
complementar, contemplando consul-
tas de Oftalmologia, Traumato-orto-
pedia, Otorrinolaringologia, Pequenas 
Cirurgias, Cirurgia Ginecológica, Car-
diologia, Neurologia e Ultrassonogra-
fia.

EXAMES E CONSULTAS  

O intenso trabalho de gestão das fi-
las, seguido pelo aumento da oferta re-
sultou no aumento do número de exa-
mes e de consultas especializadas. Em 
2019, com o início das atividades nas 
novas unidades de saúde (Hospital da 
Mulher do Recife e a Unidade Pública 
de Atendimento Especializado do Ar-
ruda), bem como o restabelecimento 
de ofertas de procedimentos da Rede 
Complementar, registrou-se uma ex-
pressiva redução de solicitações pen-
dentes em procedimentos, como Eco-
cardiograma (83%), Endocrinologia 
(28%), Radiografia (94%), Fisioterapia 
(90%), Videolaringoscopia (100%), Au-
diometria (100%), Holter (100%) e Ne-
frologia (100%).

Atualmente, 100% da rede munici-
pal de saúde própria e complementar 
são reguladas via SISREG, com ga-
rantia de acesso a 88 procedimentos 
ambulatoriais principais regulados, 
sendo 600 secundários, entre exames, 
consultas e terapias. No ano de 2020, a 
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ENTRE 2013 E 2020 A PREFEITURA 
DO RECIFE TAMBÉM FEZ: 

• PSAM Digital

• Central de Regulação

• CEMER – Centro de Emergência de Mos-
quitos Estéreis

• Requalificação física da rede de Unidades 
de Saúde

• Ampliação de Equipes de Saúde da Famí-
lia

• Ampliação de Equipes de Saúde Bucal

•Estratégia pré-natal do parceiro (cuidado 
com a saúde do homem)

• Feiras de Saúde do Idoso (cuidado com a 
saúde do idoso)

• Mamógrafo visitando as comunidades em 
prevenção ao câncer de mama

• Controle de doenças negligenciadas: tu-
berculose, hanseníase e Filariose

• Campanhas de vacinação

• LAB Recife – acesso a resultados de exa-
mes via site da Prefeitura do Recife

• Aplicativo “Aqui tem Camisinha”

• Ampliação da informatização da rede 
(E-SUS e HORUS)

munitários de Saúde, qualificando o 
atendimento da população no territó-
rio. Para 2021, o plano é investir na in-
formatização dos serviços da Rede de 
Atenção Especializada.
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CRECHE ESCOLA RECIFE

Com o intuito de melhorar a educa-
ção das crianças antes da sua entrada 
no ensino obrigatório, a Prefeitura do 
Recife tem investido na ampliação do 
número de vagas na Educação Infantil 
para atender crianças com idades de 0 
a 5 anos. A Creche Escola Recife tem 
sala para as atividades, berçário, fral-
dários, banheiros, biblioteca, salas de 
informática, recreio, refeitório e se-
cretaria.

No período de 2013 a 2017 foram en-
tregues as seguintes Creches Esco-
las: Alcides Tedesco - Madalena; Dar-
cy Ribeiro - Cordeiro; Carmelita Muniz 
de Araújo - Bola na Rede - Guabiraba; 
Oito de Março - Ibura; Isabel Silvana 
de Melo – Barro; Mércia Maria Barbosa 
Costa - Rotary – Nova Descoberta; Ce-
leste Vidal - Sítio dos Macacos - Gua-
biraba; Iraque – Estância; Governador 
Eduardo Campos - UR-5 - Cohab; Pre-
sidente Tancredo Neves - Barro; Mi-
guel Arraes - Novo DETRAN). 

Em 2018, a Prefeitura do Recife en-
tregou a Creche Escola Recife Mauri-
céia da Silva Dias, na comunidade do 
Pantanal, no Ibura e, em 2019, foram 

entregues duas Creches Escolas: a 
Prof. Ariano Vilar Suassuna, em Dois 
Irmãos e a Sementinha do Skylab, na 
Iputinga.

Em 2020, foram realizadas mais 07 
inaugurações: Creche Escola Recife 
Miguel Arraes (Roda de Fogo); Creche 
Escola Municipal Alto do Mandu; Cre-
che Escola do Porto Digital; Creche 
Escola do Pilar; Creche Escola Coelhi-
nho Pensante; Creche Escola José de 
Souza Ferraz e Creche Escola Sérgio 
Loreto.

As 21 unidades ofertam mais de 2,6 
mil vagas para estudantes de 0 a 5 anos 
e têm alto padrão de qualidade estru-
tural, acessibilidade, cujo preparo da 
merenda é supervisionado por nutri-
cionistas. As creches escolas também 
contam com material pedagógico di-
ferenciado para um melhor aprendiza-
do das crianças.

CRECHE ESCOLA ALTO 
DO MANDU 

Inaugurada em fevereiro de 2020, a 
Creche Escola Alto do Mandu, na zona 
norte da cidade foi a a 16ª unidade 
inaugurada na gestão, seguindo o mo-
delo Escola do Futuro adotado pela 
Prefeitura do Recife. A unidade atende 
157 crianças e conta com cinco salas 
de aula, pátio coberto, área de recre-
ação, lactário, fraldário, cozinha, dis-
pensa, banheiros acessíveis, lavande-
ria, secretaria, salas de professores, 
coordenação, direção, almoxarifado 
e copa para os funcionários. Entre os 
recursos pedagógicos disponibilizados 
estão os kits do Brinqueducar, mesas 
educacionais, playground, entre outros. 

CRECHE ESCOLA 
SÉRGIO LORETO 

Entregue em novembro de 2020, a Cre-
che Escola localizada no bairro dos Co-
elhos, teve um investimento de R$ 2 
milhões. Composta por quatro blocos 
distintos, sala de professores, adminis-
tração, lactário, fraldário, salas de aula, 
playground, refeitório e pátio coberto, a 
unidade beneficia 115 alunos. O espaço 
ainda conta com rampa de acesso, piso 
tátil direcional e de alerta perceptível 

para pessoas com deficiência visual, 
bem como sanitários com acessibilidade 
para adultos e crianças.

CRECHE ESCOLA PILAR

Inaugurada em novembro de 2020, 
com investimento de R$ 1,2 milhão, a 
Creche Escola Pilar, no bairro do Re-
cife, oferece 136 vagas. O novo espa-
ço é dividido em seis turmas do Gru-
po I ao Grupo V. A unidade conta com 
quatro salas de aulas, área de repouso, 
fraldário, berçário, cozinha, duas des-
pensas (uma para alimentos perecí-
veis e outra para não perecíveis), sala 
de professores, secretaria, direção e 
coordenação. O equipamento também 
possui terraço para recreação, parque 
com brinquedos, lavanderia, roupa-
ria, depósito, banheiros infantis, para 
adultos e com acessibilidade.
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NOVA SEDE DE ESCOLA
A rede escolar foi construída ao lon-

go de décadas e algumas das unidades 
foram encontradas com a estrutura tão 
precária que a realização de uma refor-
ma não traria os benefícios desejados. 
Com o propósito de melhorar a infra-
estrutura da educação do Recife, des-
de 2013, a Prefeitura inaugurou 15 no-
vas sedes: Creche Escola Mércia Maria, 
Creche Escola Dona Carmelita, CMEI 
Celeste Vidal, Creche Escola Miguel 
Arraes, Creche Escola Tancredo Neves, 
Creche Escola do Iraque, Creche Gov. 
Eduardo Campos, Creche Escola Mau-
ricéia Dias, Creche Escola 8 de Março, 
CMEI Alcides Tedesco, Escola Jardim 
Monte Verde, Escola Manoel Torres, Es-
cola Lutadores do Bem, Escola de San-
to Amaro, Creche Escola Isabel Viana. 

Em 2019, foram entregues mais duas 
unidades: Creche Sementinha do Skylab 
e CMEI Professor Ariano Vilar Suassuna. 
No ano de 2020, a Prefeitura inaugurou 04 
novas sedes de Escolas Municipais: Escola 
Municipal Clarice Lispector, Escola Muni-
cipal Poeta Carlos Pena Filho; Escola Mu-
nicipal Anexo de Casa Amarela e Escola 
Municipal Luiz Vaz de Camões. Está na pro-
gramação para inauguração a Nova Sede 
Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar.

NOVO CLIMA
Em 2016, a rede municipal de ensino 

contava com cerca de 25% da rede cli-
matizada, totalizando 75 unidades esco-
lares. Atenta ao melhor rendimento dos 
estudantes e no bem-estar, tanto dos 
alunos como dos profissionais de ensino 
da rede municipal, a Prefeitura do Reci-
fe lançou, em novembro de 2017, o Pro-
grama Novo Clima.

O Programa implementou a climatiza-
ção de todas as 321 unidades de ensino, 
cujo investimento foi de R$ 18 milhões 
na aquisição, instalação, intervenção 
elétrica e manutenção dos equipamen-
tos, beneficiando 90 mil alunos e 4.200 
professores.

No início do Programa, a gestão cli-
matizou 143 unidades de ensino, dos 
quais 90 foram feitos em 2018, chegan-
do ao índice de 70% de climatização da 
rede. Em 2019, foram climatizadas mais 
45 unidades, alcançando 85% das uni-
dades de ensino. Em 2020, o Programa 
Novo Clima atingiu a meta de 100% das 
unidades de ensino climatizadas e, além 
das salas de aula, os espaços de convi-
vência como bibliotecas e de organiza-
ção administrativa das unidades educa-
cionais também foram contemplados.

REQUALIFICAÇÃO 
DAS UNIDADES

Visando a melhoria da qualidade de 
ensino, a Prefeitura do Recife iniciou 
a requalificação total de 21 unidades 
educacionais. Os serviços incluíram a 
substituição de revestimento cerâmi-
co, troca de piso, reparos elétricos e 
hidráulicos, pintura, melhorias na ilu-
minação, troca de coberta e climatiza-
ção.

Das 14 unidades de ensino, 03 de-
las tiveram as obras concluídas em 
2017 (Creche Municipal Menino Jesus 
da Bomba Grande - Iputinga, Creche 
Escola Esperança -Torrões e Creche 
Municipal Vinde a Mim as Crianci-
nhas – Madalena) e 07 concluídas em 
2018 (Escolas Municipais Engenho do 
Meio - Engenho do Meio, Padre José 
de Anchieta - Mustardinha, Prof. José 
da Costa Porto (Ilha Joana Bezerra), 
Waldemar Valente (Curado), dos Tor-
rões (Torrões), Sítio do Berardo (Pra-
do), Santo Antônio do Caçote (Areias). 

Em 2019, foram realizadas mais 04 
requalificações nas Escolas Munici-
pais Prof. Florestan Fernandes - Ibura 

e Antônio Farias Filho e as Creches Ca-
sinha Azul – Iputinga e Brasília Teimo-
sa – Brasília Teimosa. 

No ano de 2020, foram realizadas re-
qualificações de 07 unidades de ensino 
nas Escolas Municipal Potiguar Matos; 
Escola Municipal do Barro; Escola Mu-
nicipal Dom José Lamartine Soares; 
Escola Municipal Alto da Guabiraba; 
Creche do Bongi; Escola Municipal Má-
rio Melo Escola Municipal Novo Man-
gue. 
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MANUTENÇÃO DA REDE

A Prefeitura do Recife investiu forte-
mente no novo padrão de qualidade 
dos espaços físicos da rede munici-
pal de ensino. Com um parque escolar 
de 319 unidades educacionais, a atual 
gestão investiu em serviços de ma-
nutenção geral e pintura das escolas, 
creches, creches escolas e unidades 
de tecnologia municipais (UTEC’s).

Em 2018, foram investidos R$ 20,6 
milhões em serviços de manutenção 
e pintura das unidades de ensino. Em 
2019, o investimento foi de R$ 4,1 mi-
lhões. Já em 2020, o valor investido 
foi de aproximadamente R$ 3,0 mi-
lhões em pintura e, cerca de R$ 35 mi-
lhões, na manutenção das unidades 
de ensino. Os serviços contemplam 
ações como substituição de coberta, 
intervenções elétricas e hidráulicas, 
recuperações estruturais, revisão de 
esquadrias e substituição de reves-
timentos cerâmicos, executados de 
acordo com a prioridade de cada uni-
dade.

LABORATÓRIO DE CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA

Em 2019, foram realizadas 05 ade-
quações e reformas de ambientes nas 
unidades escolares para implantações 
dos Laboratórios de Ciência e Tecnolo-
gia na Escola Municipal José da Costa 
Porto; Escola Municipal Doutor Rodol-
fo Aureliano; Escola Municipal Antônio 
Farias Filho; Escola Municipal Antônio 
de Brito Alves; Escola Municipal Pedro 
Augusto.

Em 2020, foram realizadas 06 ade-
quações e reformas de ambientes nas 
unidades escolares para implantações 
dos Laboratórios de Ciência e Tecnolo-
gia na Escola Municipal Nadir Colaço; 
Escola Municipal Florestan Fernandes; 
Escola Municipal Divino Espirito Santo; 
Escola Municipal Maria Sampaio Luce-
na; Escola Municipal Dom Bosco; Es-
cola Municipal Mario Melo, totalizando 
14 implantações de Laboratórios de 
Ciência e Tecnologia nas unidades de 
ensino.

QUADRAS DAS UNIDADES

Com o intuito de ampliar a oferta de 
espaço para a prática esportiva a Pre-
feitura do Recife realizou, em 2019, a 
requalificação da quadra Esportiva da 
Escola Municipal Antônio Farias Filho. 
Já no ano de 2020, além de construir a 
Quadra Esportiva na Escola Municipal 
Alto da Guabiraba, a gestão também 
executou obras de requalificação nas 
quadras das seguintes unidades de en-
sino: Escola Municipal Luiz Vaz de Ca-
mões; Escola Municipal Maria Sampaio 
Lucena; Escola Municipal Dom Bosco; 
Escola Municipal Mario Melo; Escola 
Municipal Novo Mangue e Escola Muni-
cipal Antônio Heráclito do Rego, tota-
lizando 08 obras entre construções e 
requalificações.

TRAVESSIA RECIFE

O Projeto visa corrigir a distorção ida-
de/ano dos estudantes com dois ou mais 
anos de defasagem escolar, atenden-
do estudantes de Anos Finais do Ensino 
Fundamental e da Fase II da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). Para partici-
par, o estudante precisa ter 15 anos, no 
mínimo, e uma distorção de dois ou mais 
anos. Dentro do Travessia, os estudan-
tes fazem um curso profissionalizante 
(Qualifica) na área administrativa.  

O Travessia Recife é realizado em par-
ceria com a Fundação Roberto Marinho, 
cujo objetivo é formar e acompanhar 
educadores na Metodologia Telessala™ 
para o desenvolvimento do processo de 
ensino e aprendizagem junto aos estu-
dantes. Durante os módulos do Projeto, 
os educandos têm aulas de seis Compo-
nentes Curriculares (Língua Portugue-
sa, Arte, Matemática, Ciências, História, 
Geografia e Inglês) e uma parte da car-
ga horária (160h) é destinada à Qualifi-
cação Profissional. Desde a sua implan-
tação, em 2015, o projeto já matriculou 
mais de 3.390 estudantes.
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PROJETO ONDATEC 
O Projeto Ondatec, lançado em 

2017, através de um convênio entre as 
Secretarias de Educação do Recife e 
de Pernambuco, capacita adolescen-
tes da Rede Municipal para vestibula-
res técnicos das Escolas Técnicas Es-
taduais (ETEs), dos Institutos Federais 
(IFs) e dos cursos do Sesi e Senai. Os 
estudantes do 9º ano do Ensino Fun-
damental recebem atenção especial, 
por meio de aulões presenciais de Lín-
gua Portuguesa e Matemática, além de 
aulas à distância para tirar dúvidas. 

O projeto de reforço pedagógico de-
senvolvido na Escola Municipal Pro-
fessor Florestan Fernandes, no Ibura, 
inspirou a realização do Ondatec e, a 
partir da experiência bem-sucedida, 
foi replicado para todas as demais es-
colas municipais com turmas de 9º 
ano do Ensino Fundamental.

No ano de 2019, o projeto foi reali-
zado em 7 polos, sendo 06 em Escolas 
Técnicas Estaduais - ETEs destinados 
aos estudantes do 9º ano (Miguel Ba-
tista - Macaxeira; ETEPAM - Espinhei-
ro; Cícero Dias - Boa Viagem; Profes-

sor Lucilo Ávila - Iputinga e José Davi 
Gil Rodrigues – Jordão; Porto Digital – 
Bairro do Recife). Além destes, a Escola 
de Referência em Ensino Médio Gover-
nador Barbosa Lima, nas Graças, ficou 
reservada aos estudantes da Educação 
de Jovens e Adultos - EJA, bem como 
aos inscritos no Projeto Travessia.

O projeto já beneficiou um total de 
8.343 estudantes, dos quais 730 estu-
dantes foram aprovados no vestibu-
lar, entre os anos de 2017 a 2019.  Para 
2020, estão previstas a realização de 
16 aulões e 2 simulados para os estu-
dantes se adaptarem com o tempo da 
prova e o número de questões.

IDEB
O Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB é composto 
pela nota de proficiência (oriunda da 
média de proficiência) e do fluxo de 
aprovação dos estudantes. Em 2019, 
Recife foi a 12ª capital de maior cres-
cimento, com relação ao ano de 2017. 
Em relação ao ano de 2013, foi a 11ª ca-
pital que mais cresceu, se comparado 
ao ano de 2011, a cidade ficou na 11ª 
colocação entre as capitais com maior 
crescimento.

Em 2019, no que se refere aos Anos 
Iniciais, Recife teve um total de 192 
escolas avaliadas. Destas, 41 unidades 
alcançaram o índice maior ou igual ao 
Nacional (5,7), representando 21,35% 
e 111 escolas obtiveram índice igual ou 
superior ao IDEB do Recife (5,2), atin-
gindo 57,81%. 

Das 192 escolas, 101 atingiram ou 
superaram a meta projetada pelo MEC 
para 2019, representando 52,6% do 
total, e 62 unidades atingiram ou su-
peraram a meta projetada para 2021, 
representando 32,3% do total de es-
colas. Das 192 unidades, 100 aumenta-
ram de índice e 14 o mantiveram.

Em Anos Finais, Recife apresentou 
um IDEB de 4,7, ultrapassando em 0,1 a 
meta proposta pelo MEC/INEP que era 
de 4,6. Com isso, o crescimento apre-
sentado foi de 1,5 ponto no índice, na 
comparação 2019-2013 e 1,8 ponto no 
índice, em relação a 2019-2011. A cida-
de do Recife foi a 1ª capital de maior 
crescimento com relação a 2017. Com-
parando a 2013, foi 2ª capital que mais 
cresceu e, em relação a 2011, foi a 3ª 
capital com maior crescimento.
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COMBATE À EVASÃO 
ESCOLAR

A Secretaria de Educação do Recife 
tem adotado políticas públicas edu-
cacionais para a prevenção e combate 
ao abandono escolar, cuja finalidade é 
evitar a infrequência e a, possível, eva-
são dos estudantes da Rede Municipal 
de Ensino do Recife. O programa fun-
ciona com a participação conjunta de 
diversos segmentos, tais como gestão 
escolar, pais, responsáveis e professo-
res. 

Em 2018, segundo dados do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 
a Rede Municipal do Recife alcançou 
uma redução significativa na taxa de 
evasão dos estudantes de 0,6%, quan-
do comparado ao ano letivo de 2017, 
taxa essa que equivale a cerca de 450 
estudantes. Os resultados finais dos 
estudantes, em relação ao ano de 2019, 
atingiram 0,7%.

BUSCA ATIVA
O Programa Busca Ativa Escolar é 

uma iniciativa do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (UNICEF) que visa 
garantir às crianças e adolescentes o 
aprendizado e a permanência delas nas 
escolas. Desenvolvido por meio de di-
versas frentes de atuação, busca cons-
cientizar diversos atores da sociedade 
sobre o problema da exclusão escolar, 
por meio da sugestão de planos práticos 
que indiquem soluções possíveis.

Com uma equipe composta por 18 
profissionais nas áreas de coordena-
ção operacional, supervisão, técnicos 
operacionais e agentes comunitários, o 
programa acompanhou 36 unidades de 
ensino de Anos Finais, totalizando 77 vi-
sitas domiciliares (residências de estu-
dantes) e 22 visitas técnicas (unidades 
de ensino), no período acumulado de ju-
nho a novembro de 2020. 

As ações de monitoramento do Pro-
grama registraram um total de 5.951 ca-
sos de alertas de faltas (justificadas ou 
não) e/ou atrasos (justificados ou não), 
advindos das assiduidades e ou pontu-
alidades por parte dos alunos (as) nas 
aulas remotas dos Anos Finais da Rede 
Municipal de Ensino do Recife.

PROGRAMA SAÚDE 
NA ESCOLA

A Iniciativa promove ações de edu-
cação à saúde e prevenção de danos 
nas unidades e comunidade escolar, 
através de formações para profissio-
nais das Secretarias de Educação e 
Saúde Municipais. O Programa moni-
tora, articula e orienta as avalições de 
saúde dos estudantes.

Em 2019, o Ministério da Educação 
e o Ministério da Saúde, aprovaram a 
inserção de mais nove Escolas Munici-
pais no Programa de Saúde na Escola, 
totalizando 102 Unidades Educacio-
nais beneficiadas. Em 2020, devido a 
pandemia causada pelo Coronavírus 
não foi incluída, oficialmente, nenhu-
ma escola ao Programa. Contudo, uma 
nova unidade escolar foi contemplada 
pelas ações do Programa, benefician-
do um total de 103 unidades escolares.

BOLSA ESCOLA MUNICIPAL

O Programa Bolsa Escola, em cum-
primento à Lei Municipal 16.302/97, é 
destinado à concessão de auxílio fi-
nanceiro às famílias em situação de 
vulnerabilidade social, como meio de 
garantir o acesso e, principalmente, 
a permanência na escola de crianças 
na faixa etária entre 06 e 14 anos. O 
Programa também orienta e realiza o 
acompanhamento das famílias bene-
ficiadas, contribuindo com a transfe-
rência de renda e a melhoria da quali-
dade de vida dos recifenses.

Até agosto de 2019, o Programa con-
templou 786 famílias e 940 estudan-
tes de baixa renda, com um aporte de 
benefícios no valor de R$ 477.688,00. 
Até novembro de 2020, 543 famílias e 
613 estudantes de baixa renda foram 
contemplados, cujo aporte financeiro 
foi de R$ 253.770,50.
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ENTRE 2013 E 2020 A PREFEITURA
DO RECIFE TAMBÉM FEZ:

• Feira de Conhecimentos da Rede 
Municipal de Ensino

• Sistema de Avaliação da Educação 
Básica de Pernambuco (SAEPE)

• Juntos pela Educação

• PME – Plano Municipal de Educação

• Entrega de Tablets para Alunos

• Robótica nas Escolas

• Unidades de Tecnologia na 
Educação e Cidadania (UTEC)

• Programa Mente Inovadora

• Salas Bilíngues

• Prêmio Escola do Futuro

• Programa Brinqueducar

• Se Liga e Acelera

• Aprova Brasil

• Programa PROLER

• Papo Pedagógico

• Olimpíada de Jogos Digitais e 
Educacionais (OJE)

• Políticas Inclusivas

• Programa Estudante Multiplicador

• Programa Professor@.com

• Programa Socioemocional

• Classe Hospitalar

• Escolas Municipais em Tempo 
Integral

• Formação para gestão escolar

• Sistema de Localização 
dispositivos tecnológicos 
(notebooks, tablets e desktops)

• Portal de Educação

• Seleção de Coordenadores 
Pedagógicos

• Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD)

• Núcleo de Tecnologia Assistiva 
(NTA)

• Atendimento a estudantes com 
Microcefalia

• Teclados Iconográficos 
Combinatórios (Tix)

• Unidade Virtual de Cursos à 
Distância (UNIREC)

• Rádio Escola

• Transporte Inclusivo

• Portal da Educação

• Programa Mais Cor 

• Matrícula On-line 

• Diário de Classe On-line

• Distribuição de Kits Escolares e 
Fardamentos

• Contratação de Pessoal

• Formações para Gestão Escolar

• Nova Merenda 

• Conselho de alimentação escolar

• Passe Livre

• Plano de Ações Articuladas
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PROUNI RECIFE 
E PASSE LIVRE

Desde a implementação em 2015, até 
novembro de 2020, o PROUNI Recife 
ofertou um total de 2.524 bolsas. Atual-
mente, oferece 49 cursos e conta com 
1.419 bolsas em uso, nas 9 instituições 
de ensino superior parceiras (UNINAS-
SAU, Faculdade Nova Roma, Faculdade 
Estácio, Faculdade Boa Viagem, Facul-
dade Joaquim Nabuco, Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA), FACIPE, 
Faculdade dos Guararapes do Recife e 
SOPECE).

Em 2018, foi implementado para todos 
os bolsistas do PROUNI Recife, o Pas-
se Livre, que credita, por mês, um to-
tal de 70 passagens nos Cartões Vem 
estudante, cujos créditos podem ser 
utilizados todos os dias da semana, in-
cluindo sábados, domingos e feriados, 
dentro do limite dos créditos conce-
didos. De 2018 até novembro de 2020, 
foram investidos mais de R$ 1.8 milhão 
em Passes Livres, beneficiando um to-
tal de 2.825 estudantes.

QUALIFICA RECIFE

Com uma rede de 16 escolas de qua-
lificação profissional no município, dis-
tribuídas em todas as RPA’s, desde 2013, 
o Programa Qualifica Recife beneficiou 
mais de 28 mil alunos. Os cursos nas 
áreas de administração, artes, constru-
ção civil, higiene, beleza e saúde, idio-
mas, produção de alimentos, vestuário, 
horta e jardim têm duração de 200 ou 
400 horas/aula, cujo público alvo inclui 
jovens em situação de vulnerabilidade e 
cumprindo medidas socioeducativas.

Em 2020, devido à pandemia pelo Co-
vid-19, as aulas foram realizadas à dis-
tância para os cursos que não neces-
sitam de prática presencial. Os cursos 
online contam com um total de 360 alu-
nos matriculados que estão em fase de 
conclusão e, em seguida, será realizada 
uma avaliação para obtenção do cer-
tificado. Além desses, outros 573 alu-
nos, aguardam a realização da prática 
presencial, prevista para acontecer em 
2021.
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CRÉDITO PRODUTIVO

O Crédito Produtivo e Orientado, des-
de 2013, já disponibilizou através dos 
parceiros mais de R$ 15 milhões, em 
mais de 6.400 operações de emprésti-
mos. De janeiro até novembro de 2020, 
foram liberadas 2.317 operações de 
empréstimos, um montante superior a 
R$ 5,3 milhões. 

Em 2020, o atendimento ao empreen-
dedor que busca por crédito produti-
vo nas comunidades continuou e 20 
localidades foram beneficiadas, são 
elas: Brasília Teimosa, Pina, Dois Uni-
dos, Vila Tamandaré, Ibura de baixo, 
Rua da Lama, Guabiraba, Entra Apul-
so, Água Fria, Estância, Bomba do He-
metério, IPSEP, Alto Santa Terezinha, 
Zumbi, Totó, Milagres, Torre, Mustar-
dinha, Campina do Barreto e UR-5 na 
COHAB.

PRODARTE

O Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento do Artesanato do Recife - 
PRODARTE foi criado pelo Decreto nº 
13.894/87, com o objetivo de fomentar 
o artesanato do Recife, reforçando a 
importância da atividade enquanto 
traço da identidade cultural da cidade. 
O trabalho tem foco no fortalecimento 
da geração desse segmento produtivo. 
Os artesãos associados ao PRODARTE 
encontram no Programa a estrutura 
ideal para a participação em feiras e 
eventos como: Fenearte, Fenahall, Fei-
ra Recife Antigo na Rua e etc. Além de 
contar com estrutura permanente em 
alguns pontos da cidade. A equipe do 
Prodarte orienta e apoia a produção 
artesanal, bem como facilita o acesso 
a capacitações com o intuito de quali-
ficar o trabalho desses artistas manu-
ais. 

Os artesãos beneficiados pelo Pro-
grama podem ser encontrados nas 
feiras fixas situadas na Praça de Boa 
Viagem, Praça de Casa Forte, Lagoa 
do Araçá, Recife Antigo, Parque Dona 
Lindu, Capibaribe (Prédio da Prefeitu-

AGÊNCIAS DE EMPREGO

As Agências de Emprego do Recife fun-
cionam na intermediação de mão de 
obra entre trabalhadores e empresas 
que cadastram suas vagas. Atualmente, 
o Recife dispõe de três postos de atendi-
mento que funcionam de segunda a sex-
ta-feira, situados nos bairros de Casa 
Amarela e Afogados e na Av. Rio Branco.

Em 2020, as Agências de Emprego so-
freram mudanças no atendimento ofe-
recido à população devido à pandemia 
do Covid-19, passando a funcionar de 
forma remota entre os meses de mar-
ço e outubro. Desde o início da gestão, 
as agências realizaram mais de 1 mi-
lhão de atendimentos e foram emitidas 
mais de 37 mil carteiras de trabalho. 

De janeiro até novembro de 2020, as 
Agências de Emprego realizaram mais 
de 38 mil atendimentos, entre esclare-
cimento de dúvidas, orientações sobre 
Seguro Desemprego, emissão de Cartei-
ra de Trabalho e Intermediação de mão 
de obra. Desse total, foram feitos mais 
de 4,8 mil encaminhamentos às vagas 
de emprego, sendo captadas 894 vagas 
e 1.557 carteiras de trabalho emitidas. 

ra do Recife), Faculdade Estácio e Jar-
dim Botânico famoso ponto turístico. 

Desde o início da gestão o programa 
cadastrou 602 artesãos, gerando um 
faturamento total de R$ 23.147.947 em 
um total de 948 feiras e eventos, com 
desempenho médio mensal de R$ 20 
mil.
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nas. As atividades são realizadas em 
parceria com o Sebrae. Os postos fixos 
de atendimento funcionam no andar 
térreo do edifício-sede da Prefeitura, 
bem como nos Compaz Governador 
Eduardo Campos, Escritor Ariano Su-
assuna e Miguel Arraes de Alencar. No 
Compaz Dom Helder Câmara, inaugu-
rado em dezembro de 2020, a Sala do 
Empreendedor iniciará suas atividades 
em 2021.

As Salas do Empreendedor, assim 
como as Agências de Emprego, tive-
ram o atendimento presencial suspen-
so de março a outubro de 2020, devido 
à pandemia pelo Covid-19, e passa-
ram a atender apenas remotamente, 
via e-mail, telefone e mensagens de 
Whatsapp. Mesmo com a pandemia da 
Covid-19, em 2020, a Sala do Empre-
endedor da Prefeitura do Recife reali-
zou 1.418 operações de crédito, com a 
liberação de R$ 3.638.000,00, via Cai-
xa Econômica, Santander, Banco do 
Nordeste, AGE, Credcidadania e CIA-
PE, para micro e pequenos empreen-
dedores da cidade. 

Em 2020, além de articular a libe-
ração das verbas, a Sala prestou mais 
de 64 mil serviços, através de atendi-
mentos presenciais e pelos canais à 
distância, destaque para as informa-
ções sobre compras, orientações con-
tábeis, consultorias do Sebrae e alva-
rás de funcionamento, serviços para 
os microempreendedores individuais 
(MEIs), como a formalização destes 
que totalizaram 24.944, dos quais 1.121 
foram realizados em 2020.

As Salas do Empreendedor, desde 
a sua abertura em janeiro de 2014, já 
realizaram mais de 51.800 atendi-
mentos, dos quais 5.572 foram opera-
ções de crédito com a liberação de R$ 
13.171.735,40. Desde o início da gestão, 
foram prestados 198.009 serviços so-
bre compras governamentais, encami-
nhamentos para outros órgãos como 
SEMOC, SEFIN, Corpo de Bombeiros 
e serviços para o MEI com a forma-
lização de mais de 26 mil MEIs, além 
de alteração, baixa, declaração anual, 
emissão de AS, CIM, Inscrição Estadu-
al e agendamento para a Receita Fede-
ral.

SALAS DO EMPREENDEDOR

A Sala do Empreendedor é um espa-
ço da Prefeitura do Recife voltado para 
os micros e pequenos empreendedo-
res, formalizados ou não, e que visa 
orientá-los sobre vários temas como: 
linhas de financiamento; elaboração 
de cadastro de fornecedores; promo-
ção de cursos de aperfeiçoamento 
profissional e gerencial; informações 
sobre o Programa Municipal de Com-
pras Governamentais; informações 
sobre concessão de alvará, licenças 
ambientais e sanitárias e tributações. 

A iniciativa faz parte de uma série de 
ações que objetivam desburocratizar 
e levar respostas rápidas para quem 
quer abrir uma empresa ou que preci-
sa de orientações para manter-se no 
mercado. O local, também disponibili-
za uma linha de crédito de acessibili-
dade para pessoas com deficiência, em 
parceria com o Banco do Brasil.

De forma itinerante, o projeto Sala 
do Empreendedor nos Bairros leva os 
serviços oferecidos nos postos fixos 
para diversas comunidades da cidade, 
além de palestras, minicursos e ofici-

ECONOMIA SOLIDÁRIA

A Economia Solidária faz o acom-
panhamento das cooperativas de ca-
tadores que realizam a tiragem de re-
síduos sólidos para a coleta seletiva. 
Atualmente, existem 8 galpões distri-
buídos na cidade, com 131 catadores 
cadastrados, cujo faturamento total já 
superou a marca de R$ 5 milhões, des-
de o início da gestão. Em 2020, foi con-
cluída a reforma do galpão da Travessa 
do Gusmão, onde atualmente são de-
senvolvidas as atividades da Coopera-
tiva de Agentes de Resíduos Sólidos - 
Coopagres. 

A Economia Solidária é responsá-
vel também por viabilizar e coordenar 
os espaços direcionados para os em-
preendimentos econômicos solidários 
participarem de eventos promovidos 
pela Prefeitura e parceiros, tais como: 
Carnaval, Semana Santa, Festival da 
Seresta, São João, Ciclo Natalino, Re-
veillon. Alguns eventos acontecem cor-
riqueiramente como: Ciclofaixa, Recife 
Antigo de Coração, Feiras de Artesana-
to e Alimentação. Desde o início da ges-
tão, essas ações já beneficiaram mais 
de 15 mil pessoas, sendo 3.326 pessoas 
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MINICURSOS DE 
EMPREENDEDORISMO

Os Minicursos de Empreendedoris-
mo fazem parte do Chegando Jun-
to, um programa municipal, lançado 
em 2019, e instituído através da Lei 
18.618/2019. A iniciativa conta com di-
versas ações nas áreas de assistência 
a população e apoio à geração de ren-
da, visando reduzir os impactos eco-
nômicos sobre a população mais vul-
nerável.

Os minicursos atuam de forma iti-
nerante nas microrregiões, com car-
ga horária de 20h ou 40h. Manutenção 
de bicicleta, básico de manicure e pe-
dicure, bijuteria artesanal e corte de 
cabelo masculino com máquina foram 
os cursos oferecidos. Ao final de cada 
curso, o concluinte recebeu orienta-
ções sobre como empreender e, junto 
com o certificado do minicurso, rece-
beram kits com itens que permitam 
iniciar a atividade empreendedora. 

No ano de 2019, seis meses após o 
início do Programa, foram formadas 
1.130 pessoas, distribuídas nas seis 

microrregiões. No ano de 2020, um to-
tal de 297 pessoas se formaram, nos 4 
cursos oferecidos. Contudo, em virtu-
de da pandemia pelo Covid-19, as ati-
vidades precisaram ser suspensas a 
partir do mês de março. 

RENDA POR APP
Visando fomentar a geração de ren-

da para a população desempregada, 
em 2019, foi lançado o projeto Renda 
por APP que também integra as ações 
de geração de emprego e renda do 
programa Chegando Junto. No ano 
do lançamento, foram sorteados 300 
kits compostos por uma bicicleta e 
um smartphone com pacote de dados 
e ligações, por 12 meses, possibilitan-
do que os beneficiados aumentassem 
sua renda, por meio da prestação de 
serviços para os diversos aplicativos 
de entrega a domicílio disponíveis no 
mercado. Os beneficiados, além de 
receberem o kit, participaram de pa-
lestras educativas de segurança no 
trânsito, atendimento ao cliente e uso 
de aplicativos. Em 2020, foram sorte-
ados um total de 200 kits. Contudo, a 
ação foi paralisada devido à pandemia 
pelo Covid-19.

de forma direta e mais de 13.000 pesso-
as de forma indireta, gerando em 1.026 
dias um faturamento geral de mais de 
R$ 15,7 milhões de reais.
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• Implantação de pedestrianização de 
ruas, ciclofaixa e ciclorota;

• Recuperação e alargamento de cal-
çadas;

• Sinalização viária;

• Novo plano de circulação de veículos 
de passeio, transporte coletivo e de 
carga; 

•Redução das vagas de estacionamen-
to em vias públicas.

PROJETO DE 
MODERNIZAÇÃO DO 
BAIRRO DO RECIFE

A fim de consolidar o bairro do Recife 
como um modelo de desenvolvimento 
econômico, sustentável e inovador, a 
Prefeitura do Recife realizou uma sé-
rie de ações e projetos estruturadores 
que visam harmonizar a vocação eco-
nômica do local, atraindo empresas, 
por meio da promoção do potencial de 
habitabilidade, com os aspectos his-
tóricos, culturais e turísticos. Desta-
que para o mapeamento realizado em 
parceria com a Secretaria de Turismo, 
Esportes e Lazer do Recife (SETUREL), 
no qual foram identificadas ações es-
tratégicas para o bairro que estão em 
fase de elaboração e detalhamento de 
projetos para execução. São eles: 

•Embutimento da rede de energia elé-
trica e da rede de telecomunicações;

• Postes inteligentes que alojarão a 
nova iluminação pública e estrutura 
para tecnologia Living Lab;

VEM MEU EMPREGO 
Pensando na recolocação dos de-

sempregados no mercado trabalho de 
forma mais rápida, o programa Che-
gando Junto criou o “Vem Meu Em-
prego” que disponibilizou passagens 
de ônibus, a fim de facilitar o desloca-
mento dos recifenses que estão à pro-
cura de uma oportunidade no merca-
do de trabalho. Além das passagens, 
os trabalhadores tiveram acesso a 10 
currículos com envelope, elaborados 
com apoio das equipes das Agências de 
Emprego do Recife. Ao todo, 225 pes-
soas foram beneficiadas, das quais 181 
no ano de 2020. Em março de 2020, a 
ação foi paralisada devido à pandemia 
pelo Covid-19.

CONCEDER MICRO CRÉDITO

Lançado em 2019, a ação de Micro 
Crédito, inserida no programa Che-
gando junto, visa apoiar o pequeno 
empreendedor (Pessoa Física ou Ju-
rídica), disponibilizando microcré-
dito de R$ 100,00 a R$ 21.000,00 
para investir no seu próprio negó-
cio. Para viabilizar o Micro Crédito, 
foram feitas parcerias com a Asso-
ciação Comercial de Pernambuco 
(ACP) e a Junta Comercial de Per-
nambuco (Jucepe). Em 2020, mais 
de 2.100 empreendedores formais e 
informais foram beneficiados com 
financiamento para aumentar o ca-
pital de giro, comprar equipamentos 
e fazer reformas, totalizando R$ 5,3 
milhões em liberação de crédito.
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ENTRE 2013 E 2020 A PREFEITURA 
DO RECIFE TAMBÉM FEZ:

• Campus Party

• REC’n’Play

• Programa de Compras Governa-
mentais

• Emprego e Renda nos Bairros

• Semana Municipal da Ciência e 
Tecnologia

• Tecnologia da Informação - Con-
ferência IASP; Projeto Recife Di-
gital

• Incentivo Fiscal para empresas do 
Porto Digital Parceria com a Auto-
desk Brasil

• Comitê Gestor de Planejamento 
Urbano

• Fundo Municipal da Juventude

• Integração a Redesim

• Fórum das Microempresas

• Semana do Meio ambiente

• Cidade Empreendedora

• Ccxp Tour Nordeste

• Sala do Empreendedor nos Bairros

• Melhor Cidade para Investir do Nor-
deste 2018 

• Fórum Inova Cidades

• Marco Legal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação 

• Living Lab

LICENCIAMENTO DIGITAL

As licenças ambientais de obras e 
atividades econômicas na cidade do 
Recife passaram a ser realizadas em 
ambiente digital. Lançado em 2018, no 
portal do Licenciamento Digital (licen-
ciamento.recife.pe.gov.br) é possível 
dar entrada em processos de Consul-
ta Inicial (IC) e Licenças Simplificada 
(LS), Prévia (LP), de Instalação (LI) e 
Operação (LO), assim como fazer a Re-
gularização Ambiental, Licenciamento 
Sanitário e Habite-se.

No site, o usuário pode anexar do-
cumentos, tirar dúvidas, acompanhar 
a tramitação e até emitir as licenças, 
sem precisar deslocar-se até a sede 
da Secretaria de Mobilidade e Con-
trole Urbano do Recife. Com a digita-
lização, houve uma redução média de 
90% na duração dos processos deferi-
dos e o tempo médio passou de um ano 
para cerca de um mês. Em 2020, foram 
emitidas 1.430 licenças, considerando 
LS, LP, LI, LO e REGAM (Regularização 
Ambiental). Ao todo, mais de 40 mil 
processos foram concluídos de forma 
100% digital.
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NOVA CONDE DA BOA VISTA

O projeto de requalificação da nova 
Conde da Boa Vista, concluído em 2020, 
foi concebido com o objetivo de “huma-
nizar a via”, priorizando os mais de 310 
mil pedestres e usuários do transporte 
público que circulam pela avenida todos 
os dias. Dentre as melhorias realizadas, 
destaque para os novos passeios públi-
cos em mais 2 mil m², novos mobiliários 
urbanos e paradas de ônibus, ilumina-
ção em LED, ampliação dos pontos de 
travessias de 5 para 13, ordenamento do 
comércio informal, bem como a amplia-
ção da rede de drenagem e da malha ci-
cloviária nas vias do entorno. 

Dentre os mobiliários urbanos entre-
gues, ressalta-se os 50 quiosques que 
possibilitaram o trabalho e a renda de 
100 comerciantes populares estabele-
cidos ao longo dos passeios. Outra me-
lhoria significativa, foram as travessias 
que garantiram aos pedestres mais se-
gurança e conforto no atravessamento 
ao longo da avenida e nas vias transver-
sais. Várias esquinas também foram am-
pliadas e todas contam com semáforos 
e calçadas acessíveis. Com a obra, 90 
mudas foram plantadas, dobrando o nú-
mero de árvores na Conde da Boa Vista.

As 20 novas paradas estão mais mo-
dernas. Os novos abrigos e os demais 
mobiliários, foram produzidos com ma-
terial resistente às intempéries de cida-
des litorâneas e possuem coberta que 
oferece o conforto térmico necessário 
para uma cidade de clima tropical. 

Além das intervenções citadas, vale 
salientar o conjunto de ações realizadas 
no tráfego, não apenas da Av. Conde da 
Boa Vista, mas nos bairros que estão no 
entorno e que proporcionam às linhas 
de ônibus mais eficiência, reduzindo o 
tempo de deslocamento. Para quem uti-
liza o BRT, foram construídas duas no-
vas estações no canteiro central.

Na região da Boa Vista, Soledade e 
Santo Amaro foram implantados mais 
de 12 km de infraestrutura cicloviária 
e toda a rede de drenagem da área foi 
requalificada, para eliminar os pontos 
de alagamento. Além disso, foi realiza-
do o embutimento de todo o circuito de 
iluminação pública e 290 luminárias de 
LED foram implantadas, proporcionan-
do mais segurança para os usuários do 
corredor viário, em especial, os pedes-
tres. 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 
IMPLANTAÇÃO DE PONTOS 
DE LED 

Entre os anos de 2013 e 2020, foram 
implantados 105.761 pontos de ilumi-
nação em LED. O valor total do inves-
timento nesta ação foi de mais de R$ 
100,4 milhões. No ano de 2020, foram 
mais de 82 mil pontos. A iluminação 
de LED integra as ações de prevenção 
à violência e melhoria da qualidade de 
vida nos locais mais vulneráveis do 
município. 

ELIMINAÇÃO DE PONTOS 
DE ALAGAMENTO

Com o objetivo de resolver os princi-
pais pontos de alagamento da cidade, a 
Prefeitura do Recife vem trabalhando em 
diversas frentes e, ao longo da gestão, re-
solveu 108 Pontos de Alagamentos, com 
um investimento total de R$ 39,1 milhões. 
Somente em 2020, foram finalizadas 09 in-
tervenções nas vias: Avenida Conde da Boa 
Vista, Avenida Dantas Barreto (2 trechos), 
Travessa do Raposo, Avenida Norte, Rua 
Amaro Coutinho, Rua Real da Torre, Rua 
Dr. José Rufino e Rua Jean Emilie Favre, 
cujo valor investido foi de R$ 13,8 milhões.

AÇÕES EM VIAS PÚBLICAS 

Desde o início da gestão, a Prefeitura 
do Recife investiu fortemente na ma-
nutenção da malha viária da cidade. De 
2013 a novembro de 2020, foi realiza-
do o recapeamento asfáltico em cerca 
de 552 km de ruas e avenidas, além da 
recuperação de 41 km de vias em pa-
ralelepípedo. De janeiro a novembro de 
2020, foram investidos R$ 29 milhões 
nos serviços de recapeamento asfálti-
co em 165 vias, o equivalente a 71 km. 
Ainda em 2020, mais de 6 km de vias 
em paralelo foram recuperados, cujo 
investimento aproximado foi de R$ 7,7 
milhões. 

Além destas ações, desde 2013, a 
Autarquia de Manutenção e Limpeza 
Urbana (Emlurb) realizou um total de 
3.890 trocas de placas de concreto, 
cujo serviço visa a recuperação do pa-
vimento das vias, a fim de melhorar a 
trafegabilidade dos principais corre-
dores viários. De janeiro a novembro de 
2020, a Emlurb efetuou a substituição 
de 277 placas de concreto, com inves-
timento total de R$ R$ 2,6 milhões. As 
Avenidas Caxangá, Norte e Engenhei-
ro José Estelita foram contempladas 
com o serviço.

URBANIZAÇÃO DE CANAIS 

A Autarquia de Urbanização do Reci-
fe (URB) tem realizado uma das maio-
res ações de melhorias em canais das 
últimas décadas com serviços de ur-
banização, revestimento, limpeza, re-
cuperação ambiental, passeios com 
acessibilidade, pavimentação e dre-
nagem das vias próximas. São cinco 
intervenções entregues à população: 
Valença, na Madalena; Iraque, na Es-
tância; Ibiporã (trechos 1 e 2), no Co-
que; São Mateus, na Iputinga, Pesse-
gueiros, na COHAB e Rio da Prata, no 
Ibura, com extensão de 1.080m, este 
último concluído em 2020. O Canal do 
Parnamirim está em execução, com 
83% da obra executada, cuja interven-
ção conta com obras de revestimento 
do canal e construção de via marginal.

INFRAESTRUTURA 
CAPIBARIBE MELHOR – U.E. 
39 

A intervenção contempla pavimen-
tação, drenagem, calçadas, ligação de 
água e esgotamento sanitário. O con-
trato prevê a execução de obras em 91 
vias de quatro comunidades. Já foram 
executadas 88 ruas (07 ruas em 2016, 
20 ruas em 2017, 31 em 2018, 24 em 
2019). Destas, 6 foram concluídas em 
2020, são elas: Rua Água Branca, Rua 
São Mateus, Beco 2, Beco 3, Rua 6 e 
Rua 12. A construção da estação ele-
vatória e a conclusão das demais ruas 
está prevista para acontecer em 2021.
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CONJUNTOS 
HABITACIONAIS  

Desde 2014, a Prefeitura do Recife 
passou a entregar um novo padrão de 
moradia com apartamentos reboca-
dos, forro de gesso, pintura e reves-
timento cerâmico. Os apartamentos 
também foram projetos com acessi-
bilidade para pessoas portadoras de 
necessidades especiais e idosos, con-
tando com saneamento básico e área 
de lazer integrada, serviços antes não 
realizados.

De 2014 a 2020, foram entregues 20 
habitacionais, além de 1 obra de re-
qualificação, totalizando 2.375 unida-
des habitacionais: Conj. Resid. Santo 
Antônio - H03 (128 U.H.), Conj. Resid. 
Beira Rio - H19 (320 U.H.), Habitacio-
nal Felicidade (40 U.H.), Habitacional 
Conjunto Minerva (8 U.H.), Habitacio-
nal Naná Vasconcelos (64 U.H.), Habi-
tacional Governador Eduardo Campos 
(224 U.H.), Conj. Resid. Miguel Arraes 
- R13 (131 U.H), Habitacional Beberibe I 
(26 U.H.), Habitacional Solano Trindade 
(35 U.H.), Habitacional Ver. Miguel Ba-
tista (51 U.H.), Habitacional Vereador 
Liberato Costa Junior (65 U.H.), Habi-

tacional Conselheiro Romeu da Fonte 
(17 U.H.), Habitacional Irmã Terezinha 
(69 U.H.), Habitacional Henoch Cou-
tinho (96 U.H.), Habitacional do Pilar 
QD40 - Bloco A (48 U.H.), Habitacional 
do Pilar QD40 - Blocos B E D (108 U.H), 
Habitacional Travessa do Gusmão (160 
U.H.), Habitacional Padre José Edwal-
do Gomes (192 U.H.), Habitacional De-
putado Guilherme Uchoa (36 U.H.), Ha-
bitacional Casarão do Barbalho (384 
U.H.).

REQUALIFICAÇÃO DO PILAR  

Realizado por etapas, o projeto de 
requalificação do Pilar prevê um to-
tal de 588 unidades habitacionais, pa-
vimentação e drenagem de oito ruas, 
abastecimento de água, saneamento, 
iluminação e a construção de escola, 
posto de saúde, praça e mercado pú-
blico. Do total de moradias, 192 unida-
des, situadas na Quadra 40, foram en-
tregues.

A requalificação também contem-
plou a Upinha Nossa Senhora do Pilar, 
entregue em julho de 2020, que aten-
de aproximadamente 1.200 pessoas. 
O prédio possui 365 m² de área cons-
truída, com acessibilidade garantida 
para pessoas com deficiência, como 
banheiros adaptados com barras de 
apoio. Ademais, chuveiros foram ins-
talados para atender mais de 200 usu-
ários do equipamento em situação de 
rua. 

Também foram entregues a Creche 
Escola Recife do Pilar, com área total 
construída de 830,20 m² e capacidade 
de atender 136 estudantes; e a nova 
sede Escola Municipal Pilar, entregue 

em setembro de 2020, com 1.662,73 
m². Os equipamentos possuem salas 
de aula, berçários climatizados, biblio-
teca e laboratório de informática.

Estas obras foram executadas atra-
vés de financiamento com o BNDES e 
contrapartida do município. A implan-
tação da praça na Quadra 25 está em 
fase de conclusão e as obras para a 
construção das 256 unidades habita-
cionais nas Quadras 46 e 55, serão ini-
ciadas. As obras possuem recursos do 
OGU/PAC e contrapartida municipal.
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AEROCLUBE

Em 2020, a Prefeitura do Recife 
apresentou o projeto voltado para o 
terreno do antigo Aeroclube, localiza-
do no bairro do Pina. A área, que está 
recebendo as obras dos Habitacionais 
Encanta Moça I e II, com 600 moradias 
voltadas para as famílias das palafitas 
da comunidade do Bode, vai abrigar 
também o maior parque urbano da ci-
dade do Recife, uma Upinha 24h e uma 
creche municipal. O projeto contem-
pla ainda espaço de preservação da 
memória do Antigo Aeroclube de Per-
nambuco, conservação e recuperação 
de 5,4 hectares de área de mangue, ur-
banização da margem do Rio Pina, de 
onde sairão os moradores das palafi-
tas para os habitacionais e melhorias 
na infraestrutura do entorno.

O investimento total do projeto pre-
visto é de R$ 99,5 milhões, dos quais 
R$ 72,5 milhões são de investimentos 
para a construção do Parque Aeroclu-
be, somados aos investimentos  de in-
fraestrutura necessários incluindo os 
Sistemas de Abastecimento de Água, 
de Tratamento de Esgoto, obras viá-

rias entre outros. R$ 6 milhões é o va-
lor previsto para a Creche Municipal 
e outros R$ 6 milhões para a Upinha 
24h. Já a urbanização da comunidade 
do Bode, tem o custo de R$ 15 milhões.

Entendendo o volume considerável 
de recursos necessários para execu-
tar o projeto, a Prefeitura do Recife 
elaborou uma proposta de viabilidade 
econômica, que prevê a destinação de 
uma aera total de 13,1% do terreno, por 
meio de leilão / concorrência pública à 
iniciativa privada. O vencedor do leilão 
arcaria com todo o custo da parte pú-
blica do projeto que engloba 86,9% da 
área do antigo Aeroclube. 

REQUALIFICAÇÃO 
DO DOM HELDER

Em 2020, a requalificação do Habita-
cional Dom Helder, localizado no Brejo 
da Beberibe, foi concluída. As mora-
dias foram inauguradas e entregues à 
população em 2011, mas sem revesti-
mento e pintura das paredes externas, 
serviços estes contemplados com a 
requalificação. 

Durante a obras, iniciadas em 2019, a 
Prefeitura do Recife recuperou 10 blo-
cos, com 32 apartamentos cada, bene-
ficiando diretamente 320 famílias que 
residem no conjunto. O investimento 
da obra foi de R$ 2.399.812,40.

PAC BEBERIBE II 

Em 2019, a Prefeitura do Recife deu 
continuidade ao projeto da Via Margi-
nal do Rio Beberibe (Lotes 01, 02 e 03). 
O projeto prevê 4,8 km de via, calça-
das, ciclovia, iluminação pública, ins-
talação de redes coletora de esgoto, 
galerias de drenagem pluvial, além 
da implantação de árvores de médio 
porte. Ao todo já foram entregues 24 
ruas e uma passarela. Encontra-se em 
execução emissários para transporte 
de esgotamento das ruas, requalifi-
cação e construção de passeios, mais 
uma passarela e a pavimentação da via 
marginal.
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PAC CORDEIRO

Durante o ano de 2019, foram desen-
volvidos projetos executivos da Esta-
ção de Tratamento de Esgoto e das 06 
Estações Elevatórias de Esgoto (ETEs), 
do Sistema de Esgotamento Sanitário 
(SES) do Cordeiro, em conjunto com a 
COMPESA e BRK AMBIENTAL (futuros 
operadores do sistema). A obra, inicia-
da em setembro de 2020, está prevista 
para concluir em dezembro de 2021.

Foram concluídas a implantação de 
6.591 metros de redes de esgotos, os 
serviços de pavimentação e drenagem 
de 09 ruas dos bairros Engenho do 
Meio e Cordeiro: Rua Ceres, Rua Frei 
Orlando, Rua Manoel Joaquim de Cas-
tro, Rua General Vargas, Rua Miguel 
Ângelo, Rua Jacaúna e Rua Ester Foi-
gel, Clotilde de Oliveira e Rua Alfredo 
Becker. 

AVENIDA BEIRA RIO

Em 2017, a prefeitura do recife ini-
ciou a obra de requalificação da Ave-
nida Beira Rio, nos trechos entre as 
Pontes da Torre e da Capunga, nas 
Graças. Em dezembro de 2020, foi 
realizada nova licitação, com recur-
sos assegurados por meio de finan-
ciamento com a CAIXA, Ministério 
do Desenvolvimento Regional e con-
trapartida municipal, cujo valor pre-
visto é de R$ 43 milhões. A obra está 
prevista para o primeiro trimestre 
de 2021. 

ladas a olharem para o lugar onde vi-
vem. Com os espaços transformados, 
as crianças passam a ter locais para 
brincar na frente de casa e as famílias 
podem desfrutar de opções de lazer. 
Dessa forma, o Mais Vida nos Morros 
leva o cidadão a usufruir do espaço 
público, reinventando sua relação com 
a cidade ao se apropriar do bairro. Em 
pesquisas realizadas nas comunidades 
beneficiadas já foram observadas me-
lhoras significativas em indicadores 
de qualidade de vida. 

O Mais Vida nos Morros vem se des-
tacando nacionalmente e internacio-
nalmente por repensar o espaço pú-
blico sob a perspectiva das crianças, 
nos conceitos do URBAN 95, através 
de uma cooperação técnica com a 
Bernard Van Leer Foundation. O proje-
to, em 2020, fez parte de um labora-
tório internacional coordenado pelo 
Instituto dinamarquês Gehl People 
que aconteceu simultaneamente em 
Tel Aviv, em Israel; Tirana, na Albânia; 
Lima, no Peru e Recife, hoje considera-
da referência mundial em urbanismo 
social. O programa que também conta 
o apoio institucional da ONU-Habitat, 

MAIS VIDAS NOS MORROS

O Mais Vida nos Morros é uma polí-
tica pública de cidadania e desenvol-
vimento sustentável para os morros 
da cidade do Recife. A partir do prota-
gonismo e engajamento dos próprios 
moradores inicia-se a transformação 
da comunidade. O morador participa 
desde a criação das soluções urbanas 
e ambientais até a parte de colocar a 
mão na massa e, assim, passa a cuidar 
muito mais do lugar onde mora, sen-
tindo orgulho e um senso de pertenci-
mento ainda maior. O Programa conta 
com a parceria das Tintas Coral, atra-
vés do Movimento Tudo de Cor, uma 
plataforma sociocultural dentro da 
área de sustentabilidade da AkzoNobel 
que promove mobilização com impac-
to social e cultural. 

Cada mudança é pensada e dese-
nhada sob a perspectiva das crianças, 
especialmente na faixa etária da pri-
meira infância que vai do 0 aos 6 anos. 
Assim, os espaços públicos tornam-se 
lugares de aprendizagem e do brin-
car livre. As crianças participam junto 
com suas famílias das transformações 
que acontecem no bairro e são estimu-
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foi premiado pelo Núcleo de Ciência 
pela Infância (NCPI), sendo case em 
um dos principais eventos do mundo 
sobre criança e cidade, Child in The 
City, que ocorreu na Bélgica. 

O programa, iniciado em 2016, já be-
neficiou diretamente mais de 24.720 
moradores. Entre 2016 e 2020, foram 
6.450 famílias beneficiadas em 50 co-
munidades, entre elas: Casa Amarela, 
Três Carneiros, UR01, Córrego do Je-
nipapo, Vasco da Gama, Burity e Alto 
José do Pinho. Em 2020, foram 870 fa-
mílias beneficiadas nas comunidades 
dos bairros do Ibura, Macaxeira, Pra-
do, Vasco da Gama, Cohab e Brejo da 
Guabiraba. 

Em novembro de 2020, a comunida-
de beneficiada foi a UR-10, cuja ino-
vação foi a instalação de brinquedos 
multissensoriais elaborados a partir 
da escuta ativa das crianças e cuida-
dores. O local foi reurbanizado e de-
volvido para a população, com obras 
de infraestrutura urbana integrada 
do Mais Vida nos Morros, em parceria 
com a Emlurb. Durante a intervenção, 

02 encostas foram revitalizadas, a rua 
Pelópidas de Castro recebeu obras de 
pavimentação, drenagem, escadaria e 
melhoria da iluminação; a rua Agame-
non ganhou serviço de reparo em pa-
ralelepípedo; as ruas Oscar Brandão e 
Ator Clênio Vanderlei foram contem-
pladas com colocação de corrimão, 
correção de linha d’água, reparo de 
canaletas e calçadas.; e a rua poetisa 
recebeu serviços de revitalização da 
escadaria.

AÇÕES NOS MORROS
A Prefeitura do Recife, desde 2013, 

já realizou diversas ações em encostas 
na cidade do Recife. Foram 314 pontos 
com Geomanta colocados, benefician-
do 618 famílias e 433 obras realizadas 
pelo Programa Parceria que beneficia-
ram 1.168 famílias. Os serviços con-
templam a recuperação da estrutu-
ra da escadaria, canaleta, drenagem 
e corrimão. Entre os anos de 2013 e 
2020, foram recuperadas um total de 
994 escadarias. De janeiro até novem-
bro de 2020, 143 escadarias foram re-
cuperadas, com investimento de mais 
de R$ 5,2 milhões. Preocupada com a 
segurança das pessoas, a gestão, tam-
bém recuperou e instalou mais de 21 
mil metros de corrimão. Destes, 5 mil 
metros foram realizados em 2020.  

Entre as intervenções realizadas em 
morros, estão as 102 obras do PAC En-
costas, subdivididas em 12 lotes que 
somam R$ 150 milhões em investi-
mentos, por meio de contrato com o 
Ministério do Desenvolvimento Regio-
nal. Deste contrato, os lotes 01, 02 e 
03 foram concluídos, totalizando 26 
obras, das quais uma em 2019. Os lo-

CORREDORES EXCLUSIVOS 
DE ÔNIBUS (II PERIMETRAL, 
III PERIMETRAL E RADIAL 
SUL) 

Em 2018, foram iniciadas as obras 
do Trecho I e II da Perimetral, com re-
cursos de Financiamento FGTS e con-
trapartida municipal. O projeto prevê 
serviços de drenagem, pavimentação, 
iluminação pública, requalificação 
das paradas de ônibus e melhoria das 
calçadas. Em 2019, foram realizados 
os serviços de requalificação da pavi-
mentação do Binário situado entre a 
Av. Eng.º Abdias de Carvalho e a Ponte 
Viaduto do Parnamirim, com destaque 
para duas importantes vias, a rua Real 
da Torre e a Av. Visconde de Albuquer-
que, com mais de 5,25 km. 

Também em 2019, foram contrata-
dos os projetos executivos e de ade-
quação viária da Radial Sul, da II e III 
Perimetral, além de sistemas viários 
complementares para implantação de 
corredores exclusivos de ônibus, es-
tes com recursos do Orçamento Geral 
da União. Em 2020, foram iniciados os 
serviços de melhoria das calçadas, a 
partir da Av. Visconde de Albuquerque 
que estão em execução.



74 75Relatório 2020 Relatório 2020

tes 04 e 05, que representam juntos 
a execução de 17 encostas, recebe-
ram autorização do Ministério do De-
senvolvimento Regional para iniciar 
as obras. Com investimento superior 
a R$ 25 milhões, as ordens de serviço 
serão assinadas em janeiro de 2021. Os 
Lotes 06 a 12, que preveem interven-
ções em 71 encostas, foram licitados e 
aguardam homologação pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional para 
iniciar. Em 2019, também foram con-
cluídas as obras da Encosta das ruas 
Barão de Lucena e Tancredo Neves. 

Em 2019, a Autarquia de Urbanização 
do Recife (URB), através de recursos 
de financiamento FINISA, entregou 09 
encostas, totalizando 11 entregas du-
rante a gestão, sendo elas: rua Limoei-
ro, no Jordão; rua Bela Vista, em Dois 
Unidos; 1ª Subida da Brasileira, Nova 
Descoberta; rua Santa Joana, Lagoa 
Encantada; rua José Amaral, em Água 
Fria; rua Diadema, Vasco da Gama; rua 
Bela Vista, Dois Unidos; rua Nicolino 
Miranda, Vasco da Gama e rua Subida 
Alto do Capitão, Dois Unidos. 

No ano de 2020, foram iniciadas mais 
39 encostas com recursos do FINISA, 

destas 13 encostas foram concluídas, 
dentre elas as ruas Córrego São Do-
mingos Sávio no Alto José Bonifácio, 
José Menezes de Lira Filho/rua Fran-
cisco Paulo dos Santos em Dois Unidos 
e rua João Carneiro da Cunha (Rosa 
Selvagem). Mais 26 encostas estão em 
andamento com previsão de conclu-
são para o primeiro semestre de 2021.

INTERVENÇÕES 
NO TRÂNSITO

Desde 2013, a Prefeitura do Reci-
fe, através da Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do Recife (CTTU), 
efetuou 564 intervenções de tráfego 
com objetivo de melhorar a segurança 
do Pedestre nas travessias; proporcio-
nando maior fluidez do transporte pú-
blico e eliminando pontos críticos que 
causam retenção do trafego. No perí-
odo de janeiro a novembro de 2020, fo-
ram realizadas 254 intervenções.

MONITORAMENTO 
DAS ÁREAS DE RISCO

A Secretaria Executiva de Defesa Ci-
vil adotou medidas diferenciadas para 
atingir as metas com o monitoramen-
to diário e semanal das áreas de risco. 
Além disso, diversas ações são realiza-
das para orientar as famílias sobre as 
medidas preventivas em casos de chu-
vas, capacitando moradores de áreas 
de risco alto e muito alto, a cerca de 
práticas seguras que devem ser ado-
tadas em casos de perigo. Desde 2013, 
foram realizadas 374 mil vistorias; co-
locação de 95 mil pontos de lona, tota-
lizando 22.705.508 m²; 1.793 palestras 
educativas e mais de 117 mil comuni-
cações porta a porta.
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FAIXA AZUL

A implantação das Faixas Azuis é uma 
prioridade da gestão de trânsito. Des-
de 2013, a Prefeitura do Recife implan-
tou cerca de 40 Km de faixas exclusi-
vas. As implantações aconteceram na 
Avenida Mascarenhas de Moraes, Ave-
nida Herculano Bandeira, Avenida En-
genheiro Domingos Ferreira, Avenida 
Recife, Avenida Conselheiro Aguiar, 
Rua Cosme Viana, Rua Real da Torre, 
Estrada dos Remédios, Avenida Antô-
nio de Góes e na Avenida Agamenon 
Magalhães, esta última em 2020. 

As Faixas Azuis representam um au-
mento de mais de 283% no número de 
quilômetros destinados ao transporte 
público na cidade, passando de 21,85 km 
para 61,93 km, em cinco anos. No Recife, 
mais de 840 mil passageiros são benefi-
ciados diariamente com a Faixa Azul.

CICLOFAIXAS 
Na cidade, já foram implantadas 45 rotas 

de ciclovias. Durante o ano de 2020, a Pre-
feitura do Recife, por meio da Secretaria 
de Mobilidade e Controle Urbano (SEMOC) 
e da Autarquia de Trânsito e Transporte 
Urbano do Recife (CTTU) alcançou a mar-
ca de 140,75 km de malha cicloviária im-
plementadas, representando um aumento 
de 585% desde o início desta gestão. Em 
2020, foram entregues 37,7 km de rotas 
cicláveis: Rota Boa Vista - 3ª Etapa, Rota 
Geraldão, Ciclovia Ibura, Rota Sebastião 
Salazar, Rota Júlio Cesar, Rota Pinheiros, 
Macaxeira - Parque da Macaxeira, Historia-
dor Jordão Emerenciano, Ferreira Lopes/
Paula Batista, Antonio Falcão 2ª Etapa, Be-
beribe, Correia de Brito, Othon Paraíso - 2ª 
Etapa, Paris, Parque do Caiara, Rosarinho, 
Rota Boa Vista 4ª Etapa, Rota Ilha do Leite 
(Joana Bezerra) 2ª Etapa.

ZONA 30
Pensando na mobilidade das pes-

soas, a Autarquia de Trânsito e Trans-
porte Urbano do Recife (CTTU) tem 
implantado, em diversos locais da ci-
dade, áreas de trânsito calmo, garan-
tindo mais segurança viária para pe-
destres e ciclistas. Áreas de trânsito 
calmo têm diversas características 
como, por exemplo, espaços de rotas 
cicláveis, ampliação de calçadas para 
os pedestres, diminuição da velocida-
de regulamentada e humanização do 
espaço público para que as ruas sejam 
cada vez mais ocupadas pela popula-
ção. Desde 2014, já foram implantadas 
47 áreas de Zona 30, sendo 14 em 2020. 
Com essas intervenções, a CTTU pre-
tende diminuir os acidentes de trân-
sito, democratizar o espaço público e 
melhorar a segurança viária de moto-
ristas, pedestres e ciclistas. 

ZONA AZUL E ZONA AZUL 
DIGITAL

A Prefeitura do Recife propiciou a 
democratização do espaço público nas 
vias do Recife com o Estacionamen-
to Rotativo Zona Azul. Atualmente, 
os condutores contam com cerca de 
4.882 vagas destinadas a carros, mo-
tos, ônibus de turismo, táxis e veícu-
los de carga e descarga. Com isso, um 
grande número de pessoas pode deixar 
seu carro nas ruas do Bairro do Reci-
fe, São José, Santo Antônio, Boa Vista, 
Madalena, Encruzilhada, Casa Amare-
la, Derby, Boa Viagem e Ilha do Leite, 
reconhecidos tradicionalmente como 
polos de serviço e cultura. 

Implantado em 2019, o Zona Azul Di-
gital é mais uma inovação, uma ferra-
menta moderna e simples de usar que 
garante mais autonomia e Facilidade 
a todos os usuários. Desde a implan-
tação do sistema da Zona Azul Digital 
já foram realizadas mais de 3.340.935 
ativações, sendo 56% pelo aplicativo e 
44% pelos pontos de venda fixos. 
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FISCALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO POR 
VIDEOMONITORAMENTO

Atualmente, a cidade do Recife conta 
com 129 câmeras de monitoramento, 
31 faixas de fiscalização de semáforos 
(Fotosensores), 71 faixas de fiscaliza-
ção de velocidade (lombadas), 47 vias 
de Zona 30 e 693 semáforos em opera-
ção, dos quais 186 possuem no-break. 
Desde 2013, a Prefeitura do Recife re-
forçou a sinalização de mais de 2.800 
vias, por meio da pintura de faixas de 
pedestres, divisórias de pista, zebra-
das e meio fio, além da instalação de 
mais de 32 mil placas de sinalização. 

ENTRE 2013 E 2020 A PREFEITURA 
DO RECIFE TAMBÉM FEZ:

• Atualização cadastral do Auxílio 
Moradia

• Núcleo Comunitário de Defesa Civil 
nas Escolas (NUPDEC)

• Orientadores de Trânsito e Agentes 
de Trânsito

• Operação Estacione Legal

• Remoção de veículos abandonados

• Ampliação da Zona Azul

• Regulamentação da Lei Municipal de 
Transporte por Aplicativo 

• Ordenamento em Comunidades e 
Morros

• Melhoria e reforço na sinalização de 
vias no entorno de instituições de en-
sino

• Campanhas educativas voltadas para 
o respeito ao Pedestre, ao Ciclista e ao 
Motociclista e de Volta às Aulas

• Portal de Informação e Serviços da 
CTTU

• Pavimentação e Drenagem

• Recuperação de Vias: Operação Verão

• Sistema de Gestão de Pavimentos

• Sinalização de trânsito

• Urbanização do Canal do Iraque

• Via Mangue

• Entrega de 2.375 Unidades Habitacio-
nais

• Motocicletas 50 cilindradas

• Bicicletas de aluguel

• Lei de transporte complementar

• Central de Operações de Trânsito

• Adoção de Tecnologia: Talonário Ele-
trônico

• No break nos semáforos

• Programa Minha Casa Sem Limites

• Saneamento Integrado - Mangueira 
da Torre

• Programa Cidade Saneada - PROEST 1

• Galpão de triagem de resíduos sólidos

• Obras do PAC Beberibe I

• Operação Inverno

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
E CÂMERAS DE 
VIDEOMONITORAMENTO 

Atualmente temos 129 câmeras de 
monitoramento, 31 faixas de fiscali-
zação de semáforos (Fotosensores), 
71 faixas de fiscalização de velocidade 
(lombadas), 47 vias de Zona 30 e 693 
semáforos em operação dos quais 
186 possuem no-break. Desde 2013, 
a PCR reforçou a sinalização de mais 
de 2.800 vias com a pintura de faixas 
de pedestres, divisórias de pista, ze-
bradas e meio fio, além disso, instalou 
mais de 32 mil placas de sinalização. 
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PARQUE CAPIBARIBE

Desenvolvido pela Prefeitura do Re-
cife, em parceria com a Universidade 
Federal de Pernabuco (UFPE), o pro-
jeto Parque Capibaribe segue redese-
nhando a capital pernambucana para 
se tornar uma cidade-parque até 2037, 
com a criação de um grande parque às 
margens do rio Capibaribe, formado 
por passeios, ciclovias, área de lazer e 
contemplação, passarelas, mirantes, 
alamedas e píeres para pequenas em-
barcações.

O Parque tem uma área de abran-
gência de 7.808 ha, percorrendo 30km 
de margem (15km de cada lado do rio), 
beneficiando 44 bairros e 527.343 ha-
bitantes, com data prevista para con-
clusão no ano de 2037. Devido a sua 
grande extensão, o projeto vem sen-
do desenvolvido em etapas. Além do 
Jardim do Baobá – 1ª etapa do Parque 
Capibaribe – já inserido na paisagem 
urbana da cidade; em maio de 2019 foi 
entregue a Praça Otávio de Freitas, 
acrescentando, assim, 4.545,665m² de 
área de lazer à população da cidade.

Foram concluídos os projetos do 
trecho Santana-Jaqueira com 1.485 

metros e outros quatro trechos estão 
com projetos executivos em conclu-
são, totalizando 1.615 metros: Derby-
-Fundaj; Capunga; Jaqueira e Ponte 
D’Uchôa. Os demais trechos com 1.185 
metros, estão em elaboração de estu-
dos para confecção de projetos execu-
tivos: Marcos André e Poço da Panela.
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REQUALIFICAÇÃO 
DE PRAÇAS E PLANTIO 
DE ÁRVORES

Ao logo da gestão, 589 praças foram 
reformadas e 80.294 mudas foram plan-
tadas. De janeiro a novembro de 2020, 
a EMLURB realizou 119 requalificações 
de Praças e o plantio de 5.311 mudas de 
árvores. A requalificação e revitaliza-
ção das praças levam à população uma 
estrutura adequada para recreação 
das crianças, bem como a convivência 
entre jovens e adultos, proporcionando 
ainda um ambiente apropriado à práti-
ca de atividades físicas. Entre as praças 
requalificadas em 2020, destaque para:

1. Parque do Caiara – Recuperação de 
alambrado de três quadras, demarcação, 
recuperação de piso em paver, recuperação 
de gradil externo, pintura geral, iluminação, 
construção de novo alambrado em campo 
de futebol.

2. Praça da Torre/Gregório Bezerra – 
Construção de quadra, parque infantil, ilu-
minação, calçada e paisagismo.

3. Parque Robert Kennedy – Pintura ge-
ral, recuperação de alambrado, asfalto da 
pista de cooper, recuperação do gradil e ilu-
minação.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

A fim de garantir a regularização 
fundiária, a Prefeitura do Recife es-
truturou um sistema para a entrega 
de títulos de posse que consiste no 
georreferenciamento dos lotes, ca-
dastro social de todos os ocupantes, 
bem como a elaboração e aprovação 
da planta de loteamento. Em seguida, 
o material produzido é enviado aos 
Cartórios de Registro de Imóveis do 
Recife, onde as escrituras definitivas 
são emitidas. As famílias recebem as 
escrituras dos terrenos que transfe-
rem a propriedade plena para elas. O 
benefício é gratuito e atende à nova 
Lei de Regularização Fundiária (Lei 
Federal 13.465/2017).

Os Conjuntos Habitacionais Via 
Mangue II e Abençoada por Deus fo-
ram os primeiros a serem contem-
plados, através dos esforços reali-
zados pela Autarquia de Urbanização 
do Recife (URB) e pela Secretaria de 
Habitação. De 2015 a 2019, 748 títu-
los de posse e propriedade foram en-
tregues, beneficiando mais de 2.900 
moradores. Em 2020, foram entre-

REFORMA DO GERALDÃO

Entregue a população em setembro 
de 2020, o equipamento cultural e es-
portivo do Recife está de volta para a 
população. Esta é a primeira vez que 
o Ginásio de Esportes Geraldo Maga-
lhães (Geraldão) passa por uma obra 
grandiosa, desde a sua inauguração 
em 1970. A nova estrutura versátil, 
garante que o equipamento possa re-
ceber todo tipo de evento cultural, es-
portivo e de lazer. O equipamento tem 
mais de 20 mil m² de área construída, 
sistema de som com 42 caixas e mesa 
digital de 32 canais, 3 auditórios, sa-
las para dança, artes marciais e pa-
lestras, duas piscinas, 3 quadras fora 
do ginásio e ampla área externa, com 
estacionamento de 8 mil m². O giná-
sio poliesportivo pode receber quase 
10 mil pessoas e ganhou 8 camarotes, 
12 bares, tribuna de honra e tribuna de 
imprensa.

As três quadras poliesportivas ex-
ternas também passaram por refor-
ma e ganharam um espaço para es-
portes de areia. Concluída há cerca de 
três anos, a requalificação do parque 
aquático equipou o complexo com uma 

gues 1.212 títulos para os Habitacio-
nais Campo da Vila, Padre Miguel, 
Padre José Edwaldo Gomes, Zeferino 
Agra, Henoch Coutinho, Miguel Arra-
es, Santo Antônio, Guilherme Uchoa 
e Vila Imperial. Ainda em 2020, as fa-
mílias de Sítio do Cardoso e Campo 
do Vila receberam os títulos de pro-
priedade, completando a regulariza-
ção fundiária de toda a comunidade. 
Durante a gestão, um total de 2.735 
títulos de posse e propriedade foram 
entregues. 
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nova piscina semiolímpica de 25 x 12 
metros, além da recuperação total de 
uma outra, já existente, de 15 x 6 me-
tros. Ambas já vinham sendo usadas 
pela população para atividades de na-
tação e hidroginástica.

No Geraldão, a população volta a 
ter acesso, gradualmente, a aulas de 
Judô, Luta Olímpica, Dança de Salão, 
Badminton, Basquete, Vôlei, Futsal, 
Handebol, Ginástica Aeróbica, Ginás-
tica Rítmica e Ginástica Artística. Ha-
verá também uma Unidade de Tecno-
logia na Educação e Cidadania (Utec), 
espaço pedagógico criado para pro-
porcionar inclusão digital à comunida-
de e aos estudantes da Rede de Ensino 
do Recife.

CINE TEATRO DO PARQUE

O maior Cine Teatro Municipal em 
termos de capacidade de público, com 
1 mil lugares, foi fechado em 2010 por 
questões de segurança, após um longo 
processo de degradação. Em 2012 foi 
classificado como Imóvel Especial de 
Preservação (IEP) e teve a 1ª etapa da 
sua intervenção realizada pela atual 
gestão, nos anos de 2014 e 2015, quan-
do foi garantida a estabilização dos 
problemas e interrompido o processo 
de degradação. 

A 2ª etapa das obras, iniciadas em 
maio de 2018, deram continuidade às 
reformas e manutenções, tais como a 
ampliação do espaço dedicado a ad-
ministração da Banda Sinfônica e ao 
Cinema, modernização do sistema 
de climatização e o novo tratamento 
acústico, além da atenção especial ao 
delicado trabalho de restauro do edi-
fício, que nunca havia sido realizado e 
procurou devolver ao Teatro sua apa-
rência e ambiência originais do projeto 
arquitetônico de 1929, quando passou 
a ser realmente um cine teatro. A úl-
tima etapa envolveu a instalação de 
equipamentos do teatro, incluindo a 

iluminação e sonorização cênica e de 
cinema, os equipamentos de projeção, 
toda a mecânica cênica, cortinas, su-
bestação, mobiliário administrativo e 
para os camarins.

Agora o Teatro do Parque está alça-
do à condição de uma das mais bem 
equipadas casas de espetáculo da ca-
pital pernambucana, com maquinário 
cênico de última geração, climatizado, 
com acessibilidade para pessoas com 
dificuldade de locomoção ou deficiên-
cia, câmeras, sistema e cortina de pre-
venção contra incêndio.

Em 10/12/20, o Teatro do Parque foi 
reaberto para as trabalhadoras e tra-
balhadores que fizeram parte do pro-
cesso de restauro e requalificação do 
Teatro para uma apresentação cul-
tural em agradecimento aos serviços 
prestados para a devolução do Parque 
ao Recife. A programação de reaber-
tura, do dia 11/12/20, contou com o 
espetáculo Vozes do Recife, da Com-
panhia Fiandeiros de Teatro, só para 
convidados. No dia 12/12/20 foi rea-
lizada a exibição do filme O Canto do 
Mar, de 1952, do diretor Alberto Caval-
canti, com capacidade limitada para 
50 pessoas.

No dia 14/12/20, até o final de de-
zembro, o Parque ficou de portas 
abertas para todos os recifenses, com 
expedientes de visitação de segunda a 
quarta, das 9h às 12h, para quem dese-
jasse entrar e conhecer as novas ins-
talações da casa. Os grupos não pude-
ram exceder 10 pessoas, com intervalo 
mínimo de 30 minutos entre um grupo 
e outro. O uso da máscara foi obriga-
tório.
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PARCÃO

Entre 2016 e 2017, foram entregues 
02 parques do tipo ParCão, sendo um 
no Parque Santana e outro na Pra-
ça Souto Filho, na Jaqueira. Em 25 de 
março de 2018, foi entregue mais um 
ParCão no Parque Dona Lindu, com 
vários obstáculos de agility recreati-
vos. Uma área exclusiva destinada a 
cachorros de diferentes portes e ra-
ças. Em agosto de 2020, foi instalado 
mais um ParCão, na Lagoa do Araçá.

REQUALIFICAÇÃO 
DE PASSEIOS 

Entre os anos de 2013 e 2020, foram 
executados pela Autarquia de Manu-
tenção e Limpeza Urbana (EMLURB) 
serviços de recuperação de passeios 
em aproximadamente 118 km, com in-
vestimento de R$ 22,7 milhões. De ja-
neiro a novembro de 2020, foram exe-
cutados serviços de recuperação de 
passeios em aproximadamente 3 km e 
um investimento de mais de R$ 2,4 mi-
lhões.

A Autarquia de Urbanização do Reci-
fe (URB), também vem realizando obras 
de requalificação de passeios públicos 
na cidade, priorizando as vias que são 
corredores de transporte público. Ao 
todo, serão 122 ruas e 12 largos dividi-
dos em áreas estratégicas da cidade, 
contemplando todas as Regiões Polí-
tico-administrativas (RPA). Estão pre-
vistos mais de R$ 105 milhões destina-
dos para a requalificação de 134,5 km 
de calçadas e 56,4 mil m² em largos. 
O recurso para as obras foi obtido por 
meio de Contrato de Financiamento 
com Governo Federal com contrapar-
tida do município. 

Desde que o projeto iniciou até no-
vembro de 2020, foram concluídos os 
serviços de requalificação de passeios 
de 15 ruas. Estão em andamento 10 
ruas, são elas: Rua José de Alencar, na 
Ilha do Leite; Rua Velha e Rua Gervásio 
Pires na Boa Vista; Rua 20 de Janeiro 
em Boa Viagem; Rua Conselheiro Por-
tela no Espinheiro; Rua Senador Al-
berto Paiva e Rua Edgar D’amorim nas 
Graças; Rua Odorico Mendes e Estrada 
de Belém em Campo Grande e Largo da 
Encruzilhada, na Encruzilhada.

No período de 2013 a 2020, foram 
realizados serviços de limpeza na rede 
de microdrenagem que contemplaram 
mais de 16 mil trechos de vias, retiran-
do aproximadamente 161 mil tonela-
das de resíduos, cujo investimento to-
tal foi de R$ 122,5 milhões. De janeiro 
a novembro de 2020, foram realizados 
serviços de limpeza na rede de micro-
drenagem em 2.250 trechos de vias, 
retirando mais de 24 mil toneladas de 
resíduos, com um investimento total 
de mais de R$ 16,7 milhões.

RECUPERAÇÃO DE PONTES

Lançado em 2018, o Programa de Re-
cuperação das Pontas do Recife é exe-
cutado pela Autarquia de Manutenção 
e Limpeza Urbana (Emlurb). Nos meses 
de junho e julho de 2020, a Prefeitu-
ra do Recife concluiu a recuperação 
das pontes da Torre e do Derby, num 
investimento total de R$ 11 milhões. 
As obras contemplaram a recupera-
ção estrutural que garantem a segu-
rança dos equipamentos por décadas. 
O serviço de recuperação também foi 
feito na fundação das pontes, sendo 
restauradas as travessas centrais, dos 
encontros e os respectivos aparelhos 

LIMPEZA URBANA

Ações de manutenção e conscien-
tização da população permitiram ter 
uma cidade mais limpa. Além da lim-
peza diária, algumas inovações como 
Mutirão Recife em Ação, Operação 
Faxina Geral, Operação Cata Tralha, 
Varredeira Mecânica, Lixômetro e 
Ecobikes, mantendo o Projeto Praia 
Limpa permitiram tal resultado. Des-
de 2013, foram mais de 4 milhões de 
toneladas de lixo domiciliar recolhi-
dos e mais de 19 mil toneladas de co-
leta seletiva realizadas.

LIMPEZA DE CANAIS 
E CANALETAS

A Prefeitura do Recife realiza, anu-
almente, a limpeza dos canais da ci-
dade. Desde o início da gestão, foram 
retiradas mais de 440 mil toneladas de 
material na execução de serviços de 
limpeza da macrodrenagem. O valor 
total investido foi de R$ 56,8 milhões. 
Só em 2020, até novembro, foram reti-
radas mais de 72 mil toneladas de resí-
duos, sendo investidos cerca de R$ 5,8 
milhões.
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de apoio; já a superestrutura, compos-
ta pelo vão livre das pontes, recebe-
ram serviços no pavimento e no guar-
da-corpo das estruturas.

Em novembro de 2020, a obra de re-
qualificação da Ponte Motocolombó foi 
concluída, com investimento de R$ 4,5 
milhões. Esse é um importante eixo de 
ligação entre a Zona Sul e o Centro do 
Recife, conectando os bairros da Imbi-
ribeira e de Afogados. Localizada sobre 
o Rio Tejipió, passam pela ponte Moto-
colombó mais de 50 mil veículos por 
dia, além de 19 linhas de ônibus. Além 
destas, também foram recuperadas as 
pontes do Limoeiro e a Giratória.

PROJETO ORLA

Lançado em 2017, o projeto Orla en-
tregou 490 kits para comerciantes ca-
dastrados que atuam no setor “C” da 
praia. O kit é composto por ombrelo-
nes, cadeiras, mesas de apoio, espre-
guiçadeiras, camisa com proteção solar, 
batas, bonés, caixas térmicas, lixeira e 
carroças. Em 2020, houve mais de 903 
substituições de materiais danificados e 
foram intensificadas as ações de fiscali-
zação na praia. Em parceria com a asso-
ciação dos barraqueiros de coco de Boa 
Viagem, foi desenvolvido o projeto para 
os novos quiosques, situados no calça-
dão de Boa Viagem, cuja finalização está 
prevista para 2021.

DISCIPLINAMENTO DO 
COMÉRCIO DE RUA

A Prefeitura do recife, por meio da 
Secretaria de Mobilidade e Controle 
Urbano (SEMOC), realizou um traba-
lho de ordenamento e relocação do 
comércio de rua em diversas áreas 
da cidade, visando otimizar as vias 
de tráfego de veículos e pedestres, 
bem como requalificar espaços pú-
blicos com a entrega de novos equi-
pamentos para uso dos comercian-
tes informais de rua, devidamente 
cadastrados.

Destaque para a entrega do Novo 
Centro de Comércio Popular do Cais 
de Santa Rita e do Anexo do Mercado 
de São José que, juntos, têm capa-
cidade de absorver 600 comercian-
tes informais que ocupavam as ruas 
do entorno da Mercado de São José. 
Também foi realizado a relocação de 
comerciantes informais no entorno 
do Hospital Gomes Maranhão, pró-
ximo à praça de Casa Forte, para a 
“Praça de Alimentação”, situado na 
Rua Dona Ana Xavier. 

No biênio 2019 e 2020, cerca de 
1.030 comerciantes informais, de-
vidamente cadastrados, foram con-
templados com Quiosques padro-
nizados, bancas de feiras; fruto de 
diversos projetos de ordenamento 
urbano, construção e instalações de 
equipamentos espalhados em diver-
sas localidades, tais como: 

1- Água Fria - construção de pátio de 
feira livre;

2- Beberibe - reforma e adequação 
de pátio de feira livre; 

3- Casa Amarela - construção de 
uma praça de alimentação, na Rua 
Ana Xavier, e ordenamento urbano;

4- Casa Forte - relocação de ambu-
lantes no entorno do hospital Go-
mes Maranhão;

5- Nova Descoberta e Córrego da 
Areia - ordenamento urbano e cons-
trução de pátio de feira livre;

6- Córrego do Botijão e Córrego do 
Euclides - ordenamento urbano; 
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7- Dois Unidos, Encruzilhada, Santo 
Amaro - ordenamento urbano;

8- Santo Antônio e São José - ações 
de ordenamento urbano e fiscaliza-
ção rotineira;

9- Roda de Fogo - ações de ordena-
mento urbano e construção de pátio 
de feira livre;

10- Mustardinha - início da cons-
trução do pátio de feira e praça de 
alimentação, próximo à praça Irmã 
Douraci;

11- Hospital do Câncer - construção 
de praça de alimentação e ordena-
ção urbana (já entregue e em fun-
cionamento).

RETIRADA DE PUBLICIDA
DE IRREGULAR

As ações de combate à poluição vi-
sual desenvolvidas ao logo da gestão, 
através da fiscalização realizada pela 
Secretaria de Mobilidade e Controle 
Urbano do Recife resultou na retirada 
de mais de 230 outdoors e toplights 
de ruas e avenidas da cidade, mais de 
284 mil materiais entre faixas, placas, 
lambes, banners, colantes, cavaletes e 
pinturas de muros com publicidade ir-
regular. Em 2020, as ações de combate 
retiraram das ruas da cidade 7 outdo-
ors e 59.316 faixas, placas, lambes, co-
lantes, cavaletes e pinturas de muros 
com publicidade irregular, direciona-
dor de pedestres, totens, banners e 
wind banners.

MERCADOS E FEIRAS

Ao longo da gestão, foram feitas 
diversas requalificações nos merca-
dos públicos da cidade do Recife que 
resultaram numa melhor adequação 
aos espaços, organização, melhoria no 
atendimento realizado pelos comer-
ciantes e mais conforto para as pesso-
as que circulam nesses locais. Ao todo, 
13 mercados foram requalificados: 
Mercado da Encruzilhada, Mercado de 
Água Fria, Anexo Mercado de São José, 
Mercado da Boa Vista, Mercado da Ma-
dalena, Mercado de Afogados, Merca-
do de Casa Amarela, Mercado de Nova 
Descoberta, Mercado de Santo Ama-
ro, Mercado de São José, Mercado do 
Cordeiro, Mercado do Pina e Mercado 
dos Coelhos.

Também foram inaugurados novos 
Pátios de Feira, equipamentos comer-
ciais que abrigam feirantes e peque-
nos ambulantes que se instalavam no 
entorno de alguns mercados da Ci-
dade. Foram entregues à população 
4 Pátios de Feira: Pátio de Feria Nova 
Descoberta, com 134 comerciantes 
beneficiados; Pátio de Feria do Merca-

do de Água Fria, com 179 comerciantes 
beneficiados; Pátio de Feira Afogados, 
362 comerciantes beneficiados e o Pá-
tio de Feira Roda de Fogo. Este último 
entregue em 2020, com capacidade 
para 56 bancadas individuais, numa 
área de 810 m², atendendo aos comer-
ciantes informais do bairro.
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Ao completar 40 anos em 2019, o es-
paço teve a sua área de lazer amplia-
da com uma trilha acessível destinada 
às pessoas com mobilidade reduzida, 
uma coleção científica de passiflora-
ceae (flor de maracujá) e um anfite-
atro. Além disso, o Jardim Botânico 
conta um aplicativo de visitação, uma 
impressora 3D para projetos de educa-
ção ambiental inclusiva e a concessão 
de 10 bolsas de monitoria financiado 
pela Fundação de Amparo à Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco (FACEPE). 
O ano de 2019 foi marcado pela reto-
mada do curso Profissionalizante em 
Técnico de Jardinagem (6ª edição) e 
pela conclusão do Projeto da Sema-
na de Ciência e Tecnologia 2018/2019, 
com submissão 2019/2020 pelo CNPQ.

Já em 2020, o JBR esteve fechado 
à visitação, entre os meses de março 
a agosto, devido a pandemia pelo Co-
vid-19, tendo recebido cerca de 30 mil 
visitantes, contabilizando os meses de 
janeiro, fevereiro, março e a retomada 
após o dia 11 de setembro. Assim que 
reabriu com novos protocolos de vi-
sitação, a Prefeitura do Recife entre-
gou um espaço inovador, sustentável 
e moderno, a Arena Arbor, destinada a 

MERCADOS E FEIRAS

O Jardim Botânico do Recife (JBR), 
inaugurado em 1° de agosto de 1979, 
entrou de vez na programação do reci-
fense e no roteiro turístico da cidade. 
Desde a requalificação realizada em 
2013, a área verde triplicou, propor-
cionando mais conforto aos visitantes 
com a inauguração de novos espaços, 
como o centro de convivência, a bi-
blioteca, o econúcleo, os jardins te-
máticos e a implantação de painéis de 
energia solar. Em 2015, o equipamento 
entrou para a lista dos cinco melhores 
do país, sendo considerado o melhor 
do Norte-Nordeste, segundo os crité-
rios estabelecidos pelo Ministério do 
Meio Ambiente. 

O equipamento, que antes recebia 
uma média de 6 mil visitantes ao ano, 
após as melhorias, chegou a atingir o 
marco de 112.833 mil pessoas, somen-
te em 2017, aumentando gradativa-
mente a visitação. Desde 2015, o vivei-
ro florestal instalado no equipamento 
ambiental produziu, em média, 6 mil 
mudas destinadas à arborização urba-
na e reflorestamento. Nos últimos oito 
anos, mais de 600 mil visitantes pas-
saram pelo Jardim Botânico. 

JARDIM BOTÂNICO

O Jardim Botânico do Recife (JBR), 
inaugurado em 1° de agosto de 1979, 
entrou de vez na programação do reci-
fense e no roteiro turístico da cidade. 
Desde a requalificação realizada em 
2013, a área verde triplicou, propor-
cionando mais conforto aos visitantes 
com a inauguração de novos espaços, 
como o centro de convivência, a bi-
blioteca, o econúcleo, os jardins te-
máticos e a implantação de painéis de 
energia solar. Em 2015, o equipamento 
entrou para a lista dos cinco melhores 
do país, sendo considerado o melhor 
do Norte-Nordeste, segundo os crité-
rios estabelecidos pelo Ministério do 
Meio Ambiente. 

O equipamento, que antes recebia 
uma média de 6 mil visitantes ao ano, 
após as melhorias, chegou a atingir o 
marco de 112.833 mil pessoas, somen-
te em 2017, aumentando gradativa-
mente a visitação. Desde 2015, o vivei-
ro florestal instalado no equipamento 
ambiental produziu, em média, 6 mil 
mudas destinadas à arborização urba-
na e reflorestamento. Nos últimos oito 
anos, mais de 600 mil visitantes pas-
saram pelo Jardim Botânico. 

encontros ambientais e lazer contem-
plativo. O circuito de visitação tam-
bém foi estendido com a instalação do 
Jardim de Biomas, formado por espé-
cies ameaçadas de extinção. O equipa-
mento também passou a integrar uma 
rede de troca de sementes ameaçadas 
em extinção com outras capitais bra-
sileiras através do programa Bandeira 
Verde, tendo recebido 5 mil sementes 
do Jardim Botânico do Rio de Janei-
ro. O equipamento funciona de terça a 
domingo, com entrada gratuita.

Também foram inaugurados novos 
Pátios de Feira, que são equipamentos 
comerciais que abrigam feirantes e pe-
quenos ambulantes que se instalavam 
no entorno de alguns mercados da Ci-
dade. Foram 4 Pátios de Feira entre-
gues: Pátio de Feria Nova Descoberta, 
com 134 comerciantes beneficiados, 
Pátio de Feria do Mercado de Água 
Fria, com 179 comerciantes beneficia-
dos, Pátio de Feira Afogados, 362 co-
merciantes beneficiados e o Pátio de 
Feira Roda de Fogo, entregue em 2020, 
com capacidade para 56 bancadas in-
dividuais, numa área de 810 m², aten-
dendo aos comerciantes informais no 
bairro.
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paço teve a sua área de lazer amplia-
da com uma trilha acessível destinada 
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uma coleção científica de passiflora-
ceae (flor de maracujá) e um anfite-
atro. Além disso, o Jardim Botânico 
conta um aplicativo de visitação, uma 
impressora 3D para projetos de educa-
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O ano de 2019 foi marcado pela reto-
mada do curso Profissionalizante em 
Técnico de Jardinagem (6ª edição) e 
pela conclusão do Projeto da Sema-
na de Ciência e Tecnologia 2018/2019, 
com submissão 2019/2020 pelo CNPQ.

Já em 2020, o JBR esteve fechado 
à visitação, entre os meses de março 
a agosto, devido a pandemia pelo Co-
vid-19, tendo recebido cerca de 30 mil 
visitantes, contabilizando os meses de 
janeiro, fevereiro, março e a retomada 
após o dia 11 de setembro. Assim que 
reabriu com novos protocolos de vi-
sitação, a Prefeitura do Recife entre-
gou um espaço inovador, sustentável 
e moderno, a Arena Arbor, destinada a 

sight Action - CDP Cities. Para rece-
ber o Selo Verde, o empreendimento 
habitacional ou comercial deve aten-
der a cinco critérios e, de acordo com 
a pontuação obtida em cada critério, 
o projeto ganha os seguintes selos: 
Diamante, Ouro, Prata ou Bronze. As 
pontuações são referentes às ações 
nas variáveis: Água; Energia; Gases do 
Efeito Estufa; Resíduos; Áreas Verdes 
e Biodiversidade.

SELO VERDE

Em 2018, a Prefeitura do Recife ins-
tituiu a certificação ambiental de em-
preendimentos que adotam medidas 
sustentáveis para diminuir o impacto 
ambiental e as emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) na cidade. O ‘Selo 
Verde’ é uma comprovação de que o 
estabelecimento desenvolve ativida-
des baseadas em políticas e práticas 
sustentáveis, por meio da redução do 
consumo de água e energia, aumento 
da cobertura verde e ações que gerem 
menos resíduos. Desde o lançamento 
do Selo Verde em 2018, foram cadas-
trados 6 estabelecimentos no portal 
oficial da Certificação.

Pensando em desburocratizar o pro-
cesso de entrada para a certificação, 
a Secretaria de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade do Recife desenvolveu o 
portal selosustentavel.recife.pe.gov.
br com informações necessárias para 
aderir ao Selo de Sustentabilidade Am-
biental. A iniciativa inovadora ainda foi 
escolhida para representar a América 
Latina no infográfico do Disclosure In-
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JARDINS DE BURLE MARX

A Prefeitura do Recife, de forma iné-
dita no Brasil, adotou em 2015, o con-
ceito da Carta de Florença, editada pelo 
Conselho Internacional de Monumen-
tos e Sítios e pelo Comitê Internacio-
nal de Jardins e Sítios Históricos, em 
1981. A iniciativa significou a transfor-
mação de 15 áreas verdes projetadas 
por Roberto Burle Marx em patrimônio 
histórico e ambiental do Recife. Com 
o objetivo de instituir os mecanismos 
para a conservação dos jardins histó-
ricos projetados pelo artista no Recife 
e atendendo a Lei municipal nº 29.537, 
de 23 de março de 2016, a gestão ins-
tituiu o Comitê de Jardins Históricos 
Burle Marx, em outubro de 2018, atra-
vés do Decreto 31.853 que engloba 19 
entidades.  

O Comitê Burle Marx atua na linha 
da educação patrimonial e também 
desenvolve o Plano de Gestão Partici-
pativa de seis praças. A Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade do 
Recife participa do Comitê, integran-
do-se às programações desenvolvi-
das como a Semana de Burle Marx. Em 
2019, o Plano de Gestão dos Jardins 

Burle Marx do Recife foi o grande ven-
cedor do Prêmio Vasconcelos Sobri-
nho concedido pela Agência estadual 
de Meio Ambiente (CPRH), na catego-
ria Destaque Municipal. 

Os jardins históricos projetados pelo 
paisagista Roberto  Burle Marx são: Casa 
Forte; Euclides da Cunha, na Madale-
na; República e Jardim Campo Prin-
cesas, no bairro de Santo Antônio; 
Derby; Salgado Filho, em frente ao 
Aeroporto Internacional dos Guara-
rapes; Faria Neves, em frente ao Hor-
to de Dois Irmãos; Pinto Damaso, na 
Várzea; Entroncamento, nas Graças; 
Chora Menino, no Paissandu; Maciel 
Pinheiro, na Boa Vista; Dezessete, em 
Santo Antônio; Artur Oscar, conheci-
da como Arsenal, no Bairro do Recife; 
o Jardim da Capela da Jaqueira; o Lar-
gos da Paz, em Afogados; e o Largo das 
Cinco Pontas, no bairro de São José. 
Todos esses espaços agora são consi-
derados monumentos vivos, devido à 
riqueza de sua composição arquitetô-
nica e vegetação. 

Boa Viagem, Encruzilhada, Rosarinho, 
Arruda, São José, Iputinga, Campina 
do Barreto, Graças, Pina, Parnamirim, 
Coelhos, Ilha do Leite, Madalena, Tor-
re, Torrões, Mangueira foram alguns 
que receberam a ação. 

Desde 2019 mais de 35 bairros do Re-
cife foram arborizados através do Bora 
Plantar? A iniciativa é gratuita e aten-
de residências, comércio e indústrias.  
Devido a pandemia pelo Covid-19, o 
setor de arborização da SMAS suspen-
deu os serviços de plantio, destinado 
em 2020, 133 novas mudas à cidade. 
Atualmente, existem 261.313 mil árvo-
res em logradouros públicos da capital 
pernambucana. No viveiro florestal do 
Jardim Botânico do Recife mais de 30 
espécies, destinadas à arborização da 
cidade, são cultivadas.

PLANO DE ARBORIZAÇÃO 
URBANA

O plano de arborização visa o plantio 
de árvores na malha cicloviária exis-
tente, bem como escolas municipais 
e grandes corredores viários. A inicia-
tiva também prevê a implantação do 
sistema de informação unificado para 
monitoramento do Plano de Arbori-
zação e a estruturação do viveiro flo-
restal no Jardim Botânico para as de-
mandas de arborização urbana. Desde 
2013, foi realizado o plantio de mais de 
51 mil mudas pela Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade do Recife 
(SMAS), incluindo o plantio em 40 es-
colas municipais, áreas de compensa-
ção e por demanda da população, atra-
vés do número 156 com o serviço Bora 
Plantar?

Somente em 2019, 11.051 mil mu-
das foram plantadas. O número inclui 
ações como a Maratona Verde, inicia-
tiva inédita no Brasil que resultou no 
plantio coletivo de 10 mil árvores em 
apenas uma semana e contou com aju-
da da população, de setores públicos e 
privados; além de projetos específicos, 
como o Bora Plantar? que já atendeu 
mais de 215 solicitações. Os bairros de 
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ASSOCIAÇÃO AO ICLEI - 
GOVERNOS LOCAIS PELA 
SUSTENTABILIDADE

Desde 2015, quando oficializou sua 
associação à rede, a Prefeitura da 
Cidade do Recife vem desenvolven-
do ações e parcerias com o ICLEI, a 
exemplo do Inventário de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa (GEE), da 
Análise de Riscos e Vulnerabilidades 
Climáticas e Estratégia de Adaptação 
do Município do Recife e o Decreto de 
Emergência Climática. Com a associa-
ção ao ICLEI, a gestão passou a dispor 
de uma série de ferramentas, consul-
toria e articulação internacional vol-
tada para a construção de uma cidade 
mais sustentável e harmônica com sua 
natureza.  

Em 2019, o prefeito Geraldo Julio 
assumiu a presidência do Comitê Exe-
cutivo Regional (RexCom) da América 
do Sul, o órgão máximo da governança 
da rede e representa os membros do 
ICLEI em nossa região, tendo sido ree-
leito em 2020 para o cargo para repre-
sentar a rede na América do Sul e in-
ternacionalmente. Mais de 20 projetos 
e iniciativas foram desenvolvidos pela 
Prefeitura do Recife a partir da parce-
ria com o ICLEI.

PLANO LOCAL DE AÇÃO 
CLIMÁTICA DO RECIFE 
(PLAC) 

A Prefeitura do Recife elaborou, em 
2020, um novo documento estratégico 
importante para as tomadas de deci-
sões, o Plano Local de Ação Climática 
do Recife, que reúne ações nos eixos 
de Mobilidade, Saneamento, Energia 
e Resiliência, com aplicabilidade téc-
nica, financeira e ambiental para a 
formulação de programas e políticas 
ambiciosas de enfrentamento às mu-
danças climáticas, cujo objetivo é tor-
nar a cidade ainda mais resiliente e in-
clusiva. 

O estudo foi desenvolvido pela Se-
cretaria de Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade do Recife e o Instituto da Cida-
de Pelópidas Silveira, em parceria com 
o ICLEI, por meio das consultorias Ana 
Wernke e Ecofinance, cuja construção 
aconteceu de forma colaborativa com 
órgãos municipais e sociedade civil. As 
metas traçadas são de curto, médio e 
longo prazo para que a cidade possa 
cumprir o compromisso da neutraliza-
ção do carbono até o ano de 2050, em 
conformidade com o Acordo de Paris. 
No documento mais de 15 metas foram 
definidas.

INVENTÁRIOS DE EMISSÕES 
DE GASES DE EFEITO ESTUFA 
(GEE) 

Estudar a cidade do Recife, saber a 
origem e mensurar a quantidade de 
emissões de gases de efeito estufa é 
fundamental para a tomada de deci-
sões no combater as mudanças cli-
máticas que têm afetado o planeta. A 
gestão tem se destacado nos avanços 
para combater a crise climática, ten-
do lançado os Inventários de Emissão 
de Gases de Efeito Estufa, sendo um 
do ano base que corresponde a 2012 
e, o segundo, que revisa o de 2012 e 
contempla a série histórica entre 
2013 e 2015. 

Em 2020, foi lançado o terceiro in-
ventário com dados de emissões re-
lativos aos anos de 2016 e 2017.  A 
metodologia utilizada foi a GPC (Pro-
tocolo Global para Emissões de GEE 
em Escala Comunitária), decompon-
do os dados de emissões em dife-
rentes setores para avaliar quais as 
atividades são as maiores fontes de 
GEE em cada localidade. Com isso, é 
possível implantar estratégias mais 
focadas em iniciativas que possam 

contribuir para redução de emissões 
e melhorar a qualidade de vida da po-
pulação.
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ENTRE 2013 E 2020 A PREFEITURA 
DO RECIFE TAMBÉM FEZ:

•Requalificação da Orla de Boa Viagem

• Planos de Manejo das Unidades de 
Conservação da Natureza e Unidades 
de Proteção da Paisagem

• Educação Ambiental nas Escolas

• CAT Ambiental

• Desafio EcoRecife e tecnologias na 
educação ambiental

• 02 Econúcleos de educação ambiental

• Retirada de carcaças de veículos 
abandonadas

• Controle Urbano dos rios, mangues e 
canais

• Fiscalização de casas noturnas

• Vistoria dos conjuntos habitacionais

• Ecoestações

• Festival Educar para uma Cidade Sus-
tentável no Compaz

• Sistema Municipal de Unidades Prote-
gidas

• Prav’s - Projeto de Revitalização de 

Áreas Verdes

• Implantação de Áreas Verdes

• Política de Sustentabilidade e Enfren-
tamento às Mudanças Climáticas

• Manual de Arborização urbana

• Operação Faxina Geral

• Programa Praia Limpa

• Lixômetro

• Varredeira Mecânica

• Operação Bairro Legal

• Operação Estacione legal

• Restauração da Imagem de Nossa Se-
nhora da Conceição

• Revitalização do Parque de esculturas 
Francisco Brennand

• Requalificação da Rua da Aurora

• Reforma e manutenção de Praças

• Requalificação dos campos de várzea

• Revitalização da Pracinha de Boa Via-
gem

•Tecnologia na Educação Ambiental
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RECIFE ANTIGO 
DE CORAÇÃO

O evento, que estreou em março de 
2013, está na sua 68ª edição realiza-
da e possui uma média de público de 
18 mil pessoas por edição. Diversas 
atrações já se apresentaram no proje-
to, que conta com polos culturais, de 
saúde, infantil e esportivo. Além disso, 
todos os domingos o bairro é fecha-
do, restringindo o acesso de carros a 
11 ruas do Recife Antigo, priorizando 
a circulação e o usufruto das pessoas 
no bairro por onde a cidade se formou.  
Em 2020, devido a pandemia pelo Co-
vid-19 o projeto foi paralisado e sua 
última edição aconteceu em janeiro, 
durante as prévias de carnaval.

OLHA! RECIFE

Projeto leva recifenses e visitantes 
para conhecer os atrativos e paisagens 
da cidade em roteiros gratuitos de bi-
cicleta, a pé, de catamarã e de ônibus, 
o Olha! Recife estreou em 2013 com te-
mas e cenários variados. Até dezembro 
de 2019 atendeu 31 mil pessoas e ofe-
receu 779 roteiros turísticos. Foram 
210 roteiros de ônibus, com 9.830 par-
ticipantes; 131 passeios de catamarã, 
que tiveram 11.946 pessoas navegando 
pelo Capibaribe; 344 roteiros a pé que 
contaram com 8.647 participantes; e 
95 passeios de bicicleta que mobiliza-
ram 861 ciclistas.

O Olha! Recife, a partir de março 
de 2020, teve as atividades cancela-
das em virtude da pandemia de coro-
navírus, da confirmação de casos na 
cidade e da recomendação de evitar 
aglomerações públicas. De janeiro até 
março de 2020, atendeu 1.179 pessoas 
e ofereceu 22 roteiros turísticos. 

COLORINDO O RECIFE

O projeto Colorindo o Recife teve 
início em 2013 com a intenção de criar 
galerias a céu aberto para embelezar a 
cidade. O projeto cresceu e se trans-
formou e, em 2017, tornou-se políti-
ca pública de fomento à arte urbana, 
por meio da abertura de um edital de 
cadastro de novos artistas do graffiti. 
O Colorindo o Recife, realizou diver-
sas oficinas em comunidades, incenti-
vando a cultura através da arte urba-
na. De lá pra cá, mais de 200 espaços 
públicos receberam a intervenção do 
projeto, entre praças, pontes e muros 
que se transformaram em painéis ar-
tísticos.

Em 2019, o projeto apoiou também 
outras ações tais como o Abril pro Li-
vro; 10 anos da ONG Cores do Ama-
nhã; Semana do Bebê com a pintura 
de painéis nas Unidades de Saúde Ber-
nard Van Leer e Joaquim Cavalcanti; 
pintura da faixa de pedestres na Av. 
Marquês de Olinda e Cais da Alfândega 
em comemoração ao Dia do Orgulho 
LGBT, entre outros. 

Já em 2020, mesmo com a pandemia 
pelo Covid-19, o projeto não deixou de 
colorir a cidade. Hospitais de campa-
nha, abrigos e a estação itinerante de 
higienização pessoal para à população 
usuária de droga e em situação de rua 
receberam desenhos dos artistas. A 
rua da Aurora e as avenidas Conde da 
Boa Vista, Agamenon Magalhães, Rosa 
e Silva, Estrada do Encanamento, Beira 
Rio, Boa Viagem e Conselheiro Aguiar 
também foram palco de intervenções 
e ganharam mensagens motivacionais 
e de solidariedade. 

Dentre as demais intervenções na 
cidade, destaque para os painéis grafi-
tados na 20º Academia Recife, no Par-
que Caiara (Iputinga) e na Praça Nel-
son Ferreira, em Santo Amaro, ambos 
entregues à população no mês de se-
tembro. Os desenhos no Parque Caia-
ra retratam o esporte como ferramen-
ta de inclusão social, enquanto que o 
muro grafitado na praça homenageia 
o artista Nelson Ferreira. Em 2020, fo-
ram 37 painéis grafitados com a parti-
cipação de 22 artistas.
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ACADEMIAS RECIFE 

A gestão já inaugurou 21 Academias 
Recife na cidade, cujas características 
principais são academias de ginástica 
ao ar livre e gratuitas para o recifen-
se. Todas as Academias Recife seguem 
um padrão que conta com 26 equipa-
mentos de musculação, todos em aço 
inoxidável, resistentes ao sol e à chu-
va, além de espaço para alongamento, 
ginástica localizada, além de acompa-
nhamento por professores de educa-
ção física. Já existem academias desse 
tipo no Hipódromo, Boa Viagem, Lagoa 
do Araçá, Torre, Engenho do Meio, San-
to Amaro, Parque Santana, Parque da 
Jaqueira, Parque da Macaxeira, Ibura, 
Ipsep, Coque, Várzea, Santos Dumont, 
Porto Madeira (Água Fria), Guabiraba, 
Barro, Casa Amarela, Mustardinha, 
Iputinga e UR-7/Várzea, sendo as duas 
últimas inauguradas em 2020. 

Os usuários das Academias contam 
com acompanhamento profissional, 
individual e gratuito. Além de muscu-
lação, são oferecidas aulas de jump, 
step, zumba, danças populares, en-
tre outras práticas. Recentemente, as 

Academias Recife passaram a contar 
ainda com grupos de corrida. As Aca-
demias funcionam das 5h30 às 9h30 e 
das 17h às 21h (segunda a sexta) e das 
6h às 10h (sábados), sempre com pro-
fessor e estagiário para acompanha-
mento dos alunos. 

Os espaços, geridos pela Secreta-
ria de Turismo, Esportes e Lazer (SE-
TUREL) foram reabertos gradualmen-
te em setembro, seguindo protocolos 
que incluem o máximo de 18 alunos por 
turma; distanciamento mínimo de 1,5 
metro; uso de máscaras; aferição da 
temperatura com termômetro a laser; 
e higienização constante das mãos, 
materiais esportivos e equipamentos. 
Atualmente, devido à pandemia houve 
uma redução no número de inscritos, 
que passou de 102 mil para 57 mil.

PROGRAMA RECIFE 
ESPORTES DE RENDIMENTO

Lançado em 2017, o Programa Recife 
Esportes de Rendimento visa contri-
buir com o surgimento de novos atle-
tas para rendimento, assim como o 
aprimoramento dos que já treinam na 
modalidade Vôlei de Praia e Atletismo, 
além das especialidades: marcha atlé-
tica e corrida de longa distância, vol-
tado para estudantes das Escolas da 
Rede Municipal do Recife, com atletas 
entre 8 e 21 anos.  Na modalidade Vôlei 
de Praia o Programa atende atletas de 
12 a 17 anos. As atividades são realiza-
das na praia de Boa viagem, no Posto 
24 e no Parque da Macaxeira. O Pro-
grama já beneficiou mais de 400 pes-
soas, das quais 149 em 2020.

SKATEPARK 

BOA VIAGEM – O skatepark Marcelo 
Lyra, implantado em 2016, tem 1.050 
m² de área. Contempla as modalida-
des bow e street e conta com grafita-
gens do projeto Colorindo o Recife.

PARQUE SANTANA – Entregue em 
2019, o skatepark possui pista com 
1.655,49 m² e conta com um bowl, 
duas rampas de concreto e obstácu-
los em corrimão improvisado. Após a 
reestruturação pista se tornou mais 
democrática, atendendo as diversas 
modalidades de skate como street, 
freestyle, surf no asfalto, bem como 
usuários de patins.  

RUA DA AURORA – Será construído 
na modalidade street e terá 735 m², 
com padrão para receber competi-
ções de nível profissional do esporte, 
na varanda 4 do Cais. As obras estão 
na fase inicial e a previsão é que a en-
trega deste novo equipamento seja no 
primeiro semestre de 2021.  
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PROGRAMA ESPORTE 
É FUNDAMENTAL

Promover a iniciação e a prática des-
portiva em modalidades coletivas e in-
dividuais para os alunos das escolas de 
Anos Iniciais e Anos Finais do Recife é 
o foco do Programa, lançado em 2018, 
pela Secretaria de Turismo, Esporte e 
Lazer do Recife, em parceria com a Se-
cretaria municipal de Educação. As au-
las acontecem no contraturno escolar 
e contemplam as modalidades: Futsal, 
Voleibol, Basquetebol, Badminton, Na-
tação, Luta Olímpica. Em 2020, o pro-
jeto teve início em fevereiro, junto às 
aulas da Rede Municipal de Ensino do 
Recife e atendeu 3.517 estudantes, em 
21 escolas.  No entanto, as atividades 
foram suspensas, assim como as au-
las, devido à pandemia do novo Coro-
navírus. Ao todo, o Programa benefi-
ciou mais de 14 mil alunos.

PLANO DE TURISMO 
CRIATIVO

O Plano de Turismo Criativo é um 
conjunto de ideias e propostas para 
orientar a tomada de decisões na 
área de Turismo Criativo e facilitar 
a ampliação, diversificação e qua-
lificação da oferta turística da ci-
dade do Recife, além de fortalecer 
a imagem do Recife como cidade 
criativa. Lançado em 2018, durante 
o Seminário Internacional de Turis-
mo Criativo, o Plano possui 52 ações 
construídas coletivamente e que 
devem ser implementadas até 2021. 
A elaboração do documento se deu 
com a criação de um grupo de traba-
lho colaborativo entre a Secretaria 
de Turismo, Esportes e Lazer do Re-
cife, SEBRAE, instituições de ensino 
superior ligadas à área de Turismo e 
a Rede Nacional de Turismo Criativo.

Em 2019, a cidade do Recife entrou 
na Creative Tourism Network – Rede 
Internacional de Turismo Criativo, 
sendo a única cidade brasileira na 
rede, junto à destinos importantes 
como Barcelona (Espanha), Paris 

RECIFE MAIS CULTURA

Pensando em potencializar o movi-
mento na Pracinha da Boa Viagem, a 
Prefeitura do Recife lançou em 2017, o 
projeto Recife Mais Cultura. A iniciati-
va consiste em apresentações de dança 
e músicas da cultura pernambucana e 
visa retomar a cultura musical do Recife, 
bem como atrair turistas e moradores 
da região. Realizado todas as quartas-
-feiras, a partir das 19h, desde a implan-
tação da ação, mais de 53 mil pessoas 
foram alcançadas, nas 120ª edições. Em 
2020, devido à pandemia do novo coro-
navírus foram realizadas apenas 10 edi-
ções, entre os meses de janeiro e março, 
atingindo um público de 4.800 pessoas.

(França), Amsterdã (Holanda), Ibiza 
(Espanha), Bangkok (Tailândia), Qui-
to (Equador) e Medellín (Colômbia). 
A participação nesta plataforma ge-
rou vários benefícios para a cidade, 
principalmente no que diz respeito à 
promoção do destino internacional-
mente.

Em 2019, o Plano de Turismo Cria-
tivo do Recife foi vencedor do Prê-
mio Pernambuco de Turismo na 
categoria “Inovação e Sustentabi-
lidade” e, em 2020, a Prefeitura do 
Recife foi vencedora 33ª edição do 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de An-
drade, realizado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan). Concorrendo com 
outros 121 projetos de todo Brasil, o 
Projeto Pátio Criativo foi vencedor 
na categoria “Patrimônio Material”. 
Neste mesmo ano, a cidade também 
sediou virtualmente o II Seminário 
Internacional de Turismo Criativo.  
O webnário foi direcionado aos se-
tores do turismo, economia criativa 
e desenvolvimento territorial.
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CARNAVAL 2020

O Recife celebrou o Maior Carnaval 
de sua história. Com mais de 2 milhões 
de foliões, 3,2 mil apresentações espa-
lhados por 46 polos, provou ser a festa 
mais democrática do país. A celebra-
ção à cultura pernambucana, em todas 
as suas tradições, contou com a parti-
cipação de 1.050 artistas, além de 672 
apresentações de agremiações. Só no 
Marco Zero, na Rua da Moeda e na Pra-
ça do Arsenal, palcos localizados no 
coração da folia, foram 134 shows em 
cinco dias de festa. Em todos os polos, 
mais de 672 agremiações entre bois, 
caboclinhos, maracatus, ursos, blocos 
e clubes de frevo, desfilaram suas tra-
dições por toda a cidade. No Corredor 
do Frevo, no Recife Antigo, mais de 63 
blocos se apresentaram nos quatro 
dias de Carnaval.

Com uma decoração que exaltou “A 
criança, o circo e a cultura popular”, 
a cidade se preparou para oferecer ao 
folião uma grande programação e um 
importante conjunto de serviços. A 
Central do Carnaval, contou com es-
paço que abrigou uma Arena Gastro-
nômica com 12 restaurantes e um polo 

de serviços que contemplou ações de 
defesa do consumidor, caixas eletrôni-
cos, achados e perdidos, entre outros. 
Mais de 470 mil pessoas passaram pelo 
local, gerando 510 empregos, apenas 
neste espaço. 

Assim como em 2019, o palco do 
Marco Zero contou com o serviço de 
tradução para Libras em todos os es-
petáculos apresentados. Para comba-
ter o assédio e a violência contra a mu-
lher, a Prefeitura do Recife lançou a 5ª 
edição do Pequeno Manual Prático de 
Como Não Ser um Babaca no Carna-
val. Esta edição teve a participação da 
cantora Gretchen cantando a música 
que virou hit do Carnaval, alcançando 
repercussão nacional. 

CICLO JUNINO 2020

Mesmo enfrentando a maior crise 
sanitária registrada na história recen-
te da humanidade, o Recife não abriu 
mão de celebrar suas tradições e raí-
zes culturais mais profundas. No São 
João de 2020 o arrasta-pé foi virtual e 
contou com 420 apresentações on-li-
ne e volantes.

Durante seis dias, a população pode 
conferir, dentro de casa, duas Forro-
viocas que circularam por diversos 
bairros da cidade, levando um total de 
48 atrações que garantiram a festa. 
Cada Forrovioca transportou quatro 
shows por noite. As festas para Santo 
Antônio, São João e São Pedro também 
aconteceram virtualmente, por meio 
do compartilhamento de 378 apre-
sentações pela internet. Destas, 370 
foram gravadas pelos artistas de suas 
próprias casas e garantiram a celebra-
ção junina no arraial de cada qual, per-
mitindo que o público fizesse a festa 
em casa. Também houve a transmissão 
de 8 shows de grandes artistas, dire-
tamente, do Sítio Trindade, endereço 
cativo dos festejos de São João na ci-
dade.

Outra novidade foi o incentivo à do-
ação, a fim de arrecadar recursos para 
assegurar novas oportunidades e me-
lhores condições de vida a diferentes 
grupos sociais duramente atingidos 
pela pandemia. Destaque para a entre-
ga de 97 cestas básicas aos empreen-
dedores que trabalhariam na festa do 
Sítio Trindade. Desse total, 80 cestas 
foram destinadas para a Associação 
de Empreendedores de Casa Amarela 
e as outras 17 para o grupo Amigos do 
Sítio.

Durante as lives oficiais do São João 
do Recife, a população também pode 
fazer doações, por meio de QR codes 
disponibilizados na tela. Os valores 
arrecadados foram direcionados para 
a plataforma Quero Impactar e, tam-
bém, revertidos em cestas básicas 
para doações.
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CICLO NATALINO 2020

O ciclo natalino de 2020, marcado 
pela pandemia do Novo Coronavírus, 
foi preparado com celebrações virtu-
ais e volantes, com decoração no Re-
cife Antigo e projeções de luzes em 
vários pontos da cidade na virada de 
ano. O Cais da Alfândega e a Avenida 
Rio Branco ganharam decoração toda 
suspensa e projeções de símbolos na-
talinos nas fachadas e árvores, con-
vidando à contemplação à distância, 
para evitar aglomerações. A árvore de 
Natal no Cais da Alfândega, esteve de-
corada com imagens de Jesus Cristo 
em destaque, convidando à renovação 
da fé no porvir. 

A chegada de 2021 será celebrada 
com generosas doses de esperança e 
criatividade. Em vez dos tradicionais 
espetáculos de música e fogos de arti-
fício na orla de Boa Viagem e em outros 
pontos da cidade, a festa foi planejada 
para ser dentro de casa, a fim de evi-
tar a disseminação do vírus. No lugar 
dos tradicionais fogos de artifício, o 
céu ganhou um show de luzes, projeta-
das de cima de prédios localizados em 
pontos estratégicos da cidade, garan-
tindo a visibilidade ao maior número de 

pessoas. A música também foi garanti-
da pela a Frei Caneca FM que preparou 
uma trilha sonora executada na frequ-
ência 101.5 FM, a partir da meia-noite. 
O Ciclo Natalino foi marcado por espe-
táculos artísticos realizados no Teatro 
do Parque, nos dias 19 e 20, fechados 
ao público, por questões de segurança 
sanitária, mas com transmissão pela 
internet. Também nos dias 19, 20 e no 
feriado natalino de 25 de dezembro, 
as tradicionais Freviocas ganharam as 
ruas de todas as Regiões Político Ad-
ministrativas (RPAs) da cidade, sob a 
alcunha festiva de Nataliocas, para se-
mear alegria e celebrar as tradições da 
cultura popular referentes ao período, 
com a apresentação de pastoris.

Os tradicionais espetáculos do Baile 
do Menino Deus e Natal para Sempre 
também aconteceram de forma remo-
ta. O primeiro, realizado de 23 a 26 de 
dezembro, foi transmitido nas plata-
formas digitais e pela TV Globo no dia 
26 e, o segundo, transmitido no dia 25 
de dezembro, pela TV Jornal. 

SISTEMA DE INCENTIVO À 
CULTURA (SIC)

O Sistema de Incentivo à Cultura 
(SIC) 2020/2021, lançado em novem-
bro de 2020, dobrou o investimento na 
cultura pernambucana, em todas as 
suas tradições e vocações, asseguran-
do um montante de R$ 11,6 milhões nas 
mais variadas linguagens culturais, da 
literatura ao audiovisual. Serão R$ 7,3 
milhões em investimentos diretos do 
poder municipal, por meio da Secreta-
ria de Cultura e da Fundação de Cultu-
ra Cidade do Recife, e R$ 4,3 milhões 
via mecenato, que garante isenção de 
impostos (ISS) para quem investir na 
cultura. 

Os recursos vêm se somar aos R$ 5,6 
milhões, assegurados a todas as lin-
guagens, pelo edital anterior do SIC, 
lançado em 2019, garantindo alter-
nativas de trabalho e fruição cultural 
diante de um cenário nacional adver-
so. Somados os dois editais, o montan-
te total de R$ 17,2 milhões configura o 
maior investimento já feito pela Pre-
feitura do Recife no Sistema de In-
centivo à Cultura numa única gestão, 
desde que o mecanismo foi criado, em 
1996.

ENTRE 2013 E 2020 A PREFEITURA 
DO RECIFE TAMBÉM FEZ:

• Paço do Frevo

• Plano de Cargos e Carreiras para as 
Orquestra e Banda Sinfônica

• Núcleo de Cultura Cidadã

• Recife de Coração nos Bairros

• Requalificação da Orla de Boa Via-
gem

• Reforma de CATs

• Projeto Teatrando!

• Retomada das Terças Negras

• Festival Nacional do Frevo

• Festival Recifense de Literatura A Le-
tra e Voz

• Semana Chico Science e Semana Her-
milo

• Festival Boi Voador

• Roadshow Recife Capital da Criati-
vidade

• Festivais Esportivos



112 113Relatório 2020 Relatório 2020

• Caminhão da Malhação

• Requalificação dos Centros de Aten-
dimento aos Turistas

• Parque Santana

•Parque do Baobá

• Estação Eco-Turística Cais do Im-
perador 

• Conecta Recife

• Recife Sagrado

• Ciclofaixa Móvel

• Orquestra Sinfônica

• Início da instalação das novas pla-
cas de sinalização turística

• Concurso de Melhor Decoração das 
Ruas (Natal e São João)

• Lazer na Rua

• Orquestra Sinfônica

• Núcleo de Cultura Cidadã

• Programa Taxi OK

• Projeto Salva Arte

• Recife Conte Comigo

• Realização da Copa do Mundo

• Rádio Frei Caneca

• Santa Isabel em Cena

• Festival Recife do Teatro Nacional

• Festival de Dança do Recife

• Mostra de Circo do Recife

• Festival R.U.A

• Recife Bom de Bola

• Jogos Escolares do Recife

• Jogos Paralímpicos do Recife

• Concertos
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PRIMEIRO PLANO DECENAL 
PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA 
DO RECIFE

O Plano, aprovado em dezembro de 
2020, abrange um período de dez anos 
e estabelece políticas públicas para a 
população entre 0 e 6 anos, além de 
mães e cuidadores de crianças nessa 
faixa etária, considerada essencial ao 
pleno desenvolvimento das crianças. O 
Primeiro Plano Decenal para a Primeira 
Infância do Recife é composto por cin-
co eixos denominados Direito à Saúde, 
Direito à Educação, Direito à Assistên-
cia Social e Direitos Humanos, Direito 
ao Espaço Urbano; Governança e Inter-
setorialidade que nortearão as metas e 
ações a serem desenvolvidas na cida-
de com foco nas crianças recifenses.

SEMANA DO BEBÊ 
DO RECIFE 

Em 2020, a Prefeitura do Recife ino-
vou no formato da Semana do Bebê. 
Com o tema “Família, criança e felici-
dade: cuidados conectados, desenvol-
vimento pleno”, a 6ª edição aconteceu 
em formato digital, devido a pandemia 
causada pela covid-19. Realizada em 
parceria com o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef), o evento 
ofereceu mais de 130 atividades, sen-
do todas realizadas de forma online. 

A iniciativa teve mais 157 mil visua-
lizações e teve o objetivo de incenti-
var ações em favor da Primeira Infân-
cia, fase da vida compreendida entre 
zero e seis anos de idade, contou com 
com vídeos, lives, webnários, debates, 
shows e rodas de conversas, além de 
publicações em redes sociais. A Sema-
na do Bebê oportuniza a divulgação e 
o fortalecimento das ações realizadas 
no município sobre cuidados, preven-
ções e assistências às crianças com 
foco no resgate do afeto, dos elos fa-
miliares e sociais como propulsores do 
desenvolvimento infantil. 

1ª SEMANA DE 
VALORIZAÇÃO PATERNA 

Fortalecer os laços afetivos e es-
tabelecer uma rede de cuidados que 
envolvam pais e filhos. Foi com esse 
olhar que a Prefeitura do Recife, de 
mãos dadas com a sociedade civil or-
ganizada, por meio da 4daddy e a Babá 
dos Sonhos, realizaram a 1ª Semana 
de Valorização Paterna. O evento, pre-
parado de forma completamente on-
line e obedecendo as recomendações 
de isolamento social, aconteceu de 03 
a 08 de agosto de 2020, por meio das 
redes sociais da prefeitura e dos seus 
parceiros. A iniciativa foi fruto da arti-
culação da Secretaria Executiva para 
a Primeira Infância do Recife e teve 
por objetivo discutir e informar sobre 
a função paterna no desenvolvimento 
da criança ajudando a inserir os ho-
mens pais dentro do processo da cria-
ção dos filhos de maneira responsável, 
saudável e divertida. Participaram da 
semana 5. 507 pessoas de todo o Bra-
sil. 

GERAÇÃO AFETO 

Com o objetivo de estimular as re-
lações afetivas entre as famílias e as 
crianças nos primeiros anos de vida, 
a Prefeitura do Recife lançou em fe-
vereiro de 2018, o Projeto Geração 
Afeto. Ao longo do ano, foi realizado 
um acompanhamento personalizado e 
foram ministradas oficinas sobre de-
senvolvimento infantil e construção 
do afeto familiar para as mulheres 
atendidas pelo Programa Mãe Coruja 
Recife, que visa fortalecer os vínculos 
entre mãe, bebê e demais familiares, 
por meio de ações intersetoriais. O 
trabalho é fruto de uma parceria da 
Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, Juventude, Políticas 
sobre Drogas e Direitos Humanos, 
com a Secretaria de Saúde do Recife. 
Até novembro de 2020, foram benefi-
ciadas 977 famílias. 
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PROGRAMA 1ª INFÂNCIA 
NO SUAS 

Programa intersetorial implanta-
do na cidade, em julho de 2018, visa 
promover o desenvolvimento integral 
das crianças na primeira infância, por 
meio de visitas domiciliares. São gru-
pos prioritários de atendimento: Ges-
tantes, crianças de até 3 anos e suas 
famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família; Crianças de até 6 anos 
e suas famílias beneficiárias do Bene-
fício de Prestação Continuada (BPC) 
e; Crianças de até 6 anos afastadas do 
convívio familiar. Desde a implantação 
até 26 de novembro de 2020, foram re-
alizadas 40.110 visitas domiciliares e 
2.477 famílias foram acompanhadas. 

CASAS DE ACOLHIDA 

A rede de acolhimento municipal 
possui 12 unidades. A gestão rea-
lizou reformas para adequar as casas 
de acolhida às necessidades dos usu-
ários. Já foram entregues as refor-
mas da Casa de Acolhida Raio de Luz 
(2013), Casa de Acolhida Porto Seguro 
(2014) e Casa de Acolhida Aconchego 
(2018). Em 2016, ainda foi implantado o 
Acolhimento para Ações Emergenciais 
na Travessa do Gusmão e, em 2018, a 
Casa de Acolhida Acolher (Antigo Lar 
Rejane Marques). Ao longo da gestão, 
foram mais de 7.487 acolhimentos re-
alizados. 

CREAS 

Formado por cinco unidades, os Cen-
tros de Referência Especializado da As-
sistência Social (CREAS) atendem a 
população de todas as seis RPAs que 
precisam do atendimento das deman-
das pertinentes ao serviço. Durante a 
gestão, quatro unidades foram inau-
guradas, após serem totalmente ade-
quadas, conforme as orientações da 
Política de Assistência Social que pas-
saram a ser cumpridas a partir do ano 
de 2013. 

Situados nos bairros da Boa Vista, 
Campo Grande, Espinheiro, Cordeiro e 
Afogados, os serviços oferecidos nos 
CREAS, por intermédio, do Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral 
à Família e Indivíduos (PAIFI), con-
sistem no apoio, orientação e acom-
panhamento as famílias com um ou 
mais de seus membros em situação de 
ameaça ou violação de direitos. 

O trabalho de atenção e orientação 
direcionada à promoção de direitos 
compreende a preservação e o forta-
lecimento de vínculos familiares, co-

munitários e sociais que visam o for-
talecimento da função protetiva das 
famílias diante do conjunto de con-
dições que as vulnerabilizam e/ou as 
submetem a situações de risco pesso-
al e social.  De 2013 até novembro de 
2020, foram realizados 19.634 aten-
dimentos no Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos, dos quais 5.501 atendi-
mentos foram feitos até novembro de 
2020.  

CRAS 

Foram implantados mais 06 Centros 
de Referência de Assistência Social 
(CRAS): CRAS Pina (2013), CRAS Alto 
Santa Terezinha (2016), CRAS Ibura 
de Cima (2016), CRAS Bongi (2017) e 
CRAS Rosilda Mendes Alves (2019) e 
CRAS Joana Bezerra/Coque (dezem-
bro/2020), totalizando 14 serviços. O 
total de atendimentos particulariza-
dos realizados por toda rede, até 26 
de novembro de 2020, foi de 364.449, 
sendo 104.020 em 2020.
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PROGRAMA 
“PRAIA SEM BARREIRAS”  

Ação inovadora que garante acessi-
bilidade às pessoas com deficiência na 
praia de Boa Viagem. O Programa ofe-
rece, desde 2013, condições de acesso 
e usufruto autônomo à praia por pes-
soas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida. Desde sua criação o progra-
ma já atendeu mais de 10 mil pessoas 
com deficiência, além de seus familia-
res e cuidadores. 

PROGRAMA “RECIFE 
SEM PRECONCEITO E 
DISCRIMINAÇÃO” 

O programa tem a finalidade de as-
segurar e garantir a visibilidade sobre 
as datas representativas de todos os 
segmentos sociais e da Política de Di-
reitos Humanos, através das ações 
de campanha e mobilização social em 
toda a cidade do Recife. Entre os anos 
de 2017 e outubro de 2020, o calen-
dário já beneficiou aproximadamente 
693.740 pessoas, com 43 atividades 
realizadas.

NÚCLEO DE CULTURA E PAZ 

Com o objetivo de promover a me-
diação e composição de conflitos, bem 
como ações de prevenção à violência, 
com vista à coesão social, foram im-
plantados 03 Núcleos de práticas pre-
ventivas e cultura de paz. Os núcleos 
foram implantados nos no COMPAZ 
Escritor Ariano Suassuna, no COMPAZ 
Governador Eduardo Campos e Com-
paz Miguel Arraes. Até 16 de dezembro 
de 2020, foram realizados pelas equi-
pes de Mediação de Conflitos 2.104 
atendimentos, além de 2.735 orienta-
ções e encaminhamentos.

PROGRAMA JUVENTUDE 
PARTICIPA 

Este é um canal de diálogo direito 
com a juventude da cidade do Recife, 
com o objetivo de levar informações 
sobre os seus direitos, o que a Prefei-
tura está realizando para a juventude, 
ações governamentais no âmbito es-
tadual e federal, iniciativas da socie-
dade civil e outros conteúdos que for-
taleçam o desenvolvimento integral 
da população jovem. Durante a gestão, 
281 atividades foram oferecidas, bene-
ficiando mais de 8 mil jovens.

Tem o propósito de desenvolver duas 
grandes ações:

1. Realizar rodas de diálogos e ofici-
nas nas comunidades, escolas e Pro-
gramas da Prefeitura de atuação com 
a população jovem da cidade do Recife, 
com o intuito de divulgar e empoderar 
a juventude sobre o Estatuto Nacional 
da Juventude, o Plano Municipal de 
Juventude e o Guia de Políticas Públi-
cas de Juventude do Recife.

2. Canal de comunicação nas mí-
dias sociais, uma fanpage no facebook, 
para divulgar todas as informações 
referentes às ações, programas e ser-
viços promovidos pela Prefeitura que 
garantam os direitos da juventude. 
Além de transmitir conteúdos essen-
ciais para deixar o jovem cada vez mais 
conectado com os seus Direitos. 
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ABRIGO NOTURNO IRMÃ 
DULCE DOS POBRES 

A Prefeitura do Recife construiu o 
Abrigo Noturno Irmã Dulce dos Po-
bres, cuja inciativa integra as ações do 
Programa Chegando Junto, lançado 
em 2019. O abrigo oferece atendimen-
to a pessoas em estado de extrema po-
breza e vulnerabilidade social, com se-
gurança de acolhida para indivíduos e 
famílias em situação de rua na Cidade 
do Recife, através da estruturação de 
equipamento público para acolhimen-
to temporário noturno. 

O espaço tem capacidade de aco-
lhimento de 100 pessoas por noite, 
onde são oferecidos banheiros e dor-
mitórios climatizados masculinos e 
femininos, sala para atendimento psi-
cossocial, guarda-volumes e área de 
convivência. A gestão do espaço é rea-
lizada pelo Instituto Ensinar de Desen-
volvimento Social – IEDES e mais de 23 
mil pessoas em situação de vulnerabi-
lidade já foram beneficiadas.

PROGRAMA GERA 
CIDADANIA 

Integrando   o  Chegando Junto, lança-
do em 2019, através da lei 18.618/2019, 
o programa Gera Cidadania, ofere-
ce oficinas pedagógicas e artísticas 
para crianças, adolescentes e jovens, 
no contraturno escolar, por meio de 
instrutores da própria comunidade. A 
ação visa promover renda e cidadania 
para população das áreas mais vulne-
ráveis da cidade. Desde a criação em 
2019, o programa teve um total de 994 
inscritos e 68 oficineiros habilitados. 
Em 2020, devido à pandemia do novo 
coronavírus, o programa contou com 
497 pessoas inscritas e 34 oficineiros. 

RESTAURANTES POPULARES 

Os dois restaurantes populares Na-
íde Teodósio em Santo Amaro e Josué 
de Castro em São José, implantados 
em 2019, foram pensados dentro dos 
pilares do Programa Chegando junto. 
Com foco na população em situação de 
rua, a iniciativa objetiva garantir a se-
gurança alimentar e nutricional para 
população em situação de vulnerabi-
lidade e de risco residente no Recife. 
São ofertadas 1.700 refeições diaria-
mente, sendo almoço e jantar. Desde 
o início do funcionamento, os restau-
rantes já ofertaram mais de 64.800 
refeições, inclusive funcionando no 
período de pandemia. 

BRIGADA MARIA DA PENHA

 Inaugurada em 8 de março de 2018, a 
Brigada Maria da Penha tem o objetivo 
de garantir o atendimento humanizado 
às mulheres em situação de violência e 
assegurar que as medidas protetivas 
sejam respeitadas e cumpridas. Entre 
as atribuições do grupamento estão 
apoiar e acompanhar a equipe técnica 
da Secretaria da Mulher (assistentes 
sociais, psicólogas e advogadas) na re-
alização de suas atividades internas e 
externas como oitivas nas delegacias, 
audiências judiciais, visitas domicilia-
res e em ações pedagógicas relacio-
nadas ao enfrentamento à violência e 
à disseminação da Lei Maria da Penha.  
Desde a implantação até o mês de no-
vembro, foram realizados um total de 
16.208 atendimentos, entre visitas, 
rondas e monitoramento remoto.  
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nhos da cidade, bem como nas unidades 
básicas de saúde e de média complexi-
dade – UPAS, Upinhas e postos de saú-
de.

HOSPITAL VETERINÁRIO 

Primeira unidade pública de saú-
de veterinária do Norte /Nordeste, o 
Hospital Veterinário do Recife – Rob-
son José Gomes de Melo foi construído 
pela Prefeitura do Recife, através da 
Secretaria Executiva dos Direitos dos 
Animais (Seda), no bairro do Cordei-
ro e conta com médicos veterinários 
que realizam atendimentos clínicos e 
emergenciais, cirurgias, castrações  
além de diversos exames (hemogra-
ma, radiografia e ultrassom) nos cães 
e gatos dos moradores do Recife, be-
neficiando, sobretudo, a população de 
baixa renda. Desde a sua inauguração, 
em Junhode 2017 até novembro de 
2020, foram realizados 88.088 proce-
dimentos, 35.876 castrações (no HVR) 
e 1.736 animais foram vacinados con-
tra raiva. De janeiro até novembro de 
2020, foram realizados 19.608 proce-
dimentos, 6.183 castrações e 100 ani-
mais vacinados.

CAMPANHAS DE 
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

 A Secretaria da Mulher promove 
anualmente diversas campanhas de 
prevenção à violência contra a mulher. 
Em 2020, no mês de fevereiro, em par-
ceria com o Gabinete de Imprensa e a 
Secretaria de Turismo e Lazer do Reci-
fe, foi lançada a campanha de comba-
te ao assédio durante o carnaval com a 
música “Lança tua braba, mulher, e faz 
o que quiser”. 

Contudo, a partir da pandemia pelo 
Covid-19 e o necessário isolamento so-
cial, o número de casos de violência 
contra as mulheres aumentou consi-
deravelmente em todo o mundo. A fim 
de estimular as mulheres a buscarem 
ajuda em tempos de pandemia, a Se-
cretaria da Mulher do Recife lançou, 
no mês de junho, a campanha “Mulher, 
ficar em casa não quer dizer ficar ca-
lada”. 

Ao todo, foram fixados 1,2 mil car-
tazes que continham informações e 
telefones da rede de enfrentamento à 
violência doméstica e sexista. Com a 
iniciativa diversos cartazes foram fixa-
dos em padarias, farmácias, mercadi-

• PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DOS 
ANIMAIS - Entre 2013 a novembro de 
2020, a gestão disponibilizou um total 
de 70.289 esterilizações de caninos e 
felinos de todo o Recife, no Hospital 
Veterinário do Recife, dos quais 35.876 
castrações foram efetivadas. De janei-
ro até 30 de novembro de 2020, 7.031 
castrações foram disponibilizadas e, 
desse total, 6.183 foram realizadas. 

• CLIMATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO - 
Visando melhorar o serviço oferecido 
à população, o HVR agora conta com 
climatização de todo o hospital, garan-
tindo o conforto térmico para tuto-
res, animais e servidores. Além disso, 
o espaço conta com uma nova recep-
ção externa e ventilada, onde os tuto-
res podem aguardar o atendimento do 
animal, de forma confortável e segura 
durante a pandemia. 

• ATENDIMENTO DE ANIMAIS EXÓ-
TICOS - O Hospital veterinário am-
pliou o seu atendimento e, a partir de 
novembro de 2020, passou a realizar 
atendimento de animais exóticos, tais 
como calopsitas, porquinhos da índia, 
hamster, coelhos. 

• CRIAÇÃO DO 4º CONSULTÓRIO E 
NOVO EXAME - Em outubro de 2020, o 
HVR passou a contar com mais um con-
sultório, diminuindo o tempo de espera 
de atendimento. O consultório foi ins-
talado na estrutura já existente do hos-
pital, otimizando o uso do espaço sem 
custos aos cofres públicos. No mesmo 
período, o hospital passou a disponibi-
lizar o exame de raspado cutâneo que 
auxilia no diagnóstico de vários proble-
mas dermatológicos.   

• CARTEIRINHA DE ATENDIMENTO E 
FALE CONOSCO - A carteirinha, lança-
da em dezembro de 2020, visa agilizar o 
atendimento na recepção, dispensan-
do nova entrega de documentos. Ao 
receber o atendimento, o tutor recebe 
a carteirinha com as informações do 
animal como nome, sexo, idade, data 
de atendimento e procedimento rea-
lizado, além dos dados do tutor, como 
nome, CPF e endereço. Outra novida-
de é o Fale conosco onde a população 
pode tirar dúvidas, enviar sugestões 
e críticas. No formulário eletrônico, 
disponível no site da Secretaria (seda.
recife.pe.gov.br), a pessoa poderá ti-
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PALESTRA NAS ESCOLAS 

Sensibilizar crianças e jovens sobre 
as responsabilidades de ter um animal 
de estimação, a fim de resguarda-lo de 
possíveis maus tratos é o foco da ini-
ciativa. Nas palestras, realizadas em 
escolas públicas municipais e estadu-
ais, são apresentadas dicas que auxi-
liam na convivência saudável entre 
homem e animal. Higiene, educação e o 
correto ciclo de vacinação são alguns 
dos temas discutidos. Implementa-
da em 2014, a iniciativa já realizou um 
total de 688 palestras. Devido a pan-
demia, de janeiro até março de 2020, 
foram realizadas 24 palestras em es-
colas na cidade do Recife. 

rar dúvidas sobre horário de funciona-
mento dos serviços da Secretaria e do 
hospital, consultar as próximas datas 
de agendamento de castração e infor-
mar-se sobre os documentos neces-
sários para realizar o atendimento do 
animal.

VETERINÁRIO NOS BAIRROS 

O programa chegou a sua 50ª edição 
levando veterinários para atender nos 
mais diversos bairros da cidade. Ge-
ralmente, uma vez por mês, o progra-
ma chega a um bairro do Recife. No Ve-
terinário nos Bairros, o recifense pode 
levar seu animal de estimação para ser 
consultado de graça e receber vacina 
antirrábica. Desde o lançamento até 
novembro de 2020, foram realizados 
mais de 9 mil atendimentos, dos quais 
275 foram realizados em 2020. Devi-
do a pandemia, a ação foi suspensa no 
mês de março.

FISCALIZAÇÃO DE MAUS 
TRATOS ANIMAIS 

De janeiro até novembro de 2020, 
a Secretaria Executiva de Direito dos 
Animais recebeu 443 denúncias de 
possíveis maus tratos contra animais. 
O total de denúncias recebidas, do iní-
cio da gestão até novembro de 2020, 
foi de 3.488.

ENTRE 2013 E 2020 A PREFEITURA 
DO RECIFE TAMBÉM FEZ:

• Marco Legal da Primeira Infância

• Primeiro Plano Decenal para a Pri-
meira Infância do Recife

• Acordo de Cooperação com o Uni-
cef para Redução de Desigualdades

• Programa de “Promoção aos Direi-
tos da Juventude Negra”

• GT da Juventude Negra por Direitos

• Comitê Intersetorial de Políticas 
Públicas da Juventude

• Lançamento do Plano Municipal da 
Juventude

• Conferência da Juventude

• Projetos de Iniciativa da Juventude

• Curso de Extensão Juventude e 
Participação

• Diagnóstico Sobre a Juventude do 
Recife

• Central do Bolsa Família

• Centro Municipal de Referência em 
Cidadania LGBT

• Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos

• Conselho Municipal LGBT

• 5 Casas-Lar

• Rede Conveniada para Atendimento 
de Crianças e Adolescentes

• Programa Direitos Humanos nos 
Bairros

• Centro Júlia Santiago

• Centro Clarice Lispector

•Requalificação do CSU Bido Krause

• Maria da Penha vai à escola 

• Rede de Mulheres artesãs

• Campanha “Ser feliz. Eu vou. É meu 
direito”

• Porto Social

• Capital da Solidariedade

• Jogos da Pessoa Idosa

• Jogos Municipais da Pessoa com 
Deficiência

• Baile da Pessoa Idosa e Dia Inter-
nacional da Pessoa Idosa

• Cidade Segura para as Mulheres
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• Lançamento do plano municipal de 
atenção à população em situação de 
rua

• Programa Adoção Legal

• Disponibilização de 10 mil esterili-
zações para animais

• Lei de Tração Animal

• Programa Saúde Animal

• Seminário sobre Direitos dos Ani-
mais

• Mutirão Recife em Ação

• Pesquisas sobre o trabalho infantil 
no Recife 

• Pesquisa quantitativa sobre condi-
ções sociais e perfil da população em 
situação de rua

• Conselho da Mulher da Cidade

• Projeto Rodas de Diálogos com Mu-
lheres das Comunidades

• Plano Municipal de Enfrentamento 
à Violência contra Mulher

• Programa PROERD

• Projeto Praia Segura

• Plano de Educação Permanente 

• Plano Municipal de Combate ao Ra-
cismo Institucional

• Festival de Juventude

• Conselho Municipal da Juventude 

• Dia Internacional de Combate à 
Violência Contra as Mulheres

• VII Conferência da Mulher do Reci-
fe

• Hoje Menina, Amanhã Mulher 

• Realização de Oficinas

• Formação das mulheres catadoras 
de recicláveis

• Formação das mulheres artesãs 

• Ecovida Palha de Arroz

• Política Municipal de gênero
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COMPAZ GOVERNADOR 
EDUARDO CAMPOS 

O Centro Comunitário da Paz, Com-
paz Governador Eduardo Campos, no 
Alto Santa Terezinha, foi entregue em 
março 2016 e, até novembro de 2020, 
contava com 15.478 pessoas cadas-
tradas no equipamento. De janeiro a 
novembro de 2020, foram ofertadas 
4.240 vagas. Desse total, 2.435 vagas 
esportivas; 30 de saúde e bem-estar 
(práticas integrativas); 385 educacio-
nais; 650 de qualificação profissional e 
geração de renda; e 740 culturais. Di-
reitos; Saúde e Bem-Estar; Qualifica-
ção Profissional e Geração de Renda. 

A biblioteca Afrânio Godoy, que in-
tegra o espaço, possui 850m² e , de 
janeiro a novembro de 2020, rece-
beu 6.275 acessos de crianças, ado-
lescentes e adultos, cuja média de 
atendimento mensal foi de 10.617 
pessoas. Quanto aos atendimentos 
realizados, até novembro de 2020, o 
Compaz Governador Eduardo Cam-
pos realizou um total de 6.794 nos 
serviços de Promoção e Defesa dos 

Com o objetivo de garantir a inclu-
são social, o Compaz tem mais de 13 
mil m² de área construída, conta com 
atividades e serviços diversos, como 
biblioteca, Dojô, atividades esportivas, 
atendimento do Procon, Cras, aten-
dimento especial voltado às mulheres 
vítimas de violência, Emprego e Renda 
nos Bairros, Sala do Empreendedor, 
Mediação de Conflitos, Escola Social 
do Varejo, atendimento psicológico, 
atendimento pedagógico com pesso-
as com deficiência, reforço escolar, 
aulas inclusivas de Circo, skate, além 
de atividades voltadas para a primei-
ra infância e práticas integrativas 
como Yoga, Tai Chi Chuan e Biodança. 

COMPAZ ARIANO 
SUASSUNA
A Prefeitura Recife, por meio da Secre-
taria de Segurança Urbana do Recife, 
entregou o primeiro Centro Comuni-
tário da Paz Escritor Ariano Suassuna, 
no Cordeiro, em março 2017. O equi-
pamento, marco da política pública de 
segurança pela inclusão social, através 
da educação, esportes e lazer, contava 
com um total de 22.125 pessoas cadas-
tradas, no período de 28 de março de 
2017 a novembro de 2020, 

De janeiro a novembro de 2020, o equi-
pamento ofereceu 4.150 vagas, sen-
do 2.340 esportivas; 357 de saúde e 
bem-estar (práticas integrativas); 470 
educacionais; 327 de qualificação pro-
fissional e geração de renda; e 656 
culturais. Nos serviços de Promoção e 
Defesa dos Direitos; Saúde e Bem-Es-
tar; Qualificação Profissional e Gera-
ção de Renda foram realizados 44.417 
atendimentos. 

Na biblioteca Jornalista Carlos Percol, 
de janeiro a novembro de 2020, 8.352 
pessoas acessaram o espaço. Até o 
mês de novembro de 2020, o Compaz 
Escritor Ariano Suassuna realizou um 

total de 14.188 atendimentos nos ser-
viços de Promoção e Defesa dos Direi-
tos; Saúde e Bem-Estar; Qualificação 
Profissional e Geração de Renda.
 
O equipamento, que tem mais de 6,2 
mil m² de área construída, oferece ati-
vidades e serviços diversos, como bi-
blioteca, mediação de conflitos, aten-
dimento psicológico, Procon, Junta 
Militar (alistamento), oficinas cidadãs, 
reforço de português e matemática, 
ateliê, atendimento especial voltado 
às mulheres vítimas de violência, es-
portes, balé, coral infantil, artes mar-
ciais, além de práticas como ioga, me-
ditação, biodança e meditação. 
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COMPAZ MIGUEL ARRAES

Inaugurado em dezembro de 2019, o 
Compaz Miguel Arraes conta com um 
espaço de mais de 11 mil m² e, até no-
vembro de 2020, 3.255 pessoas se ca-
dastraram no equipamento implan-
tado no terreno da antiga Fábrica de 
Estopas do Zumbi (desapropriada em 
2007), cujo investimento de cerca de 
R$ 7 milhões, foi proveniente do Go-
verno Federal e de contrapartida do 
Município.

No período de janeiro a novembro de 
2020, o equipamento ofereceu 3.285 
vagas em diversas atividades, sendo 
1.991 esportivas; 987 educacionais; 32 
de qualificação profissional e geração 
de renda; e 275 culturais. Nos serviços 
de Saúde e Bem-estar e de Promoção 
e Defesa de Direitos foram realizados 
4.402 atendimentos. Na biblioteca Ju-
lia Santiago, até novembro de 2020, 
houve 2.463 acessos entre crianças, 
jovens e adultos, cujo atendimento 
mensal foi de 8.141 pessoas.

O equipamento que atende aos bairros 
da Torre, do Prado, Zumbi, da Madale-
na, do Cordeiro, da Ilha do Retiro, do 
Bongi, Derby, Paissandu, das Graças, 

de Santana, da Mustardinha, de Afo-
gados, San Martin e Joana Bezerra, 
oferece atividades esportivas, cultu-
rais e educacionais, e conta com qua-
dra poliesportiva coberta, quadra de 
areia, pista de cooper, equipamentos 
de ginástica, pista de skate, playgrou-
nd, praça de jogos de mesa, Cineteatro 
Joana Batista com capacidade para 
125 pessoas e com sistema de som e 
luz profissionais, Unidade do Centro 
de Referência de Assistência Social 
(CRAS), Biblioteca Julia Santiago e 
Unidade de Tecnologia na Educação e 
Cidadania (UTEC). 

A UTEC, da Secretaria de Educação 
do Recife, é a responsável por um dos 
grandes diferenciais deste Compaz, a 
Cultura Maker. A unidade conta uma 
impressora 3D e oferta cursos de ro-
bótica, animação digital, oficina de Ar-
duino (microcontralador para ativar 
robô, lixeira, ventilador), cursos bási-
cos de computação, curso de estam-
paria digital, clubes de rádio, cinema e 
clube de robótica, além da sala Google 
de educação. 

de Tecnologia (UTEC), da secretaria de 
Educação do Recife. A biblioteca tam-
bém conta com recepção, salão princi-
pal, além das salas para a gestão do es-
paço e tratamento técnico dos livros. 
O novo Compaz também conta com 
uma exposição permanente sobre a 
vida e obra de Dom Helder Câmara. 
A concepção museográfica vem de 
exposição anterior que celebrou os 
100 anos de Dom Helder e foi adap-
tada para eternizar o Dom da Paz. A 
exposição é fruto de parceria com 
o Instituto Dom Helder Câmara que 
firmou convênio com a Prefeitu-
ra do Recife, por meio da Secreta-
ria de Segurança Urbana do Recife.
Com investimento total foi de R$ 7 mi-
lhões, sendo R$ 5 milhões da Prefeitu-
ra do Recife e R$ 2 milhões do Governo 
do Estado. O projeto da 4ª Fábrica de 
Cidadania do Recife segue o modelo de 
sucesso que garantiu ao Compaz o re-
conhecimento como melhor programa 
de combate à desigualdade social do 
Brasil, prêmio entregue em 2019 pela 
Oxfam Brasil, Cidades Sustentáveis.

COMPAZ 
DOM HÉLDER CAMARA
Inaugurado no dia 19 de dezembro de 
2020, o novo Compaz Dom Hélder Câ-
mara, situado na comunidade do Co-
que, já conta com mais de 3.600 pes-
soas inscritas em diversas atividades. 

O novo Compaz possui mais de 6 mil 
m², sendo 3.610,85 de área construída 
com piscina, quadra poliesportiva, dojô 
para artes marciais, sala Mãe Coruja, 
Espaço do Empreendedorismo, Estúdio 
de Rádio, TV e Fotografia e uma série de 
outros serviços de cidadania, cultura, 
esportes e lazer. Ilha do Leite, Caban-
ga, Ilha Joana Bezerra, São José, Co-
elhos e Paissandú são os bairros dire-
tamente beneficiados, no raio de 1km. 

O Compaz Dom Helder Câmara tem 
como carro-chefe a biblioteca Clarice 
Lispector, sendo esta a 6ª biblioteca pú-
blica municipal da Rede de Bibliotecas 
pela Paz. A biblioteca Clarice Lispec-
tor está dividida em seis espaços com 
capacidade para 10 mil títulos e ilha 
de computadores, com 10 máquinas. 
Destaque para a área destinada para 
a primeira infância, sala da Unidade 
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REDE DE BIBLIOTECAS 
PELA PAZ

Tem como missão formar leitores, pre-
venir a violência e fortalecer a cidada-
nia, fomentando a relação cotidiana 
da comunidade com a leitura, a escrita 
e o aprendizado. Atua de forma mais 
próxima das comunidades do entorno, 
bem como das escolas municipais e 
estaduais. A Secretaria de Segurança 
Urbana do Recife trabalha, desde 2013, 
focada na prevenção da violência, ten-
do as Bibliotecas como carro-chefe. 

Além das bibliotecas Populares situa-
das em Afogados e Casa Amarela, fa-
zem parte da Rede a Biblioteca Afrânio 
Godoy, do Compaz Governador Eduar-
do Campos, no Alto Santa Terezinha; a 
Biblioteca Jornalista Carlos Percol, do 
Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro; 
a Biblioteca Julia Santiago, do Compaz 
Miguel Arraes, no bairro de São José; 
além da recém inaugurada bibliote-
ca Clarice Lispector, do Compaz Dom 
Hélder Câmara, na comunidade do Co-
que. Juntos, os espaços contam com 
mais de 60.000 mil livros de todas as 
áreas do conhecimento ofertadas à 
população recifense. 

A Rede de Bibliotecas pela Paz visa 
atrair a presença de crianças e jovens, 
oferecendo atividades edificantes que 
fortaleçam o vínculo com a cultura, as 
artes a educação e contribuam para 
a propagação da Cultura de Paz e a 
formação do cidadão leitor. As Biblio-
tecas da Rede trabalham no conceito 
de Biblioteca Viva, que une o acesso à 
informação, à cultura e à tecnologia, 
favorecendo o desenvolvimento in-
telectual e humano desde a primeira 
infância, num programa de atividades 
permanentes no período do contratur-
no escolar. A programação contempla 
todas as faixas etárias, inclusive adul-
tos e terceira idade. 

POLÍTICA SOBRE DROGAS 
SISTEMA MAIS 

O Sistema MAIS Recife de Política So-
bre Drogas está estruturado em pila-
res estratégicos para cumprimento da 
política pública de prevenção, cuidado, 
inserção e sistematização. Estes eixos 
estratégicos priorizam as pessoas que 
usam ou estão vulneráveis ao uso e 
abuso do álcool e outras drogas. 
 
O Sistema MAIS possui programas e 
projetos interdependentes, que reali-
zam o conjunto das ações de forma es-
truturada: Mobiliza Recife, Acolhe Vida 
Recife e Integra Recife. Desde 2017, já 
soma 4.534 ações realizadas e mais de 
470 mil pessoas beneficiadas ao longo 
dos quatro anos.
 
Em dezembro de 2019, foi inaugurada a 
Unidade Móvel do Projeto Acolhe Vida, 
ampliando o atendimento, com o des-
locamento dos serviços de Cuidado e 
atividade do Sistema Mais. Desde sua 
inauguração, a Unidade Móvel já aten-
deu mais de 16 mil pessoas, ampliando 
o benefício aos recifenses. 

ENTRE 2013 E 2020 A PREFEITURA 
DO RECIFE TAMBÉM FEZ: 

• Política Municipal de Cultura de Paz

• Programa Compaz na Comunidade

• Curso de Padronização Operacional

• Ampliação Câmeras de Videomoni-
toramento

• Construção Compaz Paulo Freire

• Vacinação Itinerante

• Reforma e implantação de Rede de 
Bibliotecas pela Paz

• FOCO – Formação Comunitária 

• Usina Cultural

• Comunidades Terapêuticas

• Atitude Recife

• Lançamento do Plano Municipal de 
Atenção às Problemáticas decorren-
tes do uso e abuso do Crack, Álcool e 
outras Drogas

• PCCV da Guarda Municipal




