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JUNTO

O Programa teve seu início em 2019 
e tem como objetivo ofertar oficinas 
pedagógicas e artísticas para crian-
ças, adolescentes e jovens, no contra 
turno escolar, por meio de instrutores 
da própria comunidade, promovendo 
renda e cidadania para população das 
áreas mais vulneráveis da cidade. Em 
2019, foram inscritas 497 pessoas e 
credenciados 34 oficineiros.

PROGRAMA
GERA CIDADANIA

A Prefeitura do Recife realizou a 
construção do prédio para implanta-
ção do Abrigo Noturno Irmã Dulce dos 
Pobres. Com o objetivo de atendimen-
to a pessoas em estado de extrema po-
breza e vulnerabilidade social, oferece 
segurança de acolhida para indivíduos 
e famílias em situação de rua na Cida-
de do Recife, através da estruturação 
de equipamento público para acolhi-
mento temporário noturno. O espaço 
tem capacidade de acolhimento de 
100 pessoas por noite, são oferecidos 
banheiros e dormitórios climatizados 
masculinos e femininos, sala para aten-
dimento psicossocial, guarda-volumes 
e área de convivência.

A gestão do Abrigo Noturno Irmã 
Dulce dos Pobres é realizada pelo 
INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL – IEDES e as vagas 
ofertadas estão distribuídas para po-
pulação idosa (20%), pessoas com 
deficiência (10%) e adultos (mulher e 
homem – 70%), sendo 60 vagas para 
homens e 40 para mulheres.

ABRIGO 
NOTURNO
IRMÃ DULCE
DOS POBRES

CHEGANDO
PROGRAMA
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O Chegando Junto é um 
programa municipal que 
propõe diversas ações 
nas áreas de assistência à 
população e apoio à geração 
de renda, que foi lançado 
pelo prefeito Geraldo Julio 
com o objetivo de reduzir 
os impactos do aumento da 
pobreza que vem crescendo 
no Brasil. Chegar junto de 
quem mais precisa, ouvir 
as demandas do povo e 
ter coragem para enfrentar 
os problemas da vida real. 
Estes pilares lastreiam 
o Programa Chegando 
Junto, capitaneado pela 
Prefeitura do Recife.  O 
Programa lançado em 2019, 
foi instituído através da lei 
18.618/2019.

Implantados em 2019, os dois res-
taurantes populares tem como obje-
tivo afiançar a segurança alimentar e 
nutricional para a população em situ-
ação de vulnerabilidade e risco, com 
foco na população em situação de rua 
do Recife, ofertando para esses usu-
ários 1.700 refeições diariamente (al-
moço e jantar). Os restaurantes estão 
localizados nos bairros de São José e 
Santo Amaro.

RESTAURANTES 
POPULARES
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As Frentes de Trabalho Miguel Arra-
es têm como meta gerar renda e tra-
balho para a população mais afetada 
pela crise econômica, dando oportu-
nidade para as pessoas obterem uma 
renda complementar. 

Na Secretaria de Educação, mães, 
pais e responsáveis pelos alunos da 
rede municipal de ensino receberam 
R$ 50 pelo pagamento das diárias. 
Os trabalhos ofertados foram nas áre-
as de pequenos reparos ou serviços 
como capinação, organização escolar, 
pintura e jardinagem.  Foram aptos a 
participar os pais ou responsáveis dos 
estudantes com frequência escolar re-
gular e apenas faltas justificadas, de-
sempregados, com renda familiar de 
R$ 300,00 e cadastrados no Bolsa Es-
cola Municipal e ou Bolsa Família. Em 
2019, foram cadastradas 1.887 pesso-

FRENTES DE 
TRABALHO 
MIGUEL ARRAES

Pensando na prevenção, promoção 
e cuidado com a saúde da população, 
a Secretaria de Saúde realizou ao lon-
go do ano de 2019 diversos mutirões, 
atendendo especialidades como car-
diologia, ortopedia, ginecologia, pe-
quenas cirurgias, otorrinolaringologia 
e outros encaminhamentos. Quando 
necessário, os pacientes eram condu-
zidos para marcação de procedimen-
tos diversos como exames clínicos e 
de imagem. Em 2019, foram realiza-
dos 9 mutirões e foram ofertadas mais 
de 12 mil vagas.

MUTIRÕES DE 
SAÚDE
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as, com 10.372 diárias pagas e 203 es-
colas beneficiadas, totalizando mais 
de R$ 620 mil.

Na Secretaria de Saúde a ação foi 
contratar por suprimento individual 
pessoas em situação de vulnerabili-
dade social para realizar serviços de 
retirada de bens inservíveis (entulhos) 
através de mutirões realizados nas 
unidades de saúde. Em 2019, foram re-
alizados 169 mutirões de faxina, com 
mais de 800 diárias pagas à 228 pes-
soas distintas, totalizando mais de R$ 
40 mil.

Visando a qualificação profissional, 
o estimulo ao empreendedorismo e a 
melhoria imediata da renda da popu-
lação, foi lançado em julho de 2019, 
os minicursos de empreendedorismo, 
que atuam de forma itinerante nas 
microrregiões e têm carga horária de 
20h ou 40h. Os cursos oferecidos fo-
ram: manutenção de bicicleta, básico 
de manicure e pedicure, bijuteria ar-
tesanal e corte de cabelo masculino 
com máquina. Ao final de cada curso 
o concluinte recebe orientações sobre 
como empreender, junto com o certi-
ficado do minicurso e kits com itens 
que já permitam o início da atividade 
empreendedora. Em apenas seis me-
ses foram formadas mais de 850 pes-
soas em as seis Regiões Político Admi-
nistrativas.

MINICURSOS
DE EMPREENDE-
DORISMO
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Lançado em 2019 o projeto Renda 
por APP, mais uma ação do Progra-
ma Chegando Junto, busca fomentar 
a geração de renda para a população 
desempregada através de aplicativos. 
Em 2019 o Renda por APP sorteou 
300 kits contendo uma bicicleta e um 
smartphone com pacote de dados e 
ligações, por 12 meses, possibilitan-
do que os beneficiados aumentem 
sua renda prestando serviços para os 
diversos aplicativos de entrega a do-
micílio disponíveis no mercado. Além 
disso, os sorteados participam de pa-
lestras educativas de segurança no 
trânsito, atendimento ao cliente e uso 
de aplicativos.

RENDA POR APP
Pensando na recolocação dos de-

sempregados no mercado de forma 
mais rápida, foi criado “O Vem Meu 
Emprego” que disponibilizará passa-
gens de ônibus para facilitar o desloca-
mento dos recifenses desempregados, 
que estão à procura de uma oportuni-
dade no mercado de trabalho. Além 
das passagens, os trabalhadores terão 
acesso a 10 currículos com envelope, 
que serão elaborados com apoio das 
equipes das Agências de Emprego do 
Recife. Em 2019, com apenas 4 dias de 
atendimento 44 pessoas foram bene-
ficiadas com o programa. Para 2020 
serão atendidas até 1.000 pessoas por 
mês.

VEM
MEU EMPREGO 
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A ação visa apoiar o pequeno em-
preendedor (Pessoa Física ou Jurídi-
ca), disponibilizando microcrédito de 
R$ 100 a R$ 21 mil para investir no seu 
próprio negócio. Foram feitas par-
cerias com a Associação Comercial 
de Pernambuco (ACP) e a Junta Co-
mercial de Pernambuco (Jucepe). No 
mutirão realizado em 2019 no Marco 
Zero, mais de 2.100 empreendedores 
formais e informais tiveram a chan-
ce de solicitar o financiamento para 
aumentar o capital de giro, comprar 
equipamentos e fazer reformas. Nos 
dias do evento foram realizadas mais 
de 45 oficinas, além de palestras so-
bre educação financeira.

MICROCRÉDITO
A ação tem o intuito de despertar 

o empreendedorismo no cidadão atra-
vés da preservação do verde e gera-
ção de renda. O curso gratuito é ofe-
recido no Jardim Botânico do Recife 
(JBR), tem duração de 51 dias e inclui 
aulas práticas e teóricas. Ao final, é 
conferido certificado e kit básico com 
os insumos necessários para iniciar as 
atividades.  Iniciada em setembro de 
2019, a ação já beneficiou mais de 130 
pessoas. O curso oferece aos alunos: 
vale-transporte no Cartão Vem, kit 
básico de insumos, uniforme, botas e 
lanche.

CURSO
DE JARDINAGEM
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O Minicurso de jardinagem foi lan-
çado em novembro de 2019 e aconte-
ce nas comunidades com o intuito de 
formar os participantes nas técnicas 
básicas de utilização de ferramentas e 
materiais, produção de mudas, plantio, 
adubação e manutenção de jardins, 
tendo como foco da ação a Educação 
Ambiental para conservação, com es-
tímulo a geração de trabalho, renda e 
combate à pobreza. O minicurso be-
neficiou 20 moradores no bairro de 
Nova Descoberta.

No final de cada curso, os alunos 
recebem certificado e kits com itens 
que permitam empreender. Juntos, 
eles aprendem sobre preparo do solo, 
adubação, implantação e manutenção 
de jardins para geração de renda.

MINICURSO
DE JARDINAGEM

Realizado o planejamento da ação 
em 2019, e prevista para iniciar em 
2020, o Programa renda Verde visa 
fornecer sementes para que sejam cul-
tivadas por pessoas sem renda, com 
garantia da compra. O objetivo é de 
que a partir do cultivo das sementes 
o cidadão cadastrado passe a ter uma 
renda mensal de no mínimo R$ 200 a 
partir do sexto mês do primeiro plan-
tio, que é quando a muda está pronta 
para comercialização.

PROGRAMA
RENDA VERDE

A Projeto Autoconstrução, em de-
senvolvimento pela Secretaria de Ha-
bitação, busca mobilizar a comunida-
de para que, com supervisão técnica, 
sejam construídas casas populares 
com materiais sustentáveis, reuso de 
água, hortas e área comum harmôni-
ca e interativa, promovendo o direito 
à moradia. Cada unidade terá área de 
aproximadamente 40m², com sala, co-
zinha, banheiro social e dois quartos. 
Essa atividade visa também capacitar 
os moradores desempregados em no-
vas atividades empreendedoras, pro-
movendo o acolhimento do cidadão 
com maior vulnerabilidade social. Em 
2019, foram realizados os cadastros 
das famílias beneficiadas de acordo 
com os critérios estabelecidos. Estão 
previstas a construção de 50 casas no 
primeiro semestre de 2020.

AUTOCONSTRU-
ÇÃO
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O projeto propõe resgatar a cida-
dania do cidadão, proporcionando ha-
bitabilidade através da realização de 
pequenas reformas nas casas localiza-
das nas Zonas Especiais de Interesse 
Social - ZEIS e/ou nas Comunidades 
de Interesse Social – CIS, adotando 
como prioridade o atendimento às 
moradias precárias e realizando ben-
feitorias com a disponibilização de 
material necessário e apoio técnico 
para execução das reformas. 

A partir dos critérios de elegibili-
dade (ter renda familiar máxima per 
capita igual ou menor de R$ 60; a uni-
dade não esteja localizada em área de 
risco; pessoas com deficiência, idosos, 
famílias chefiadas por mulheres) são 
definidas as habitações que receberão 
o projeto. O valor investido será de no 
máximo de R$ 5 mil por moradia.

PARCERIA
NA SUA CASA
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Em 2019 foram iniciadas reformas 
em 16 casas, contemplando serviços 
como: reparos nos telhados, esqua-
drias (portas, janelas e grades), refor-
ma e instalação de banheiro, cozinha, 
reboco e pintura, instalações hidráuli-
cas (água e esgoto) e elétricas, solu-
ções de acessibilidade e piso das ca-
sas. Até o primeiro trimestre de 2020, 
serão 50 casas, com famílias benefi-
ciadas já selecionadas, cadastradas e 
casas vistoriadas.

O projeto PERTENCER almeja ini-
cialmente ser uma ferramenta de en-
gajamento, integração dos cidadãos 
na comunidade, promovendo o envol-
vimento de forma solidária e desper-
tando nas pessoas o sentimento de 
pertencimento pelo lugar onde mo-
ram, através do cuidado e da proteção 
das crianças.

Os Espaços de Convivência – PER-
TENCER estão sendo criados em con-
juntos habitacionais e comunidades 
(ZEIS) que possuem áreas que podem 
ser adaptadas em espaços recreativos 
com o objetivo de atender crianças da 
primeira infância, dando suporte às 
mães com vulnerabilidade social no 
mercado de trabalho. O trabalho rea-
lizado com as mães consiste na capa-
citação das mulheres desempregadas 
em cursos de brinquedistas para aten-

PERTENCER
der as crianças destas comunidades, 
desenvolvendo atividades lúdicas, 
além de oferecer cuidados básicos 
como alimentação. 

Em 2019, foram contempladas três 
áreas, nos Conjuntos Habitacionais 
Padre Miguel, Travessa do Gusmão e 
na Comunidade de Caranguejo Ta-
baiares. Foram mais de 500m� de área 
reformada dentro das áreas comuns 
dos habitacionais e/ou da comunida-
de (ZEIS) para disponibilizar estrutura 
com banheiros infantis, playground, li-
vros e brinquedos. Com atividade nas 
três áreas, são 68 colaboradoras das 
comunidades recebendo capacitação 
de brinquedista e 181 crianças atendi-
das.
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Em 2019, a Prefeitura do Recife ino-
vou mais uma vez. Através da Secreta-
ria Executiva de Inovação Urbana, res-
ponsável pelo programa Mais Vida nos 
Morros, foi criado o Megamutirão Mais 
Vida nos Morros. O projeto contempla 
inicialmente a mobilização da comuni-
dade, que é ouvida e convidada para 
participar do processo de cocriação 
das intervenções através de rodas de 
conversa e oficinas.  Para a comunida-
de, é apresentado um “cardápio” de 
soluções que apresentam sugestões 
de intervenções que podem ser reali-
zadas nos espaços para que eles pos-
sam fazer as alterações que julgarem 
necessárias. Essa participação cola-
borativa também se dá através de um 
mapeamento afetivo, onde moradores 
e voluntários identificam na comuni-
dade, potenciais de áreas verdes, es-
paços de convivência e lugares para 
dar asas à imaginação das crianças.

MEGA MUTIRÃO 
MAIS VIDA
NOS MORROS

Em paralelo, são oferecidas ativida-
des para engajar os moradores como 
oficinas de culinária sustentável, jardi-
nagem e horta, artes plásticas, tecido, 
cordel, brinquedos sustentáveis, apre-
sentações musicais e muitas outras.  
A terceira etapa consiste no plano de 
ação que contempla a conscientização 
ambiental prevendo a eliminação de 
pontos críticos de lixo, implantação de 
espaços de convivência com bancos, 
jardins, pinturas e hortas, execução de 
espaços lúdicos para crianças, prio-
rizando a primeira infância. Em 2019 
foram realizadas duas edições do Me-
gamutirão.

O primeiro Megamutirão beneficiou 
mais de 2,5 mil moradores de 16 co-
munidades situadas nas áreas mais 
vulneráveis da cidade, com pintura de 
casas, muros, calçadas, além da pro-
gramação cultural e das atividades 
lúdicas voltadas para a criançada. Fo-

ram empregados 18 mil litros de tinta 
para pintura dos muros e fachadas de 
600 residências e na transformação 
dos espaços públicos do entorno, que 
também resultaram em 63 interven-
ções realizadas em espaços ociosos. 
Estes espaços foram transformados 
em ruas e escadarias brincantes, insta-
lação de hortas e jardins comunitários, 
praças e mirantes, entre outros. Desde 
o início do projeto, os mais de 2 mil 
voluntários engajados além de coloca-
rem a mão na massa, ministraram 88 
oficinais.

O segundo Megamutirão beneficiou 
mais de 6,5 mil moradores de 12 comu-
nidades situadas nas áreas mais vulne-
ráveis da cidade, com atividades que 
aconteceram diariamente durante 2 
meses. E, desta vez, houve dois dias de 
grandes mutirões envolvendo mora-
dores, voluntários, servidores públicos 
da Prefeitura do Recife e embaixado-
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res do programa Mais Vida nos Morros. 
Ao total foram usados 28 mil litros de 
tinta para pintura de muros e facha-
das de residências, na transformação 
dos espaços públicos do entorno, na 
ressignificação de espaços comunitá-
rios e na criação de novos espaços de 
lazer e convivência. Pela repercussão 
expressiva do primeiro Megamutirão 
e seus benefícios para as pessoas da 
cidade, o número de voluntários en-
gajados aumentou para 5 mil, e eles 
ministraram oficinais e atividades com 
os moradores nas 12 comunidades si-
multaneamente. Nesta segunda edi-
ção do Megamutirão houve ainda uma 
novidade, os embaixadores do Mais 
Vida nos Morros; 28 personalidades 
da cidade que participaram das ações 
como agentes de transformação, con-
vocando a população da cidade e co-
locando a mão na massa junto com os 
voluntários e moradores.
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GESTÃO

Com o objetivo de sempre promo-
ver um melhor aproveitamento dos re-
cursos públicos e maior eficiência da 
administração municipal, a Prefeitura 
da Cidade do Recife vem mantendo 
sistematicamente o acompanhamen-
to das metas prioritárias da gestão, 
garantindo insumos que possibilitam 
uma melhor tomada de decisão. 

A Secretaria de Planejamento e 
Gestão possui uma equipe que realiza 
semanalmente reuniões com as secre-
tarias para acompanhar o andamento 
das metas pactuadas ao longo do ano. 
Já foram mais de 8.700 metas acom-
panhadas durante a gestão. 

MONITORAMENTO 
INTENSIVO

O Escritório de Gerenciamento de 
Projetos e Processos (EGPP) da Pre-
feitura do Recife foi implantando em 
2013 para oferecer suporte às Secreta-
rias no que se refere ao gerenciamen-
to dos projetos de forma efetiva, por 
meio da adoção das melhores práticas 
utilizadas com sucesso em instituições 
públicas e privadas.

Em 2019 foram acompanhados pelo 
EGPP 53 projetos, com um investimen-
to aproximado de R$ 600 milhões. As 
principais entregas realizadas em 2019 
acompanhadas pelo Escritório foram: 
o Habitacional Casarão do Barbalho, 
a Upinha Alto do Pascoal e a Creche 
Escola Recife Sementinha do Skylab. 
Com o lançamento do Programa Che-
gando Junto, novos projetos foram 
incorporados ao portfólio do EGPP e 
entregues à população fazendo a di-

ESCRITÓRIO DE 
GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS E 
PROCESSOS

ferença na vida de muitas pessoas. 
São eles: Abrigo Noturno Irmã Dulce 
dos Pobres e três unidades do Proje-
to Pertencer (Caranguejo Tabaiares, 
Padre Miguel e Travessa do Gusmão). 
Estes projetos foram acompanhados 
seguindo a metodologia definida no 
modelo de governança. 

Todos os projetos são formalmen-
te iniciados após o preenchimento do 
termo de abertura. São realizadas reu-
niões com os stakeholders para garan-
tir a integração da equipe do projeto. 
O gerenciamento do tempo é feito 
através de cronogramas que são cons-
truídos com a equipe do projeto e a 
cada início de ano é feito uma pactua-
ção orçamentária que é acompanhada 
através do gerenciamento dos custos 
até a finalização do projeto.

Em 2019 o Escritório de Gerencia-

mento de Projetos e Processos atuou 
em duas iniciativas de melhoria ope-
racional, atuando na revisão dos dia-
gramas de processos da Secretaria de 
Administração e Gestão de Pessoas e 
no mapeamento do processo de aqui-
sição de equipamentos para a Secre-
taria de Saúde do Recife. Além disso, 
o Escritório realizou dois treinamentos 
ao longo de 2019, capacitando cerca 
de 40 servidores nas melhores práti-
cas em Gerenciamento de Processos 
de Negócio. Dentre as capacitações 
realizadas, uma foi desenhada espe-
cialmente para a formação dos novos 
servidores das Secretaria de Planeja-
mento e Gestão e Secretaria de Admi-
nistração e Gestão de Pessoas.
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Lançado em 2013, o Colab.re é um 
aplicativo que visa fomentar a gestão 
pública colaborativa e transparente, 
pois permite uma maior interação entre 
o poder público e a sociedade. A partir 
do app, a população pode identificar, 
numa lista de 64 categorias, irregulari-
dades no serviço de zeladoria prestado 
pelo poder executivo municipal. A fisca-
lização encaminhada à prefeitura, atra-
vés do app, possibilita ao poder público 
identificar o problema mais rapidamen-
te e tomar as medidas necessárias para 
solucionar a questão.

Pensando em ampliar os canais de 
interação, a partir de 2016, a Prefeitura 
do Recife passou a contar com o Colab.
re que, desde a sua implantação, já re-
solveu mais de 4 mil solicitações oriun-
das do app, cuja taxa de resolução é de 
mais de 70%. Atualmente, a cidade do 
Recife conta com mais de 15 mil usuá-
rios cadastrados na plataforma.

COLAB
Em 2019, o Portal da Transparência 

do Recife teve 504.028 páginas 
consultadas de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro, número 5,12% maior do que 
o mesmo período de 2018. Destaca-
se que quase a metade dos acessos 
foi para consulta de remuneração de 
servidores (238.241), seguido da página 
de despesas (81.258) e das páginas de 
licitações e contratos (14.047) e de 
receitas (10.619), dentre outras. Esses 
números se referem à Transparência 
Ativa, ou seja, dizem respeito ao 
número de consultas de informações 
que já estão disponíveis na página 
da internet, independentemente de 
solicitações.

De janeiro a dezembro de 2019, 
o Portal da Transparência do Recife 
registrou 556 pedidos de Acesso à 
Informação, dos quais 81,29% foram 

ACESSO À 
INFORMAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA 

respondidos e 4,32% constavam como 
pendentes no fechamento do ano, 
sendo que menos de 2% estavam 
atrasados. Dentre os assuntos mais 
procurados estão impostos, trânsito, 
licitações e contratos, concursos e 
seleções, além de dados sobre saúde 
e educação.  

Além disso, 14,39% das solicitações 
foram indeferidas, sendo a maioria 
delas por já haver canal específico 
no qual o cidadão pode ter acesso à 
informação de forma ativa. Nesses 
casos, é dada a orientação ao solicitante 
sobre como achar o que procura sem 
a necessidade de abrir um Pedido de 
Acesso à Informação. 

O Portal da Transparência do Recife, 
ano a ano, vem sendo referência nas 
avaliações a que é constantemente 
submetido. Dentre os destaques 

anunciados em 2019, cujos dados 
se referem ao ano de 2018, a cidade 
liderou o ranking de melhor grau de 
transparência entre as capitais, de 
acordo com o resultado da Escala 
Brasil Transparente (EBT) – Avaliação 
360°, realizada pelo Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral 
da União (CGU). Numa escala de 0 a 10, 
o município obteve nota 9,90.

Já no Índice de Transparência dos 
Municípios de Pernambuco (ITMPE), 
elaborado pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco (TCE-PE), 
Recife permaneceu no nível mais alto 
de transparência pelo quarto ano 
consecutivo. A avaliação observou os 
portais dos municípios pernambucanos 
e a classificação variava em cinco níveis 
de transparência: Desejado, Moderado, 
Insuficiente, Crítico e Inexistente.
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No exercício 2019, 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 
nas áreas de logística de armazena-
mento e distribuição, terceirização 
de mão de obra, frota de veículos e 
energia elétrica, obteve uma racio-
nalização de despesas de aproxima-
damente R$ 48 milhões.

RACIONALIZAÇÃO 
DAS DESPESAS 

A Prefeitura do Recife, por meio da 
Secretaria de Finanças em janeiro dis-
tribuiu os carnês para pagamento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) referente ao exercício fiscal de 
2019.  O vencimento do tributo ocor-
reu no dia 10 de fevereiro. Quem esta-
va adimplente com o município pôde 
quitar a cota única com 10% de des-
conto ou optar pelo parcelamento em 
até dez vezes, com desconto de 5% até 
o dia do vencimento. Ao todo 351.644 
pessoas receberam o carnê referente 
ao ano de 2019. Em cumprimento à Lei 
16.607 de 06 de dezembro de 2000, 
o IPTU de 2019 no Recife foi corrigi-
do pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), conside-
rando o período de novembro de 2017 
a outubro de 2018, cujo percentual foi 
de 4,56%.

IPTU 2019
A   Secretaria de Finanças do Recife 

publicou no Diário Oficial do Recife, 
do dia 05.10.2019, a Portaria  N° 19, de 
02 de outubro de 2019,  que disciplina 
o uso da emissão da Nota Fiscal de 
Serviços eletrônica (NFSe) e inclui o MEI 
na relação  dos prestadores de serviços 
localizados no município do Recife com 
autorização para emitirem a NFSe. A 
SEFIN disponibilizou um manual com 
informações sobre a obrigatoriedade 
da NFS-e, como cadastrar a senha web 
para acesso ao sistema e diversas outras 
informações importantes para o MEI.

NOTA FISCAL 
DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICA 
PARA MEI 

O Centro de Atendimento da Prefei-
tura do Recife, localizado no edifício-
-sede da prefeitura, no Cais do Apo-
lo, funciona de segunda a sexta-feira, 
das 7h45 às 15h. No centro, o contri-
buinte pode realizar diversos servi-
ços relacionados ao Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), Imposto 
sobre Transmissão Intervivos de Bens 
Imóveis e de Direitos a eles Relativos 
(ITBI), Cadastro Mercantil de Contri-
buintes (CMC) e outros assuntos re-
ferentes ao município. O número de 
atendimento presencial no Centro de 
Atendimento ao Contribuinte vem di-
minuindo desde que o Portal de Finan-
ças começou a oferecer atendimento 
online. Em 2019, até novembro, foram 
apenas 47.465 atendimentos presen-
ciais. Em 2013, a Central de Atendi-
mento ao Contribuinte havia registra-
do 145.172 atendimentos presenciais; 
uma redução de 67%.

CENTRO DE 
ATENDIMENTO 
AO 
CONTRIBUINTE 
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Criada em 28 de Janeiro de 2015, 
por meio do Decreto nº 28.555, a Ou-
vidoria Geral do Município do Reci-
fe funciona como um instrumento de 
gestão pública e participação popular, 
por meio das manifestações de infor-
mações, reclamações, solicitações, 
denúncias, sugestões e elogios apre-
sentadas pelos cidadãos e ou servido-
res municipais, através dos canais de 
comunicação 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 prestados 
pelo município, contribuindo assim 
para o fortalecimento da democracia. 
A OGMR integra a Secretaria de Go-
verno e Participação Social do Muni-
cípio e tem a competência de analisar, 
encaminhar e monitorar as manifesta-

OUVIDORIA 
GERAL DO 
MUNICÍPIO DO 
RECIFE

ções e todo o seu andamento, como 
também, gerar relatórios estatísticos 
para subsidiar a administração, forta-
lecendo a gestão participativa.

Em 2019, foram registradas 14.020 
manifestações, cuja taxa de resolutivi-
dade foi de 75,02%. De 2015 a 2019, o 
índice de resolutividade foi de 84,11% 
de um total de 57.749 manifestações 
registradas.

Criado em 2013, o programa Servi-
dor de Valor busca dar um olhar mais 
acurado ao servidor da Prefeitura do 
Recife, beneficiando não só o seu 
crescimento profissional, como tam-
bém o pessoal. O programa visa a va-
lorização do servidor municipal atra-
vés das mais diversas atividades, que 
vão desde eventos em períodos festi-
vos da cidade até aqueles eventos que 
envolvem a conscientização e a saúde 
do servidor. Dentre os projetos exis-
tentes, destacam-se: Campanhas de 
conscientização Outubro rosa e No-
vembro azul, Ginástica laboral, Orien-
tação nutricional, Programa de pre-
paração para a aposentadoria (PPA), 
Feira do Prosel, entre outros.  

SERVIDOR
DE VALOR

As Mesas permanentes de Negocia-
ção são reuniões realizadas entre repre-
sentantes da Administração Municipal 
e das Entidades Classistas, ocorrendo 
periodicamente ao longo do ano a fim 
de se discutirem os pleitos e reivindi-
cações das categorias. Na Mesa Ge-
ral de Negociação são negociados os 
pleitos que geram impacto financeiro 
na folha de pagamento. Por outro lado, 
na Mesa Setorial discutem-se pleitos 
específicos, sem impacto financeiro na 
folha, como estrutura e condições de 
trabalho. Desde 2013 ocorreram mais 
de 300 das Mesas de Negociação e 
Mesas Setoriais. Em 2019 destaca-se 
a implantação integral do piso salarial 
nacional do ACS/ASACE, adequando 
as carreiras dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACS) e Agentes de Saú-
de Ambiental e Controle de Endemias 
(ASACE) ao piso estabelecido pela Lei 
Federal n° 13.708/18.

INSTALAÇÃO 
DA MESA 
PERMANENTE
DE NEGOCIAÇÕES
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A Escola de Governo da Prefeitura 
da Cidade do Recife (EGPCR) foi cria-
da com a finalidade desenvolver a per-
manente capacitação dos servidores 
municipais, implementando ativida-
des em diversas áreas voltadas à am-
pliação de conhecimentos e desenvol-
vimento de habilidades específicas e, 
consequentemente, elevando o nível 
de qualidade e efetividade dos servi-
ços prestados. No primeiro semestre 
de 2019, foi realizado um Levanta-
mento de Necessidade de Treinamen-
to (LNT) para todas as secretarias, 
órgãos e indiretas da Prefeitura do 
Recife, a fim de promover com mais 
precisão os cursos adequados e de-
vidamente necessários para o desem-
penho das atividades dos servidores. 
Ainda em 2019, a Escola, em parceria 
com a EMPREL, disponibilizou a certi-

ESCOLA
DE GOVERNO

ficação digital no Portal da Escola de 
Governo. Todo processo, desde a ins-
crição até o término da capacitação, é 
totalmente digital.

Com o grande número de cursos 
ofertados, a Escola tem contribuído 
de forma direta para o conhecimen-
to de seus servidores, trazendo mais 
eficiência no desempenho de suas 
atividades. De 2013 a 2019 foram re-
alizadas 571 capacitações, totalizando 
11.886 servidores capacitados.

A ação foi desenvolvida em 2019 e 
busca estimular as transferências in-
ternas de bens entre as secretarias, 
de modo a evitar compras desneces-
sárias e descartes irregulares de bens 
móveis, melhorando, assim, a eficiên-
cia do uso do patrimônio público. O 
piloto iniciou-se com um grupo orga-
nizado pela Divisão de Patrimônio da 
Prefeitura do Recife e hoje envolve a 
participação de todas as secretarias e 
órgãos. 

Com pouco mais de um mês de ati-
vidade, já foram ofertados mais de 
623 bens, que somam cerca de R$ 
225.000,00. Já estão sendo estudadas 
formas de aprimorar o projeto que, fu-
turamente, deve se expandir para pla-
taformas específicas, como aplicativo 
de celular e um módulo do Portal de 
Compras.

REUSE.PCR
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• Sistema Integrado de Gestão de 
Automóveis (SIGA)
• Desconto no IPTU
• CGMOrienta
• Estágio corporativo 
• Programa de Preparação para 
Aposentadoria (PPA)
• Programa de Serviço e Lazer 
(PROSEL)
• Compensação Previdenciária
• Regulamentação dos Encargos 
Trabalhistas dos Contratados
• Auditorias internas e o 
desenvolvimento do Sistema de 
GEV (SiGev)
• Convênio com a Aripe para o 
registro de imóveis no Recife
• Jogos dos Servidores do Recife
• Mapeamento, Diagnóstico e 
Classificação de Áreas Críticas
• Plano Recife 500 anos

• Negociação Fiscal
• Reforma Administrativa
• Seleção de novos gestores
• Acompanhamento de Projetos de 
Lei
• Relacionamento com a sociedade
• Criação da área de Captação de 
recursos
• Implantado o Gerenciamento das 
execuções fiscais
• Desenvolvimento de programa de 
educação fiscal
• App de Fiscalização
• Plano de Ordenamento Territorial

ENTRE 2013 E 2019
A PREFEITURA
DO RECIFE
TAMBÉM FEZ:
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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.

RECIFE ANTIGO 
DE CORAÇÃO

Projeto que leva recifenses e 
visitantes para conhecer os atrativos 
e paisagens da cidade em roteiros 
gratuitos de bicicleta, a pé, de catamarã 
e de ônibus, o Olha! Recife estreou em 
2013 com temas e cenários variados. 
Até dezembro de 2019 atendeu 31 
mil pessoas e ofereceu 779 roteiros 
turísticos. Foram 210 roteiros de ônibus, 
com 9.830 participantes; 131 passeios de 
catamarã, que tiveram 11.946 pessoas 
para navegar pelo Capibaribe; 344 
roteiros a pé que contaram com 8.647 
participantes; e 95 passeios de bicicleta 
que mobilizaram 861 ciclistas.

Em 2019, o Olha! Recife atendeu 
5.677 pessoas e ofereceu 147 roteiros 
turísticos. Foram 35 roteiros de ônibus, 
com 1.716 participantes; 08 passeios 
de catamarã, que levaram 901 pessoas 
para navegar pelo Capibaribe; 104 
roteiros a pé que contaram com 3.060 
participantes.

OLHA! RECIFE
A primeira edição do Festival R.U.A. 

aconteceu em Julho de 2018 e teve 
como objetivo transformar o Recife 
Antigo numa grande galeria de arte, 
música, dança, esportes, cinema ao ar 
livre e várias outras atividades. Reuniu 
músicos, acrobatas, grafiteiros e 
diversas atividades gratuitas, deixando 
para a cidade um ponto inovador e o 
primeiro do Nordeste com grafitagens. 
O Espaço Rua, localizado na Av. 
Barbosa Lima, no Recife Antigo, é uma 
mostra de arte e criatividade da cidade 
do Recife.

Em 2019, o Festival R.U.A contou com 
13 polos (3 a mais que 2018), 5 oficinas 
(grafite, desenho livre, pipa, dança e 
aula temática para pessoas idosas), 
participação de 60 artistas e, como a 
maior novidade, a instalação de uma 
Roda Gigante no Marco Zero, custeada 
pelo patrocínio da 99 Taxi, que recebeu 
uma média de 6.000 pessoas.

FESTIVAL R.U.A.

CIDADE
A

VIVENDO

Reestruturação do espaço 
recreativo já existente para a prática 
do skate, contemplando a instalação 
de novos equipamentos e atendendo 
ao pleito da população, que 
demandou que fossem realizadas 
melhorias na área de lazer. A pista se 
tornou mais democrática, atendendo 
as diversas modalidades de skate 
como street, freestyle, surf no asfalto, 
bem como usuários de patins. A pista 
conta com 12 novos obstáculos, entre 
escadarias, corrimãos e rampas que 
foram implantados em novembro de 
2019.

SKATEPARK NO 
PARQUE SANTANA
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O projeto foi criado em 2013 e 
surgiu com o propósito de incentivar 
o trabalho dos artistas urbanos por 
meio da realização de oficinas de 
grafitagem com estudantes da rede 
municipal, incentivo à qualificação dos 
profissionais do grafite e à grafitagem 
de painéis em áreas públicas. A 
primeira intervenção aconteceu, em 
caráter piloto, no muro do Cemitério 
de Santo Amaro, em 2013.

Em parceria com a ONG Cores 
do Amanhã, o projeto também visa 
ampliar as alternativas de turismo 
cultural, garantindo exposições de 
arte a céu aberto, e transformar os 
espaços urbanos em novos atrativos 
turísticos. Desde 2013, 60 painéis 
foram grafitados e 30 oficinas foram 
realizadas.

Em 2019, foram realizadas 15 

COLORINDO
O RECIFE

oficinas de grafite e a pintura de 15 
painéis.  Inscreveram-se 24 novos 
artistas, totalizando 65 grafiteiros 
credenciados para atuarem no 
projeto. No entanto, em 2019 o projeto 
‘Colorindo Recife’ apoiou também 
outras ações: Abril pro Livro; 10 anos 
da ONG Cores do Amanhã; Semana 
do Bebê com a pintura de painéis nas 
Unidades de Saúde Bernard 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.

A Prefeitura já inaugurou 19 
Academias Recife na cidade. São 
academias de ginástica ao ar livre e 
gratuitas para o recifense. Todas as 
Academias Recife seguem um padrão 
que conta com 26 equipamentos de 
musculação, todos em aço inoxidável, 
resistentes ao sol e à chuva, além de 
espaço para alongamento e ginástica 
localizada e acompanhamento de 
professores de educação física. Já 
existem academias desse tipo no 
Hipódromo, Boa Viagem, Lagoa do 
Araçá, Torre, Engenho do Meio, Santo 
Amaro, Parque Santana, Parque da 
Jaqueira, Parque da Macaxeira, Ibura, 
Ipsep, Coque, Várzea, Santos Dumont, 
Porto Madeira (Água Fria), Guabiraba, 
Barro, Casa Amarela e Mustardinha, 
sendo essas seis últimas implantadas 
em 2018. Atualmente as academias 

ACADEMIAS 
RECIFE 

contam com mais de 100 mil inscritos. 
Os usuários das Academias contam 

com acompanhamento profissional, 
individual e gratuito. Além de 
musculação, são oferecidas aulas de 
jump, step, zumba, danças populares 
e outras práticas. Recentemente, as 
Academias Recife passaram a contar 
ainda com grupos de corrida.  
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Projeto lançado em 2017 que 
visa o surgimento de novos atletas 
para rendimento, assim como o 
aprimoramento dos que já treinam, na 
modalidade Vôlei de Praia e Atletismo 
- especialidades: marcha atlética e 
corrida de longa distância, voltado 
para estudantes das Escolas da Rede 
Municipal do Recife, atendendo atletas 
entre 8 e 21 anos.  Na modalidade 
Vôlei de Praia atendendo atletas 
de 12 a 17 anos. Suas atividades são 
realizadas em espaços públicos (Praia 
de Boa viagem – Posto 24 e Parque da 
Macaxeira). O Programa já beneficiou 
mais de 246 pessoas, sendo 98 em 
2019.

PROGRAMA
RECIFE ESPORTES 
DE RENDIMENTO

Os Jogos Escolares do Recife são 
uma competição entre as escolas 
públicas municipais de anos finais, 
nas modalidades de Futsal, Handebol, 
Voleibol, Basquete, Atletismo, 
Luta Olímpica, Badminton, Xadrez, 
Natação e Vôlei de Praia. Em 2019, 
foram atendidas as seis RPAs, onde 28 
escolas se inscreveram e mais de 2 mil 
alunos foram beneficiados.

JOGOS 
ESCOLARES
DO RECIFE 

O Recife Bom de Bola é um 
programa que tem como diretriz a 
inclusão social através do futebol 
enquanto ferramenta para inserção e 
integração de comunidades das seis 
RPA’s da cidade do Recife. Desde 
seu lançamento, em 2013, mais de 75 
mil atletas participaram, mais de 2 
mil jogos realizados e mais de 2.600 
equipes foram formadas. Em 2019, a 
novidade foi a inclusão de torneio de 
futsal, com equipes em todas as RPA’s 
(média de 150 equipes).

RECIFE BOM
DE BOLA

Programa lançado em março de 2018 
pela Secretaria de Turismo, Esporte 
e Lazer do Recife em parceria com a 
Secretaria municipal de Educação, 
com o objetivo promover a iniciação e 
a prática desportiva em modalidades 
coletivas e individuais para os alunos 
das escolas de Anos Iniciais e Anos 
Finais do Recife. As aulas acontecem 
no contraturno escolar e contemplam 
as modalidades: Futsal, Voleibol, 
Basquetebol, Badminton, Natação 
e Luta Olímpica. Em 2019, foram 
atendidas em média 3 mil estudantes 
nos 24 núcleos das Escolas de Anos 
Iniciais e 1,8 mil estudantes nos 8 
núcleos nas Escolas de Anos Finais.   

PROGRAMA 
ESPORTE
É FUNDAMENTAL
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Projeto que estimula a participação 
de pessoas com deficiência física, vi-
sual, auditiva e intelectual em ativida-
des esportivas, promovendo uma am-
pla mobilização em torno do esporte 
e oportunizando um ambiente para o 
desenvolvimento de novos destaques 
esportivos paralímpicos no Recife. As 
disputas contemplaram as modalida-
des: Basquete em cadeiras de roda, 
Vôlei sentado, Fut 5, Goall Bal, Bocha, 
Parabadminton, Tênis de mesa, Atle-
tismo e Natação. Os jogos acontece-
ram no Instituto dos Cegos, COMPAZ 
Ariano Suassuna e Parque Santos Du-
mont. Ao todo, desde seu lançamen-
to em 2017, o programa já beneficiou 
mais de mil atletas. Em 2019, os jogos 
aconteceram em outubro e contaram 
com a participação de 345 atletas e 
20 entidades participantes.

JOGOS
PARALÍMPICOS 
DO RECIFE

Com o objetivo de potencializar o 
movimento de turistas na Pracinha da 
Boa Viagem, o projeto consiste em 
apresentações de dança e músicas da 
cultura pernambucana todas as quar-
tas-feiras, a partir das 19h, com o ob-
jetivo de retomar a cultura musical do 
Recife e incrementar a frequência na 
Feirinha de Boa Viagem. Desde a im-
plantação da ação, em 2017, já foram 
atingidas mais de 48 mil pessoas em 
110 edições.

RECIFE MAIS 
CULTURA

Conjunto de ideias e propostas 
para orientar a tomada de decisões 
na área de Turismo Criativo e faci-
litar a ampliação, diversificação e 
qualificação da oferta turística da ci-
dade do Recife, além de fortalecer a 
imagem do Recife como cidade cria-
tiva. A construção do Plano iniciou-
-se com a criação de um grupo de 
trabalho colaborativo envolvendo a 
administração municipal – por meio 
da Secretaria de Turismo, Esportes e 
Lazer -, SEBRAE, instituições de en-
sino superior ligadas à área de Tu-
rismo e a Rede Nacional de Turismo 
Criativo, onde foram discutidos con-
ceitos, diretrizes, metodologias, en-
tre outras abordagens. Foi um pro-
cesso de escuta popular através de 
oficinas e devolutivas, que culminou 
com o lançamento do Plano no Semi-

PLANO
DE TURISMO 
CRIATIVO

nário Internacional de Turismo Cria-
tivo, com 52 ações a serem implanta-
das até 2021. 

Outra conquista para Recife em 
2019 foi a entrada da cidade na Cre-
ative Tourism Network – Rede Inter-
nacional de Turismo Criativo. Única 
cidade brasileira na rede, junto à des-
tinos importantes como: Barcelona 
(Espanha), Paris (França), Amster-
dã (Holanda), Ibiza (Espanha), Ban-
gkok (Tailândia), Quito (Equador) e 
Medellín (Colômbia). A participação 
nesta plataforma vai gerar vários be-
nefícios para a cidade, principalmen-
te no que diz respeito à promoção 
do destino internacionalmente.
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Celebrando a resistência da arte 
nordestina, esteve em cartaz em 
vários teatros da cidade, entre 16 e 
24 de novembro de 2019, a 21ª edição 
do Festival Recife do Teatro Nacional. 
Ao todo, foram apresentados 12 
espetáculos, entre produções 
nacionais e locais, celebrando vários 
gêneros da produção cênica, do humor 
ao infantil. Os grandes destaques da 
programação foram a companhia 
carioca Os Ciclomáticos, que abriu 
o Festival apresentando “Ariano – O 
Cavaleiro Sertanejo”. Além de Auto 
da Compadecida, texto do próprio 
Ariano, que encerrou a programação.

FESTIVAL
RECIFE
DO TEATRO 
NACIONAL

Entre 18 e 27 de outubro de 2019, 
o 24º Festival de Dança do Recife 
encheu a cidade de movimento, com 
a participação de 14 companhias, seis 
delas de fora de Pernambuco, além 
de solos de bailarinos locais, do Rio 
de Janeiro e até da Bélgica, oficinas 
e intervenções urbanas. Foram 
oferecidos mais de 20 espetáculos, 
além de intervenções e mostras de 
coreografia, nos palcos dos teatros da 
cidade, em espaços públicos, como 
o Pátio de São Pedro, a Avenida Rio 
Branco e o Parque Dona Lindu e, pela 
primeira vez, em escolas da rede 
municipal. 

FESTIVAL
DE DANÇA
DO RECIFE

Para celebrar uma das mais antigas e 
universais expressões artísticas que a 
humanidade foi capaz de produzir, foi 
realizada, entre os últimos dias 26 e 29 
de setembro, a 10ª Mostra de Circo do 
Recife, gratuita e aberta ao público. A 
programação contou com espetáculos 
e vivências circenses, estreladas por 
grupos familiares de circos itinerantes, 
trupes, escolas, companhias e artistas 
independentes que mantêm viva essa 
arte de resistência em Pernambuco. 
Outra novidade de 2019, foi a Avenida 
Rio Branco, que também serviu de 
cenário para as trupes. E, pela primeira 
vez, a Mostra de Circo do Recife 
ocupou a pauta de um dos teatros da 
cidade, o Hermilo Borba Filho.

MOSTRA DE 
CIRCO DO 
RECIFE

A Prefeitura do Recife mantém a 
tradição dos concertos mensais, 
gratuitos e abertos ao público, no 
Teatro de Santa Isabel. Em 2019, 
foram realizados um total de 19 
apresentações da Orquestra e 11 
concertos da Banda Sinfônica, 
oferecidos aos amantes da música. A 
iniciativa visa assegurar e promover 
a diversidade musical na cidade de 
tantos ritmos, cujas temporadas 
acontecem entre os meses de março 
até dezembro e contam com um 
repertório eclético que vai do erudito 
ao popular, bem como trilhas sonoras 
clássicas do cinema mundial. A 
Orquestra Sinfônica do Recife, regida 
pelo maestro Marlos Nobre, tem 
repertório exclusivamente dedicado 
a composições e autores eruditos. 
Além dos concertos, oferece o 
projeto Concertos para a Juventude 
que convida estudantes e jovens para 
ouvir os principais compositores e 
conversar sobre música clássica.

CONCERTOS
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Celebrada em 37 arraiais, o São João 
de 2019, contou com cerca de 700 
artistas na programação, entre bandas, 
grupos de coco, xaxado, ciranda, 
bacamarteiros e trios de forró, tendo 
no Sítio Trindade o principal palco para 
o arrasta-pé. A novidade foi o Poço 
da Panela como mais um polo, que 
ofereceu programação gratuita, com 
shows e apresentações de quadrilhas. 
O arrasta-pezinho, estreado em 2018, 
direcionado ao público infantil foi 
repetido e dobrado.

A Praça do Arsenal virou a Praça 
do Arraial na terceira semana de 
programação do São João da Paz, 
promovido pela Prefeitura do Recife. 
Entre os dias 27 e 29, teve festa todo 
dia no centro histórico da cidade. A 
Caminhada do Forró abriu caminho 
para o arrasta pé. O passeio na roça 

CICLO JUNINO 
2019

Em 2019, a cidade do Recife 
confirmou sua vocação para fazer o 
verdadeiro, maior e mais democrático 
Carnaval de rua do Brasil. Um total de 
1,6 milhões de brincantes circularam 
pelos 45 polos montados pela 
Prefeitura do Recife. O Carnaval 2019 
contou com 2,7 mil apresentações 
espalhadas por toda a cidade. A 
celebração à cultura pernambucana, 
em todas as suas tradições, contou 
com a participação de 1.050 artistas, 
além de 672 apresentações de 
agremiações. Só no Marco Zero, na 
Rua da Moeda e na Praça 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 tradições por 
toda a cidade. No Corredor do Frevo, 
no Recife Antigo, mais de 63 blocos 
se apresentaram nos quatro dias da 
festa, a partir das 16h.

CARNAVAL 2019

Entre os destaques do carnaval 
2019, com tema O Carnaval de Todo 
Mundo, esteve a decoração que levou 
a assinatura da equipe da própria 
Prefeitura do Recife. O projeto 
colocou os brincantes no centro das 
atenções, celebrando as personas e 
personagens que os foliões assumem 
para cair na brincadeira. Pessoas 
com deficiência, de todas as cores e 
matizes, mulheres grávidas, famílias, 
homens travestidos de mulher, 
sambistas, bailarinas de afoxé, 
La Ursa e brincantes das demais 
manifestações foram retratados.

Pela primeira vez, o palco do 
Marco Zero contou com o serviço 
de tradução para Libras em todos 
os espetáculos apresentados. Para 
combater o assédio e a violência 
contra a mulher, a Prefeitura criou a 
campanha Como não ser babaca no 
Carnaval, que pedia respeito às minas 
monas. A música virou hit do Carnaval 
e alcançou repercussão nacional. 

seguiu, no dia 28, com o Forró de PE, 
espetáculo preparado pela Secretaria 
de Cultura e Fundação de Cultura 
Cidade do Recife para celebrar os 
vários sotaques que o forró ganha 
nas diversas regiões do Estado, com 
atrações do Sertão do Agreste, da Mata 
Norte, Mata Sul e Região Metropolitana 
do Recife. No dia 29, a Frei Caneca FM 
celebrou seu primeiro aniversário, em 
programação montada com curadoria 
e chancela da rádio.
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O Ciclo Natalino 2019, homena-
geou a folclorista e dirigente do 
tradicional Pastoril Estrela Dalva de 
Santo Amaro, Mariza Lopes, que de-
dicou a vida às tradições dos brin-
quedos populares nordestinos no Re-
cife e por todo o estado, falecida em 
2019. Além do pastoril, ela foi passis-
ta e dirigente da Ciranda de Mariza 
Lopes. A decoração natalina esteve 
situada entre o Cais da Alfândega 
e a Rio Branco, no Recife Antigo, e 
teve como elemento central a flor de 
Natal, vegetação que carrega bons 
presságios por todo o mundo, sendo 
associada à boa sorte e à prosperi-
dade em várias culturas. A flor apa-
receu em diversos elementos e pe-
ças decorativas, como os pórticos de 
acesso à Rio Branco, localizados nas 
duas extremidades do Boulevard.

Também foi a flor natalina que ser-
viu de tema principal para a maior 

CICLO NATALINO 
2019

Acreditando na cultura como fonte 
de formação e transformação, mobi-
lização e desenvolvimento social em 
resposta à crise econômica, política 
e identitária que o Brasil atravessa, a 
Prefeitura do Recife, decidiu investir 
num importante mecanismo de fo-
mento à produção artística em seus 
mais variados desdobramentos e lin-
guagens. 

Através de investimento direto do 
poder público municipal e por meio 
do mecenato, o Sistema de Incenti-
vo à Cultura (SIC) destinará R$ 5,6 
milhões para a produção artística na 
cidade, com foco em música, teatro, 
circo, dança, audiovisual, fotografia, 
literatura, artes visuais, artesanato, 
cultura popular e patrimônio artísti-
co e cultural.

Ao Fundo de Incentivo à Cultu-
ra serão destinados R$ 3,5 milhões, 
para projetos e eventos culturais os 

SISTEMA
DE INCENTIVO
À CULTURA (SIC)

atração de toda a decoração: a árvo-
re de Natal, com 14 metros de altura, 
posicionada no Cais da Alfândega. A 
novidade foi a possibilidade de atra-
vessar a árvore, passando por dentro 
da sua estrutura geométrica e lumi-
nosa. A decoração também contou 
com outras 30 árvores brancas com 
cerca de um metro de altura e ilumi-
nação interna colorida que formaram 
um bosque interativo na Rio Branco 
e no Cais da Alfândega. 

No Réveillon, 30 atrações musicais 
se apresentaram nos polos situados 
no Acaica e Pina. Os polos na Lagoa 
do Araçá, Várzea e Ibura receberam 
juntos 16 atrações, convidando a vizi-
nhança a se reunir para receber 2020 
com alegria. A queima de fogos em 
2019 contou com 21 toneladas, dis-
tribuídas em três balsas com duração 
de 15 minutos.

mais diversos. Para o Mecenato de 
Incentivo à Cultura, o teto estabele-
cido é de R$ 2,1 milhões, garantidos 
aos grupos culturais e artistas por 
meio de apoio privado, com renúncia 
fiscal do ISS (Imposto Sobre Servi-
ço). Para o audiovisual, serão desti-
nados ao todo mais de R$ 1,2 milhão; 
à música mais de R$ 1,1 milhão. Nas 
artes cênicas, serão investidos pelo 
poder público e pelos empresários 
outros R$ 1,2 milhão. Além disso, às 
tradições da cultura popular recifen-
se serão destinados mais de R$ 1 mi-
lhão.
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• 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 
Viagem
• Projeto Teatrando!
• Retomada das Terças Negras
• Festival Nacional do Frevo
• Festival Recifense de Literatura A 
Letra e Voz
• Semana Chico Science e Semana 
Hermilo
• Festival Boi Voador
• Roadshow Recife Capital da 
Criatividade
• Festivais Esportivos
• Caminhão da Malhação
• Requalificação dos Centros de 
Atendimento aos Turistas
• Parque Santana
• Parque do Baobá
• Cais do Imperador
• Conecta Recife

ENTRE 2013 
E 2019 A 
PREFEITURA DO 
RECIFE TAMBÉM 
FEZ:

• Recife Sagrado
• Ciclofaixa Móvel
• Orquestra Sinfônica
• Início da instalação das novas 
placas 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
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ESPAÇOS

Desenvolvido pela Prefeitura do 
Recife, em parceria com a UFPE, o 
projeto Parque Capibaribe segue re-
desenhando a capital pernambucana 
para se tornar uma cidade-parque até 
2037, com a criação de um grande 
parque às margens do rio, formado 
por passeios, ciclovias, área de lazer 
e contemplação, passarelas, mirantes, 
alamedas e píeres para pequenas em-
barcações. O parque abrangerá uma 
extensão de 30 quilômetros, cortan-
do 42 bairros e contemplando as duas 
bordas do curso d’água. 

Além do Jardim do Baobá – 1ª eta-
pa do Parque Capibaribe – já inseri-
do no imaginário da paisagem urbana 
da cidade pelos recifenses; em maio 
de 2019 foi entregue mais uma etapa 
do parque, a Praça Otávio de Freitas, 
acrescentando, assim, 4.545,665m²
de área de lazer à população da cida-
de. 

PARQUE
CAPIBARIBE

O equipamento estava comple-
tamente deteriorado e recebeu in-
tervenções da EMLURB, com um in-
vestimento de R$ 193,6 mil, sendo 
entregue à população em janeiro de 
2019. A EMLURB requalificou a ilumi-
nação pública da praça Flora Rica e 
também reconstruiu o parque infan-
til, colocando gangorra, balanço, la-
birinto, amarelinha e escorrego, além 
de construir um minicampo com tela 
e alambrado. Também foram implan-
tados bancos de concreto, mesas e 
área voltada para a prática de exer-
cícios físicos. No espaço também foi 
feita a requalificação dos passeios, 
instalação de papeleiras, pintura ge-
ral e paisagismo, deixando o ambien-
te visualmente mais agradável.

REVITALIZAÇÃO 
DA PRAÇA 
FLORA RICA 

Ao logo da gestão, 475 praças fo-
ram reformadas e 25.187 mudas fo-
ram plantadas. De janeiro a novembro 
de 2019, a Autarquia de Manutenção 
e Limpeza Urbana (EMLURB) reali-
zou 173 requalificações e o plantio de 
2.525 mudas de árvores. A requalifica-
ção e revitalização das praças levam 
à população uma estrutura adequada 
para recreação das crianças, para a 
convivência entre os jovens e adultos, 
proporcionando ainda um ambiente 
apropriado para a prática de ativida-
des físicas.

REQUALIFICAÇÃO 
DE PRAÇAS E 
PLANTIO DE 
ÁRVORES

PÚBLICOS

Atualmente, a prefeitura, em par-
ceria com a Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), expande a Im-
plantação do Parque Capibaribe atra-
vés da obra da Via Parque Graças, 
executando projeto ao longo de um 
quilômetro entre Pontes da Torre e da 
Capunga.

Estão sendo desenvolvidos, em par-
ceria com a EMLURB, a implantação, 
através de pequenas intervenções de 
baixo custo, de duas aberturas para o 
Rio, com área de convivência e trata-
mento de passeio em frente a Colé-
gio Municipal Santa Luisa de Marilac e 
do Museu Murilo La Greca, ambos no 
bairro da Jaqueira.

Também estão em processo final de 
elaboração de projetos, cinco novos 
trechos: Parque da Jaqueira ao Jardim 
do Baobá, Jardim do Baobá à Ponte 
da Torre, Ponte da Capunga ao Derby 
e Praça Otávio de Freitas à Fundaj.
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Entregue em maio de 2019, a Praça 
recebeu esse nome em homenagem a 
uma antiga moradora da área. Antes só 
havia um terreno abandonado e ponto 
de acúmulo de lixo. Os moradores cla-
mavam por um espaço de integração e 
a inauguração aconteceu ao lado de de-
zenas de crianças que aproveitavam o 
parquinho. A nova praça, construída na 
rua João Teixeira, custou R$ 39,8 mil. Na 
busca por estimular o convívio entre os 
moradores, o local recebeu três mesas 
com bancos para os jogos, além de ban-
cos de concreto e calçadas ao redor da 
praça. Com um parquinho com escorre-
go, labirinto, amarelinha e gangorra, o 
espaço incentiva o lado lúdico dos pe-
quenos. A reforma do espaço também 
contemplou iluminação e pintura.

REQUALIFICAÇÃO
DA PRAÇA
DONA BEL

A Prefeitura do Recife concluiu em 
outubro de 2019, a revitalização da 
Praça Dom Vital, que fica em frente à 
Basílica da Penha. Os serviços com-
preenderam a recomposição da aces-
sibilidade da praça, que conta com 
cinco rampas no local, paisagismo 
(recomposição de alegrete e coloca-
ção de grama); recuperação de todo o 
piso e dos 14 bancos; melhorias na ilu-
minação; pintura geral; e recuperação 
do monumento de Dom Vital e da es-
tátua de Liêdo Maranhão. A obra teve 
um custo de R$ 62 mil.  

REFORMA
DA PRAÇA
DOM VITAL

Após a realização do projeto piloto de 
regularização fundiária de 112 famílias 
na comunidade do Sítio do Cardoso, 
foi estruturado um programa amplo 
para a entrega de mais de 5 mil títulos 
até o final da gestão, o qual consiste 
no georreferenciamento dos lotes, 
cadastro social de todos os ocupantes 
e na elaboração e aprovação da planta 
de loteamento. Em seguida, o material 
produzido será enviado aos Cartórios 
de Registro de Imóveis do Recife, onde 
as escrituras definitivas serão emitidas. 
É importante destacar que as famílias 
receberão as escrituras dos seus 
terrenos, que transfere a propriedade 
plena para elas. O benefício é gratuito 
e atende à nova Lei de Regularização 
Fundiária (Lei Federal 13.465/2017).
O Conjunto Habitacional Abençoada 
por Deus foi o primeiro a ser 

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

contemplado, através dos esforços 
realizados pela Secretaria de Habitação. 
Em novembro foi realizada a entrega 
de 428 títulos de posse, beneficiando 
assim, mais de 2 mil moradores. Estão 
previstos para 2020 a entrega de 
mais 426 títulos para os Habitacional 
Campo do Vila, Habitacional Padre 
Miguel, Habitacional Vila Imperial e 
Conjunto Habitacional Zeferino Agra.
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REFORMA DO 
GERALDÃO

O maior Cine Teatro Municipal em 
termos de capacidade de público, 
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 primeira etapa da sua interven-
ção realizada pela atual gestão. Em 
2014/2015 foi garantida a estabiliza-
ção dos problemas e interrompido o 
processo de degradação. 

A segunda etapa das obras, ini-
ciadas em maio de 2018, envolvem a 
continuidade das reformas e manu-
tenções, a ampliação do espaço de-
dicado a administração da Banda Sin-
fônica e ao Cinema, a modernização 
do sistema de climatização e o novo 
tratamento acústico, além da aten-
ção especial ao delicado trabalho de 
restauro do edifício, que nunca havia 
sido realizado e que busca devolver 

CINE TEATRO
DO PARQUE

ao Teatro sua aparência e ambiência 
do início dos anos 1930, quando pas-
sou a ser realmente um cine teatro. A 
última etapa envolverá a instalação 
de equipamentos do teatro, o que in-
clui a iluminação ambiente, a ilumi-
nação e sonorização cênica e de ci-
nema, os equipamentos de projeção, 
toda a mecânica cênica, cortinas, su-
bestação e mobiliário administrativo 
e para os camarins.

No primeiro trimestre de 2020 o 
Hall 1 será inaugurado, apresentando 
um Memorial com parte da trajetória 
do Cine Teatro do Parque, aberto ao 
público de segunda a sexta, em ho-
rário comercial. Será realizada ainda 
visita guiada uma vez por semana, 
através de inscrição prévia. 

Inaugurado em 1970, esta é a pri-
meira vez que o Ginásio de Esportes 
Geraldo Magalhães (Geraldão) passa 
por uma obra grandiosa. A nova es-
trutura, que será versátil, vai garan-
tir que o equipamento possa receber 
todo tipo de evento cultural, esportivo 
e de lazer. A capacidade do ginásio é 
de quase 10 mil pessoas. A quadra po-
liesportiva tem dimensões de 20x40 
metros, com zonas livres de 2 metros 
ao longo de seu perímetro, atendendo 
aos requisitos das federações interna-
cionais. A coberta do ginásio é termo 
acústica proporcionando uma melhor 
qualidade do som, minimizando a po-
luição sonora dos ruídos externos. O 
ginásio será climatizado com sistema 
de ar central se tornando um ambien-
te confortável para a população. 

As obras do complexo esportivo Ge-
raldão foram retomadas no mês de no-
vembro 2017 para a instalação da co-
berta do ginásio e reestruturação de 
toda a parte interna, incluindo novos 

assentos. Os atletas passaram a contar 
também com um moderno vestiário 
masculino e feminino, com banheiros 
acessíveis. O Parque Aquático foi en-
tregue há quase três anos e é usado 
pela população em atividades coor-
denadas pela Secretaria Executiva de 
Esportes. 

A área externa contempla toda a 
área livre ao redor do ginásio, que 
agora conta com rampas de acesso 
laterais, construídas com estruturas 
metálica e iluminação trazendo mo-
dernidade ao equipamento. Essa nova 
estrutura possibilita uma maior vazão 
de entrada e saída para o público du-
rante os eventos. Os serviços serão fi-
nalizados ainda no primeiro semestre 
de 2020.
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Foi entregue à população do Recife 
em 25 de Março de 2018, no Parque 
Dona Lindu, mais um ParCão com vá-
rios obstáculos de agility recreativos. 
Uma área exclusiva destinada a ca-
chorros de diferentes portes e raças. 
Entre 2016 e 2017, foram entregues 02 
parques do tipo ParCão, sendo um no 
Parque Santana e outro na Praça Sou-
to Filho, na Jaqueira. Em 2020, será 
instalado mais um ParCão, na Lagoa 
do Araçá.  

PARCÃO

Entre os anos de 2013 e 2019, foram 
executados pela Autarquia de Manu-
tenção e Limpeza Urbana (EMLURB) 
serviços de recuperação de passeios 
em aproximadamente 115 km. O valor 
investido foi de 20 milhões. De janeiro 
a novembro de 2019, foram executados 
serviços de recuperação de passeios 
em aproximadamente 47km e um inves-
timento de mais de 3,5 milhões.

A Autarquia de Urbanização do Re-
cife (URB) vem realizando obras de 
requalificação de passeios públicos na 
cidade, priorizando as vias que são cor-
redores de transporte público. Ao todo, 
serão 122 ruas e 12 largos divididos em 
áreas estratégicas da cidade, contem-
plando todas as Regiões Político-admi-
nistrativas (RPA). Estão previstos mais 
de R$ 105 milhões destinados para a re-
qualificação de 134,5 km de calçadas e 
56,4 mil m² em largos. O recurso para as 
obras foi obtido por meio de Contrato 

REQUALIFICAÇÃO
DE PASSEIOS

Ações de manutenção e conscien-
tização da população permitiram ter 
uma cidade mais limpa. Além da lim-
peza diária, algumas inovações permi-
tiram esse resultado, são elas: Mutirão 
Recife em Ação, Operação Faxina Ge-
ral, Operação Cata Tralha, Varredeira 
Mecânica, Lixômetro e Ecobikes, além 
do Projeto Praia Limpa. Desde 2013, 
foram mais de 3,5 milhões de tonela-
das de lixo domiciliar e cerca de 17 mil 
toneladas de coleta seletiva.

LIMPEZA 
URBANA

de Financiamento com Governo Fede-
ral com contrapartida do município.

O Lote 1 contempla 12 ruas com 10,9 
km de calçadas. Todos os serviços de 
requalificação dos passeios estão con-
cluídos, restando apenas o plantio de 
mudas. O Lote 2 possui seis ruas, das 
quais quatro estão em andamento: Ave-
nida Rui Barbosa, Rua Amélia, Avenida 
João de Barros e Rua do Príncipe. O 
Lote 3 com 16 ruas e um largo, dessas, 
a rua Carlos Chagas está concluída e as 
ruas Gervásio Pires, Princesa Isabel e 
Rua Velha estão em execução. O Lote 4 
que contempla 12 ruas e um largo, está 
com a Rua Quitéria Inácio de Melo, Rua 
20 de Janeiro e o Largo de Afogados 
em execução. Lote 5 com 12 ruas e um 
largo, com ordem de serviço emitida 
no final de 2019, com obras a iniciar no 
início de 2020. Quanto ao Lote 6 que 
contemplará 13 ruas com implantação 
das novas calçadas está em processo 
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A Prefeitura do Recife realiza, 
anualmente, a limpeza dos canais da 
cidade. Desde o início da gestão, foram 
retiradas mais de 360 mil toneladas 
de material na execução de serviços 
de limpeza da macrodrenagem. O 
valor total investido foi de 50 milhões. 
Só em 2019, até novembro, foram 
retiradas mais de 46 mil toneladas de 
resíduos sendo investido cerca de 7 
milhões.
Foram realizados serviços de limpeza 
na rede de microdrenagem da cidade 
do Recife que contemplaram cerca 
de 14 mil trechos de vias, retirando 
aproximadamente 134 mil toneladas 
de resíduos, com um investimento 
total de R$      103 milhões no período 
de 2013 a 2019. Em 2019, de janeiro a 
novembro, foram realizados serviços 
de limpeza na rede de microdrenagem 

LIMPEZA DE 
CANAIS E 
CANALETAS

Lançado em dezembro de 2018, 
o Programa é voltado para a 
recuperação estrutural dos principais 
elementos que compõe a ponte. Estão 
em andamento as obras nas Pontes 
do Derby, Torre e Motocolombó. O 
valor estimado para as três obras é 
de cerca de 18 milhões. Ainda dentro 
do Programa, serão recuperadas as 
Pontes Princesa Isabel, Viaduto Joana 
Bezerra, Joaquim Cardoso e 12 de 
setembro/Giratória.

RECUPERAÇÃO 
DE PONTES 

da cidade do Recife que contemplaram 
2.313 trechos de vias, retirando quase 
26 mil toneladas de resíduos, com um 
investimento total de mais de 19,5 
milhões.

Lançado em 2017, o projeto Orla 
entregou 490 novos kits para comer-
ciantes cadastrados que atuam no se-
tor “C” da praia, entre ombrelones, 
cadeiras, mesas de apoio, espregui-
çadeiras, camisa com proteção solar, 
batas, bonés, caixas térmicas, lixeira e 
carroças. Em 2019 houve mais de 1.100 
substituições de materiais danifica-
dos, e foram intensificadas as ações 
de fiscalização na praia. Em parceria 
com a associação dos barraqueiros de 
coco de Boa Viagem, foi desenvolvido 
o projeto para os novos quiosques do 
calçadão, que deve ser finalizado no 
início de 2020.

PROJETO
ORLA
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A Secretaria de Mobilidade e 
Controle Urbano realizou um trabalho 
de ordenamento e realocação do 
comércio de rua em diversas áreas 
da cidade para otimizar as vias de 
trafego de veículos e pedestres, bem 
como, requalificar espaços públicos 
com a entrega de novos equipamentos 
para uso dos comerciantes 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 tem a capacidade de 
absorver mais de 550 comerciantes, 
e realocação dos 12 comerciantes no 
entorno do Hospital Gomes Maranhão 
para a nova praça de alimentação na 
Rua Dona Ana Xavier. 

Em 2019, 1.028 comerciantes 
devidamente cadastrados foram 

DISCIPLINAMENTO 
DO COMÉRCIO
DE RUA

Com muito trabalho e fiscalização, a 
PCR já retirou mais de 223 outdoors e 
toplights das ruas e avenidas do Recife; 
mais de 224 mil faixas, placas, lambes, 
banners, colantes, cavaletes e pinturas 
de muros com publicidade irregulares. 
Em 2019, foram 20 outdoors e 70.177 
mil faixas, placas, lambes, colantes, 
cavaletes e pinturas de muros com 
publicidade irregulares, banners e 
wind banner totem.

RETIRADA
DE PUBLICIDADE 
IRREGULAR

Em 2019, foram realizadas algumas 
requalificações nos Mercados de Nova 
Descoberta - pátio interno (coberta), 
criação de baias e requalificação 
de banheiros. No Mercado de Casa 
Amarela, Anexo, Cobal e Sempre Viva 
foi feita a requalificação das calçadas, 
coberta e melhoria dos banheiros. 
Já no Mercado da Boa Vista, houve 
a requalificação do pátio interno, 
serviços de drenagem, esgoto e 
elétrica. 

A Prefeitura do Recife ainda em 
2019, participou da elaboração do 
decreto estadual que dispõe sobre a 
regulamentação das feiras orgânicas 
e agroecológica no estado de 
Pernambuco.

MERCADOS
E FEIRAS

contemplados em mais de 20 projetos 
de ordenamento, realocações, 
construções e instalações de 
equipamentos espalhados em mais de 
20 localidades (Água Fria, Boa Vista, 
Beberibe, Bomba do Hemetério, Casa 
Amarela, Casa Forte, Caxangá, Córrego 
da Areia, Córrego do Botijão, Córrego 
do Euclides, Córrego do Ouro, Derby, 
Dois Unidos, Encruzilhada, Espinheiro, 
Iputinga, Nova Descoberta, Santo 
Amaro, Santo Antônio, São José, 
Vasco da Gama).
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Iniciada no segundo semestre de 
2019 a obra para construção da Fei-
ra Livre Roda de Fogo terá um pátio 
coberto com capacidade para 56 ban-
cadas individuais, numa área de 810 
m², atendendo aos comerciantes in-
formais no bairro de Roda de Fogo. O 
investimento da gestão municipal na 
obra será de 1,3 milhão com previsão 
de conclusão para o primeiro semes-
tre de 2020. 

FEIRA LIVRE 
RODA DE FOGO

Um dos pulmões da cidade, o Jardim 
Botânico foi devolvido aos recifenses 
pela atual gestão, totalmente refor-
mado. Desde janeiro de 2014, após a 
reforma, e quando passou a abrir nos 
finais de semana, o equipamento tem 
batido recordes de visitação. Mais de 
584 mil pessoas já foram ao parque 
passar alguns momentos em conexão 
com a natureza. Em 2019, o Jardim 
Botânico recebeu 87.929 visitantes e 
foram inaugurados dois novos equipa-
mentos, a Coleção Passifloraceae e a 
Trilha Acessível. Além disso, o Jardim 
Botânico conta com um aplicativo de 
visitação, a aquisição de uma impres-
sora 3D para projetos de educação 
ambiental inclusiva e a concessão de 
10 bolsas de monitoria financiado pela 
FACEPE. O ano de 2019 foi também o 
ano da retomada do curso Profissiona-

JARDIM 
BOTÂNICO

lizante em Técnico de Jardinagem na 
sua 6ª edição e da conclusão do Proje-
to da Semana de Ciência e Tecnologia 
2018/2019 e submissão 2019/2020 
pelo CNPQ. No segundo semestre de 
2020, o Jardim Botânico ganhará um 
espaço chamado Arena Arbor destina-
do a recepcionar os visitantes. A área, 
fruto de uma parceria entre a prefei-
tura e a CASACOR Pernambuco 2018, 
também abrigará exposições e pales-
tras ambientais.

A Prefeitura instituiu a certificação 
ambiental de empreendimentos que 
adotam medidas sustentáveis para di-
minuir o impacto ambiental e as emis-
sões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
em Recife. O ‘Selo Verde’ é uma com-
provação de que o estabelecimen-
to desenvolve atividades 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 resí-
duos. A população tem acesso às in-
formações necessárias para aderir ao 
Selo de Sustentabilidade Ambiental, 
através do portal selosustentavel.re-
cife.pe.gov.br. A iniciativa inovadora 
ainda foi escolhida para representar a 
América Latina no infográfico do Dis-
closure Insight Action - CDP Cities.

SELO VERDE
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O plano de arborização visa o plan-
tio de árvores na malha cicloviária 
existente, escolas municipais e gran-
des corredores viários. A iniciativa 
também prevê a implantação do siste-
ma de informação unificado para mo-
nitoramento do plano de arborização, 
bem como a estruturação do viveiro 
florestal, no Jardim Botânico, para 
as demandas de arborização urbana. 
Desde 2013, foi realizado o plantio 
de mais de 51 mil mudas pela SMAS 
e EMLURB, incluindo o plantio em 39 
escolas municipais, áreas de compen-
sação e por demanda da população, 
através do número 156, com o serviço 
Bora Plantar. Somente em 2019, 13.576 
mudas foram plantadas. O número in-
clui ações como a Maratona Verde que 
foi lançada para aumentar a cobertu-
ra verde da cidade – que plantou 10 

PLANO DE 
ARBORIZAÇÃO 
URBANA

Foi instituído oficialmente um Co-
mitê Gestor, formado por represen-
tantes da Prefeitura e da sociedade 
civil, para definir usos e garantir a 
preservação dos 15 jardins históricos 
do Recife, cujos projetos são assina-
dos por Burle Marx. Com isso, o Comi-
tê Burle Marx passou a atuar na linha 
da educação patrimonial e também 
deu início ao processo de elaboração 
do Plano de Gestão Participativa des-
se patrimônio ambiental e arquitetô-
nico da cidade. Diversos seminários 
temáticos e oficinas de Planejamento 
Participativo foram realizados junto à 
sociedade e agora o documento final 
está sendo elaborado. A Secretaria 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(SMAS) participa atualmente do Co-
mitê, integrando-se às programações 
desenvolvidas, como exemplo a Se-

JARDINS DE 
BURLE MARX 

mana de Burle Marx. Em 2019, o Plano 
de gestão dos Jardins Burle Marx do 
Recife foi o grande vencedor do Prê-
mio Vasconcelos Sobrinho concedido 
pela Agência estadual de Meio Am-
biente (CPRH), na categoria Desta-
que Municipal. O objetivo deste Plano 
de gestão é formular uma estratégia 
e pactuar um modelo de gestão a ser 
adotado no cotidiano das ações públi-
cas e da sociedade no gerenciamento 
dos Jardins Históricos de Burle Marx 
no Recife, respeitando as orientações 
estabelecidas nas Cartas Patrimoniais 
de Florença (1981) e de Juiz de Fora 
(2010), onde determina que a salva-
guarda dos jardins históricos exige 
que os mesmos sejam identificados e 
inventariados, impondo-se interven-
ções diversas de manutenção e de 
conservação.  

mil árvores em apenas uma semana – 
e projetos específicos lançados pela 
pasta, como o Bora Plantar?, que já 
atendeu mais de 200 solicitações. Os 
bairros de Boa Viagem, Encruzilhada, 
Rosarinho, Arruda, São José, Iputinga, 
Campina do Barreto, Graças, Pina, Par-
namirim, Coelhos, Ilha do Leite, Mada-
lena, Torre, Torrões, Mangueira foram 
alguns que receberam a ação. Ao todo 
mais de 30 bairros do Recife foram ar-
borizados através do “Bora Plantar?”. 
A iniciativa atende a residências, co-
mércios e indústrias.  



Relatório 201960 Relatório 2019 61

A atual gestão transformou a tec-
nologia em um aliado no desenvolvi-
mento da consciência ambiental de 
estudantes municipais e da população 
em geral. Nesse período, foram de-
senvolvidos 17 games educativos com 
temas ligados à natureza e à susten-
tabilidade, além de dois aplicativos 
(Ecorecicle e PlayBook) que integram 
o material dos tablets de todos os es-
tudantes da rede municipal de ensino 
do Recife e dos equipamentos públi-
cos como os Econúcleos da Jaqueira 
e do Jardim Botânico. Os jogos e apli-
cativos são frutos de concursos públi-
cos promovidos pela prefeitura e tam-
bém do trabalho da equipe da PCR. 
Em 2018, a Prefeitura lançou, durante 
o REC’n’Play, a 4ª edição do Desafio 
EcoRecife, que deu R$ 40 mil em prê-
mio para equipes que desenvolves-

TECNOLOGIA 
NA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

sem os melhores games ambientais. O 
resultado foi divulgado no 2º semes-
tre de 2019. Os profissionais da Rede 
Municipal de Ensino (das escolas que 
participam do Programa de Educação 
Ambiental) começaram a receber for-
mação sobre os jogos no segundo se-
mestre de 2019.

• Requalificação da Orla de Boa 
Viagem
• Plano de Manejo
• Educação Ambiental nas Escolas
• Selo de Sustentabilidade Ambiental
•Comitê Gestor dos Jardins Burle 
Marx 
• CAT Ambiental
• Desafio EcoRecife e tecnologias 
na educação ambiental
• Econúcleo de educação ambiental
• Reforma do Jardim Botânico
• Retirada de carcaças
• Controle Urbano dos rios, mangues 
e canais
• Fiscalização de casas noturnas
• Vistoria dos conjuntos habitacionais
• Ecoestações
• Festival Educar para uma Cidade 
Sustentável no Compaz
• Sistema Municipal de Unidades 
Protegidas 
• Prav’s - Projeto de Revitalização

ENTRE 2013 
E 2019 A 
PREFEITURA DO 
RECIFE TAMBÉM 
FEZ:

• Implantação de Áreas Verdes
• Emissão de Gases de Efeito Estufa
• Política De Sustentabilidade 
e Enfrentamento As 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 
Senhora 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 
Viagem
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EDUCAÇÃO

Com o intuito de melhorar a educa-
ção das crianças antes da sua entrada 
no ensino obrigatório, a Prefeitura do 
Recife está ampliando o número de va-
gas na Educação Infantil para atender 
crianças com idades de zero a cinco 
anos. A Creche Escola Recife tem sala 
para as atividades, berçário, fraldários, 
banheiros, biblioteca, salas de infor-
mática, recreio, refeitório e secretaria.

A Prefeitura do Recife inaugurou 13 
creches-escolas Recife: Alcides Tedes-
co - Madalena; Darcy Ribeiro - Cordei-
ro; Carmelita Muniz de Araújo - Bola na 
Rede - Guabiraba; Oito de Março - Ibu-
ra; Mércia Maria Barbosa Costa - Ro-
tary – Nova Descoberta; Sítio dos Ma-
cacos - Guabiraba; Iraque – Estância; 
Governador Eduardo Campos - UR-5 - 
Cohab; Presidente Tancredo Neves no 
Barro; Miguel Arraes no Novo DETRAN; 
Mauricéia da Silva Dias na comunidade 
do Pantanal – Ibura; Ariano Suassuna – 
Dois Irmãos e Sementinha do Skylab – 
Iputinga.

CRECHE ESCOLA
RECIFE

Entregue em maio de 2019, a Cre-
che localizada no bairro de Dois Ir-
mãos teve um investimento de R$ 1,8 
milhão. Foi a 12º unidade entregue 
pela Prefeitura e conta com dois pa-
vimentos. O pavimento térreo possui 
hall principal, área de lazer externa, 
refeitório, espaço do recreio coberto, 
duas salas de aula para creche desti-
nadas aos alunos de 2 e 3 anos, secre-
taria, depósito de material, coordena-
ção e direção. No 1º pavimento estão 
localizadas as salas de informática e 
técnica, sala de creche para crianças 
de 1 ano, sala de amamentação, fral-
dário, repouso, circulação principal, 
pré-escola I e II, biblioteca multiuso e 
solarium, beneficiando 150 alunos.

CRECHE ESCOLA
ARIANO 
SUASSUNA

Inaugurada em agosto de 2019, a 
Creche Escola Sementinha do Skylab 
localizada na Iputinga, oferece novas 
vagas para 145 crianças e é a 13ª en-
tregue pela Prefeitura do Recife. O 
novo espaço conta com quatro salas 
de aula, sala dos professores, de in-
formática, leitura, berçário, fraldário, 
cozinha, despensa, lactário, cozinha, 
depósito para material didático, rou-
paria, banheiros, secretaria, direção, 
áreas de recreio cobertas, refeitório, 
recreio pavimentado ao ar livre, caixa 
de areia, circulação da área de admi-
nistração e jardim.

A Creche Escola Roda de Fogo está 
com as obras em andamento, em fase 
de finalização, com previsão de entre-
ga para o início do ano de 2020. Serão 
ofertadas mais 240 vagas benefician-
do o bairro dos Torrões. 

CRECHE ESCOLA
SEMENTINHA
DO SKYLAB

As novas creches-escolas Recife 
ofertam 1,5 mil vagas para estudantes 
de 0 a 5 anos. As unidades de ensino 
tem alto padrão de qualidade estrutu-
ral, acessibilidade e preparo da meren-
da supervisionado por nutricionistas. 
As creches-escolas também contam 
com material pedagógico diferencia-
do para um melhor aprendizado das 
crianças.



Relatório 201964 Relatório 2019 65

Na rede escolar, algumas escolas 
foram encontradas com a estrutura 
tão precária que a realização de 
uma reforma não traria os benefícios 
desejados. Com o propósito de 
melhorar a infraestrutura da educação 
do recife, a Prefeitura está inaugurando 
novas sedes de escola em um outro 
padrão. Já foram inaugurados 
05 Novas sedes: Escola Jardim 
Monte Verde, no Ibura; Escola João 
Francisco, na Várzea; Escola Professor 
Manoel Torres, na Imbiribeira;  Escola 
Lutadores do Bem e Escola Santo 
Amaro, em Santo Amaro.  

Em 2019 foram retomadas as 
obras de duas novas sedes: Córrego 
do Euclides, em Nova Descoberta 
e José Lourenço de Lima, no Ibura. 
A conclusão destas duas obras está 
prevista para o primeiro semestre 
de 2020 e beneficiará mais de 790 
alunos. As novas sedes terão salas 

NOVAS SEDES
DE ESCOLAS

Pensando em entregar um novo pa-
drão de referência pedagógico e na 
infraestrutura das unidades de ensi-
no que integram a rede municipal, a 
Prefeitura do Recife está construindo 
a primeira escola de referência para 
o ensino fundamental I, a Escola de 
Referência Mangabeira, no bairro que 
leva o mesmo nome. Esta nova unida-
de receberá investimentos de mais de 
R$ 6 milhões e será equipada com 12 
salas de aula, laboratórios de ciências 
e informática, cozinha, refeitório e 
quadra poliesportiva, todos com aces-
sibilidade.  A unidade contará com sa-
las temáticas para disciplinas e área 
de convivência. A previsão de entrega 
à população é para o primeiro semes-
tre de 2020.

ESCOLA
REFERÊNCIA

Em 2016, a rede municipal de ensino 
contava com aproximadamente 25% 
da rede com climatização completa 
de todos os ambientes (75 unidades 
escolares), com benefício direto para 
20 mil estudantes.

A Prefeitura do Recife lançou em 
novembro de 2017, o Programa Novo 
Clima. Desde o início do Programa, 
a Prefeitura do Recife climatizou 143 
unidades de ensino, sendo 90 em 
2018, e chegou ao índice de 70% de 
climatização completa na rede de en-
sino. 

Até o 4º bimestre de 2019 foram cli-
matizadas aproximadamente 85% das 
unidades de ensino. O planejamento 
prevê a conclusão de todas as unida-
des até o 1º bimestre do ano letivo de 
2020. Além das salas de aula, os espa-
ços de convivência como bibliotecas 
e de organização administrativa das 
unidades educacionais também estão 
contemplados no programa. Em 2019 
foram climatizadas 45 unidades.

NOVO CLIMA

de aula climatizadas, biblioteca, 
laboratórios, área de lazer, os 
banheiros serão adaptados para 
portadores de necessidades especiais, 
recreio coberto, além de toda 
infraestrutura necessária para atender 
o corpo discente. As escolas também 
serão estruturadas com mobiliário 
e material didático projetados para 
satisfazer a demanda de cada faixa 
etária, contando com uma equipe de 
profissionais especializados.
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Visando a melhoria da qualidade de 
ensino, a Prefeitura do Recife iniciou 
a requalificação total de 17 unidades 
de ensino. Os serviços incluem subs-
tituição de revestimento cerâmico, 
troca de piso, reparos elétricos e hi-
dráulicos, pintura e melhorias na ilu-
minação, troca de coberta e climatiza-
ção da unidade.

Das 17 unidades de ensino, 3 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 Criancinhas 
– Madalena) e 7 concluídas em 2018 
(Escolas Municipais Engenho do Meio 
- Engenho do Meio, Padre José de 
Anchieta - Mustardinha, Prof. José da 
Costa Porto (Ilha Joana Bezerra), Wal-
demar Valente (Curado), dos Torrões 

REQUALIFICAÇÃO 
DAS 
UNIDADES

A Prefeitura do Recife investiu for-
temente no novo padrão de qualidade 
dos espaços físicos da rede municipal 
de ensino. Com um parque escolar 
de 311 unidades educacionais, muitas 
com infraestrutura deficitária, a atu-
al gestão investe em serviços de ma-
nutenção geral e pintura das escolas, 
creches, creches-escolas e unidades 
de tecnologia municipais (UTEC’s).

Em 2019, foram investidos 4,1 mi-
lhões em pintura e 22,8 milhões em 
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 revestimentos cerâmi-
cos, executados de acordo com suas 
prioridades.

Para otimizar o atendimento e aco-
lhimento das crianças de 0 a 5 anos, 
a Secretaria de Educação está cons-
truindo salas de aula em unidades de 
ensino que comportem tal acréscimo 
de infraestrutura. Já foram entregues 
sete salas de aula nas Creches Casinha 
Azul (2), Waldir Savluschiske (1), Mér-
cia Maria Bezerra de Araújo (1), João 
Eugênio - Anexo I - Lar sem Frontei-
ras (1), Governador Miguel Arraes (1) 
e Presidente Tancredo Neves (1) que, 
juntas, comportam 135 crianças. Além 
destas entregas, outras 12 salas de aula 
foram construídas em 2019, abrindo 
mais 305 vagas para crianças na rede 
de ensino. Considerada prioridade na 
gestão, a rede de ensino ampliou em 
21% o número de vagas de educação 
infantil, atendendo 17.522 crianças en-
tre 0 e 5 anos na rede de ensino e au-
mentando o número de alunos de 0 a 
3 de 4.943 para 6.002 matriculados 
em horário integral.  

MANUTENÇÃO
DA REDE

AMPLIAÇÃO
DE VAGAS

(Torrões), Sítio do Berardo (Prado) e 
Santo Antônio do Caçote (Areias). 

Em 2019, foram realizadas mais 4 
requalificações nas Escolas Municipais 
Prof. Florestan Fernandes - Ibura e An-
tônio Farias Filho e as Creches Casi-
nha Azul – Iputinga e Brasília Teimosa 
– Brasília Teimosa. Estão em requali-
ficação mais 3 unidades de ensino: 
Escola do Barro e Creche do Bongi e 
Escola Paulo VI.
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O Programa Brinqueducar foi criado 
em 2017 e beneficia cerca de 18 mil 
crianças de 0 a 5 anos, matriculadas na 
Rede Municipal de Ensino. Tem como 
objetivo fazer os pequenos estudantes 
aprenderem brincando, na fase da 
vida em que o desenvolvimento é 
mais estimulado. O Brinqueducar é 
composto por playground, brinquedos 
e jogos educativos e livros de literatura.

Em 2019, duas grandes ações foram 
realizadas: a formação dos professores, 
segundo o modelo desenvolvido no 
projeto com a Fundação Maria Cecília 
Souto Vidigal e em parceria com 
o NINAPI (Núcleo de Investigação 
em Neuropsicologia, Afetividade, 
Aprendizagem e Primeira Infância da 
UFRPE), e a revisão da Política de 
Ensino, de acordo com a BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular).

O Programa de Letramento do 
Recife envolve estudantes do grupo 
4 da Educação Infantil ao 5º ano do 
Ensino Fundamental. 

Neste ano letivo foi publicado 
o Decreto nº 32.761, que cria o 
PROLER, e lançada a coleção com 6 
Cadernos Pedagógicos: Alfabetização 
e Letramento, que subsidiarão os 
professores no processo de ensino e 
aprendizagem. O referido Programa 
utiliza a metodologia ALFALETRANDO, 
a fim de levar o estudante a se 
apropriar da leitura e da escrita, de 
forma competente e sistematizada, 
a partir de direitos de aprendizagens 
estabelecidos na Política de Ensino, 
detalhados pelos representantes da 
Unidades Educacionais e membros do 
Comitê Gestor.

O PROLER possibilita o monitora-

BRINQUEDUCAR

PROLER
(PROGRAMA
DE LETRAMENTO 
DO RECIFE)

mento da aprendizagem dos estu-
dantes a partir da implementação de 
ações pedagógicas com a utilização 
de atividades diferenciadas, conside-
rando os diferentes estágios de desen-
volvimento da escrita, promovendo o 
desenvolvimento da autonomia e dis-
ponibilizando atendimento individua-
lizado ao professor durante 01 (uma) 
hora por semana.

Em 2019, foi dada continuidade ao 
acompanhamento das diversas ações 
do PROLER. O referido acompanha-
mento foi organizado em três grupos, 
com a participação de 245 unidades 
educacionais e mais de 41 mil estu-
dantes.
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O Se Liga e o Acelera Brasil são re-
alizados em parceria com o Instituto 
Ayrton Senna desde 2012 e são Pro-
gramas de Correção de Fluxo Escolar 
(PCFE) voltados para os estudantes 
matriculados em turmas de anos ini-
ciais do Ensino Fundamental. 

O Se Liga é um programa emergen-
cial que atua para combater o analfa-
betismo nos primeiros anos do Ensino 
Fundamental. Tem como objetivo al-
fabetizar, no período de um ano, es-
tudantes com distorção de no mínimo 
dois anos idade/ano, que ainda não 
se apropriaram do Sistema de Escrita 
Alfabética nos componentes de língua 
portuguesa e matemática. Ao final do 
ano, o estudante que atingir o percen-
tual esperado no Se Liga avança para 
o programa Acelera Brasil.

No que se refere ao Acelera Brasil, 

SE LIGA
E ACELERA 
BRASIL

este programa tem como objetivo ga-
rantir que os estudantes com distor-
ção de no mínimo dois anos idade/
ano e/ou oriundos do Se Liga ou já 
alfabetizados, apropriem-se dos co-
nhecimentos definidos para a primeira 
fase do Ensino Fundamental em todos 
os componentes curriculares e acele-
rem em até dois anos de estudos. 

Em 2019, os Programas estiveram 
presentes em 108 escolas municipais 
e beneficiaram mais de 2.900 alunos.

O Projeto tem como objetivo cor-
rigir a distorção idade/ano dos estu-
dantes com dois anos ou mais anos 
de defasagem escolar, e atende a es-
tudantes de Anos Finais do Ensino 
Fundamental e da Fase II da Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA). Para 
participar, o estudante tem que ter no 
mínimo 15 anos e ter uma distorção 
de dois ou mais anos. Dentro do Tra-
vessia, os estudantes fazem um curso 
profissionalizante (Qualifica) na área 
administrativa.  

O Travessia é realizado em parceria 
com a Fundação Roberto Marinho, vi-
sando formar e acompanhar educado-
res na Metodologia Telessala™ para o 
desenvolvimento do processo de ensi-
no e aprendizagem junto aos estudan-
tes. Durante os módulos do Projeto, os 
educandos têm aulas de seis Compo-

TRAVESSIA
RECIFE

nentes Curriculares (Língua Portugue-
sa, Arte, Matemática, Ciências, Histó-
ria, Geografia e Inglês) e uma parte 
da carga horária (160h) é destinada à 
Qualificação Profissional. Desde a sua 
implantação, em 2015, o projeto já be-
neficiou mais de 3.300 estudantes.
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O projeto Aprova Brasil, lançado 
em 2017, é um material especifico 
que tem como objetivo desenvolver 
a habilidade para ler e compreender 
textos de diversos tipos e gêneros 
e a competência matemática para 
compreender enunciados e resolver 
situações problemas, considerando 
as habilidades necessárias para o 
sucesso nas avaliações externas, 
acompanhando o desenvolvimento 
gradual dos estudantes. 

Entre 2017 e 2019, foram feitos 
20 simulados. O material do Aprova 
foi entregue nas escolas municipais 
em 2019, sendo destinado a todos 
os estudantes do 4º ao 9º Ano do 
Ensino Fundamental, totalizando 
cerca de 31.500 estudantes, sendo 
aproximadamente 20 mil dos Anos 
Iniciais e 11,5 mil dos Anos Finais.

Através de um convênio celebrado 
entre as Secretarias de Educação do 
Recife e de Pernambuco, a Prefeitura 
do Recife lançou em 2017 o Projeto 
Ondatec, com o objetivo de capacitar 
adolescentes da Rede Municipal para 
vestibulares técnicos das Escolas 
Técnicas Estaduais (ETEs), dos 
Institutos Federais (IFs), e dos cursos 
do Sesi e Senai. 

Os estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental receberam uma atenção 
especial através de aulões presenciais 
de Língua Portuguesa e Matemática, 
além de aulas à distância para tirar 
dúvidas, assim como de instrumentos 
para impulsionar o resultado dos 
mesmos nesses vestibulares. O projeto 
de reforço pedagógico que inspirou o 
Ondatec começou na Escola Municipal 
Professor Florestan Fernandes, no 
Ibura, e, a partir da experiência bem-
sucedida, foi replicado para todas as 

A Olimpíada de Jogos Digitais e 
Educacionais (OJE) é uma platafor-
ma que contribui para a aprendiza-
gem transformadora e mais signifi-
cativa, de forma inovadora e lúdica, 
através de rede social rica em games. 
Tem como objetivos adequar ritmos 
específicos de aprendizagem, con-
templando igualmente turmas e con-
textos diversos; estimular relações de 
colaboração entre estudantes, profes-
sores, escola e comunidade, num am-
biente lúdico e atraente; promover o 
engajamento, o diálogo e a diversão 
dos envolvidos e ao mesmo tempo ar-
ticula com a proposta curricular, que 
desenvolve a aprendizagem dos estu-
dantes de forma multidisciplinar. 

Em 2019, a OJE foi realizada nas 36 
escolas de Anos Finais da Rede Muni-
cipal do Recife, abrangendo cerca de 
10 mil estudantes do 6º ano 9º ano.

APROVA BRASIL
PROJETO 
ONDATEC

OLIMPÍADAS DE 
JOGOS DIGITAIS 
E EDUCACIONAIS 
(OJE)

demais escolas municipais com turmas 
de 9º ano do Ensino Fundamental.

No ano de 2019, o projeto foi 
realizado em 7 polos, sendo 6 de 
Escolas Técnicas Estaduais (Miguel 
Batista - Macaxeira; ETEPAM - 
Espinheiro; Cícero Dias - Boa Viagem; 
Professor Lucilo Ávila - Iputinga e 
José Davi Gil Rodrigues – Jordão; 
Porto Digital – Bairro do Recife) e 01 
de Escola de Referência em Ensino 
Médio (EREM Governador Barbosa 
Lima – Graças). 

Os 06 Polos localizados em ETEs 
são destinados aos estudantes do 9º 
ano (matrícula inicial no Ondatec: 
1.835). O Polo localizado no bairro das 
Graças é destinado aos estudantes 
de turmas da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e do Projeto Travessia. 
Nesse polo a matrícula inicial foi de 
1.012 estudantes.
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As matrículas são realizadas na Rede 
Municipal de Ensino do Recife (RMER) 
e, desde o início da gestão, houve um 
crescimento de 47% de estudantes 
declarados como sendo público alvo 
da educação especial com deficiência, 
transtorno do espectro autista e altas 
habilidades/superdotação. 

Para ofertar atendimento educacio-
nal especializado, houve a ampliação 
do quantitativo de Salas de Recursos 
Multifuncionais (SRMs) existentes. 
Já são 76 SRMs implantadas durante 
a gestão. Além disso, os professores 
do Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE) são especialistas em 
Educação Especial, que realizam uma 
atividade educacional exigida pela le-
gislação vigente.

POLÍTICAS 
INCLUSIVAS

CLASSE 
HOSPITALAR

A primeira sala de aula hospitalar 
de Pernambuco, batizada de Semear, 
foi instalada no Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz (HUOC), em março de 
2015. O espaço, fruto de uma parceria 
entre a Prefeitura do Recife, o HUOC, 
o Grupo de Ajuda à Criança Caren-
te com Câncer – Pernambuco (GAC-
-PE) e o Instituto Ronald McDonald, 
permite que crianças e adolescentes 
hospitalizados no Centro de Onco-
-hematologia Pediátrica (CEONHPE) 
deem continuidade aos estudos mes-
mo internados para tratamento. A ini-
ciativa tem o objetivo de restabelecer 
o direito social básico à educação e 
manter o vínculo escolar da criança 
e do adolescente com câncer. Os pa-
cientes internados no CEONHPE têm 
aulas regulares de português, mate-
mática, ciências, geografia e história. 

A Instrução Normativa nº 10 / 2015, da 
Secretaria de Educação do Recife, dis-
põe sobre a normatização do atendi-
mento pedagógico-hospitalar no mu-
nicípio de Recife para estudantes em 
tratamento de doenças crônicas e dá 
outras providências.

Além de professoras, a Secretaria 
de Educação do Recife também dis-
ponibilizou 12 tablets com programas 
inclusivos, dois kits de robótica Lego 
e uma mesa interativa que auxilia na 
alfabetização, além de instalar rede 
wi-fi na sala de aula. Em 2018, houve a 
entrega de mais 05 tablets, 05 modens 
e duas impressoras. No ano de 2019, a 
sala foi ampliada, recebeu novo mobi-
liário e foi inaugurado o cantinho de 
leitura.
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Implantado em 2014, este projeto 
contempla 73 mil estudantes 
matriculados do grupo 3 da Educação 
infantil até o 9º ano do ensino 
fundamental. Na implantação do 
programa, todos os professores 
foram capacitados para o uso dos 
kits da LEGO em sala de aula, que é 
a ferramenta robótica com a qual os 
alunos têm mais contato. Os alunos 
têm contato com a linha de robôs 
humanoides (NAO) quando estão 
matriculados no Clube da Robótica.

Os alunos da rede municipal de 
ensino do Recife foram campeões da 
Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), 
em novembro de 2015, em Uberlândia, 
Minas Gerais. Com a vitória, os alunos 
ainda se classificaram para a RoboCup 
- campeonato internacional realizado 
em Junho de 2016, na Alemanha, e lá 
conquistaram o oitavo lugar entre 24 
equipes do mundo inteiro.

Em 2017 os estudantes recifenses 
representaram o Brasil na Robocup, 
realizada na cidade de Nagoya, no 
Japão, conquistando a oitava posição 

A Secretaria de Educação 
inaugurou o primeiro Laboratório de 
Ciência e Tecnologia, na Escola Pedro 
Augusto, na Boa Vista. O espaço 
tem capacidade para receber 40 
estudantes, simultaneamente, com 
investimento de R$ 200 mil, vindos do 
Tesouro Municipal. Em 2019, já estão 
em funcionamento os Laboratórios 
das Escolas Municipais Antônio de 
Brito Alves, Costa Porto, Dr. Rodolfo 
Aureliano, Dom Bosco e Antônio 
Farias Filho. A meta é implantar mais 
sete laboratórios similares nas demais 
escolas da rede. A iniciativa faz parte 
do programa Escola do Futuro e tem 
por objetivo estimular o espírito 
crítico e dar aos estudantes o papel de 
protagonismo. 

Os espaços funcionam em quatro 
quadrantes: Laboratório Convencional 

ROBÓTICA NAS 
ESCOLAS

LABORATÓRIO 
DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

e ficando à frente de países como 
Estados Unidos, Alemanha, Portugal, 
Austrália, Canadá e Rússia.

Em 2018, estudantes da rede 
conquistaram 1º, 2º e 3º lugares na 
etapa estadual da OBR e 1º e 3º lugares 
do Nível 2 da mesma competição. 
Também participaram da etapa 
regional da First Lego League (FLL), 
e conquistaram quatro premiações, 
além de uma vaga para disputar a 
competição nacional em 2019, com a 
equipe The Best, da Escola Municipal 
Poeta Joaquim Cardoso. 

Já em 2019, foi realizado o lV Torneio 
de Robótica do Recife (TORRE), que 
compôs a etapa regional da Olimpíada 
Brasileira de Robótica, seletiva para 
a etapa estadual. Participaram da 
competição 117 equipes, mais de 800 
estudantes (entre competidores e 
torcida), de 36 escolas dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental e do Núcleo 
de Altas Habilidades/Superdotação 
(NAAHS). Vinte equipes, entre os 
níveis 1 e 2 foram classificadas para a 
etapa estadual da OBR.

de Ciência Básica; Instrumentação 
Científica; Robótica e Programação; 
e Espaço Maker. Entre os artefatos 
e equipamentos no Laboratório, 
os estudantes têm desde kits de 
montagem de robótica a microscópios, 
vidraria e substâncias químicas 
reagentes, peças de anatomia básica, 
50 tablets, câmeras de foto e filmagem 
e impressora 3D, entre outros itens. Na 
escola Pedro Augusto, que funciona 
em horário integral, 360 estudantes 
são beneficiados.
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• Feira de Conhecimentos da Rede 
Municipal de Ensino
• Sistema de Avaliação da Educação 
Básica de Pernambuco (SAEPE)
• Juntos pela Educação
• PME – Plano Municipal de Educa-
ção
• Entrega de Tablets para Alunos
• Unidades de Tecnologia
• Laboratórios de Ciência e Tecno-
logia
• Programa Mente Inovadora
• Programa Estudante Multiplicador
• Escolas Municipais em Tempo In-
tegral
• Formação para gestão escolar
• Sistema de Localização disposi-
tivos tecnológicos (notebooks, ta-
blets e desktops)
• Portal de Educação
• Programa Saúde nas Escolas
• Seleção de Coordenadores Peda-

ENTRE 2013 
E 2019 A 
PREFEITURA DO 
RECIFE TAMBÉM 
FEZ:

gógicos
• Programa Nacional do Livro Didá-
tico (PNLD)
• Núcleo de Tecnologia Assistiva 
(NTA)
• Atendimento a estudantes com 
Microcefalia
• Teclados Iconográficos Combina-
tórios (Tix)
• Unidade Virtual de Cursos à Dis-
tância (UNIREC)
• Rádio Escola
• Programa Mais Cor 
• Matrícula On-line 
• Diário de Classe On-line
• Distribuição de Kits Escolares e 
Fardamentos
• Contratação de Pessoal
• Formações para Gestão Escolar
• Bolsa Escola Municipal
• Nova Merenda 
• Conselho de alimentação escolar
• Passe Livre

• Metarreciclagem
•Transporte Inclusivo
•Programa Professor@.com
•Salas Bilíngues
•Papo Pedagógico
•Salas Bilíngues
•Papo Pedagógico
• Travessia Recife
• Estudo Ampliado
• Combate à evasão escolar
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INFRAESTRUTURA

Com a Nova Conde da Boa Vista, os 
pedestres e os passageiros do trans-
porte coletivo vão ter uma avenida 
mais acolhedora, arborizada e eficien-
te no seu dia a dia. As melhorias pro-
porcionadas pelo projeto serão não 
apenas na mobilidade das pessoas, 
mas especialmente, na forma de viver 
o espaço público. As calçadas estão 
ficando mais largas e acessíveis para 
todos, as paradas mais modernas para 
que as pessoas possam esperar com 
mais conforto o seu ônibus chegar. 
Além disso, a primeira estação de BRT, 
dentre as duas novas estações que es-
tão previstas, já está em construção. 
Os ciclistas também vão ser beneficia-
dos e poderão chegar à avenida com 
mais segurança pelas rotas instaladas 
no entorno, e usufruir dos bicicletários 
que estão sendo instalados ao longo 
da via. Ainda, as pessoas que chegam 
em veículos individuais poderão aces-

NOVA CONDE DA 
BOA VISTA

A Autarquia de Urbanização do Re-
cife – URB está executando ações para 
finalizar o sistema viário da Via Man-
gue com a implantação de uma nova 
alça de acesso viário ligando a Av. Re-
pública do Libano à Rua Dirceu Tos-
cano de Brito, além da pavimentação 
das ruas Paulo Mafra, Adônis de Sou-
za que foram concluídas em 2019 e 
complementação da Av. Saturnino de 
Brito com obras a iniciar. Está sendo 
construída uma rampa de acesso, vi-
sando dar segurança aos pedestres e 
ciclistas, que se deslocam no sentido 
centro/ subúrbio, no trecho do Belve-
dere/ Ponte Estaiada, com previsão 
de conclusão para o segundo semes-
tre de 2020.

VIA MANGUE 
Entre os anos de 2013 e 2019, foram 

implantados 28.129 pontos de ilumina-
ção em LED. O valor total do investi-
mento nesta ação foi de mais de R$ 30 
milhões. No ano de 2019, foram mais 
de 23 mil pontos, dos quais 15.304 fo-
ram instalados em locais considerados 
vulneráveis para a Segurança Pública 
pelo Pacto Pela Vida. O objetivo nessa 
fase é a prevenção à violência e a me-
lhoria da qualidade de vida nos locais 
mais vulneráveis do município.

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA - 
IMPLANTAÇÃO 
DE PONTOS
DE LED

sar os comércios, serviços e os edifí-
cios habitacionais que formam a Ave-
nida Conde da Boa Vista.

O investimento da gestão municipal 
na requalificação será de cerca de R$ 
15 milhões.

A obra está em andamento com 
previsão de conclusão em 2020. Das 
6 fases previstas no projeto, quatro já 
estão concluídas, totalizando certa de 
70% de obra executada. Foram cons-
truídas 8 das 15 travessias elevadas 
para pedestres, executados 8 trechos 
de alargamento do passeio, implanta-
das 14 paradas das 20 novas paradas 
de ônibus projetadas, mais de 50 ár-
vores plantadas, das 90 árvores pre-
vistas e instaladas mais de 60 luminá-
rias de LED com foco nos pedestres e 
na via.
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Desde o início da gestão, a PCR tem 
investido fortemente na manutenção 
da malha viária da cidade, tratando 
sua infraestrutura como uma priorida-
de. Desde 2013, foi realizado o recape-
amento asfáltico em cerca de 472km 
de ruas e avenidas e 34km de vias em 
paralelepípedo recuperadas. De janei-
ro a novembro de 2019, foram execu-
tados serviços de recapeamento asfál-
tico em 95 vias, um total de 44km. O 
valor investido foi de 25 milhões. Ain-
da em 2019, foram recuperados mais 
de 37 mil m² de vias em paralelo, com 
um investimento de aproximadamen-
te 6,5 milhões. Em 2019, a Prefeitura 
ainda requalificou outras vias, trazen-
do mais conforto para os Recifenses, 
entre elas: 

1. Avenida Pinheiros: Importante 
via do bairro da Imbiribeira, começou 

AÇÕES EM VIAS 
PÚBLICAS 

a ganhar um novo capítulo em sua his-
tória em maio de 2019. A recupera-
ção da Avenida Pinheiros é um pedido 
histórico da Imbiribeira, é uma obra 
grande, com valor de investimento de 
R$ 3,2 milhões. O serviço contempla 
toda parte de drenagem e pavimenta-
ção. Serão recuperados 1.092 metros 
de via, o que corresponde a uma área 
de 13.104m². O percentual de execu-
ção da Obra está em 57%. O trecho 
compreendido da Avenida Pinheiros 
vai da Rua David Kauffman até a Rua 
Engenheiro Alves de Souza, que tam-
bém será beneficiada.

2. Estrada do Curado:  Atendendo 
a um desejo antigo da população, a 
Prefeitura do Recife realizou mais uma 
obra de requalificação da pavimenta-
ção de uma importante via da cidade. 
Desta vez, a Estrada do Curado, loca-

lizada no bairro de Jardim São Paulo, 
foi requalificada, fazendo a alegria 
dos moradores da região que por mui-
tos anos esperaram pela iniciativa. O 
valor investido foi de mais de 1,8 mi-
lhões. A ação trouxe melhoria na mo-
bilidade, segurança e eliminou pontos 
críticos de alagamento no local. A pa-
vimentação garante uma nova saída 
do bairro de Jardim São Paulo, ago-
ra, direto pela BR-232, com um aces-
so próximo ao Hospital Pelópidas da 
Silveira. O trecho que foi beneficiado 
fica compreendido entre a Avenida Pi-
racicaba e a BR-232, onde serão im-
plantados mais de 750 m de asfalto, 
além do recapeamento de mais 150 m 
de via, o que corresponde a uma área 
total de 5.400 m².  

Além disso, a Autarquia de Manu-
tenção e Limpeza Urbana (EMLURB) 

realiza desde 2013 serviços de troca 
de placas de concreto, onde 3.447 
placas de concreto foram substituídas 
desde o início da gestão. A ação tem 
o objetivo de recuperar o pavimento 
das vias, melhorando a trafegabilida-
de dos principais corredores viários. 
De janeiro a novembro de 2019 foram 
trocadas 456 placas de concreto e o 
valor investido foi superior aos R$ 2,5 
milhões. Foram trocadas as placas das 
Avenidas Agamenon Magalhães, Ca-
xangá, Norte, Recife, Estrada dos Re-
médios, Mascarenhas de Moraes e Ab-
dias de Carvalho.
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URBANIZAÇÃO 
DE CANAIS 

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 77 ruas (07 ruas em 2016, 
20 ruas em 2017, 31 em 2018). Destas, 
19 foram concluídas em 2019, são elas: 
Rua Elisete Cardoso, Rua Evado Braga, 
Rua Nova Aliança, Rua Marechal Deo-
doro, Rua Costa e Silva, Rua Marechal 
Randon, Rua Padre Feijó, Rua Sando-
landia, Estrada Do Barbalho, Traves-
sa Padre Feijó, Rua 3, Beco 7, Beco 8, 
Beco T, Beco U, Beco V, Beco Z, Beco 
Depois da Maria Quitéria e Beco Estra-
da do Barbalho. Estão em andamento 
mais 14 ruas com previsão para con-
clusão em 2020.

A Autarquia de Urbanização do Re-
cife está realizando uma das maiores 
ações de melhorias em canais das 
últimas décadas. São serviços de ur-
banização, revestimento, limpeza, re-
cuperação ambiental, passeios com 
acessibilidade, pavimentação e drena-
gem das vias próximas. Cinco deles já 
foram concluídos: Valença, na Mada-
lena; Iraque, na Estância; Ibiporã (tre-
chos 1 e 2) no Coque; São Mateus, na 
Iputinga e Pessegueiros, na COHAB. O 
Canal Rio da Prata, no Ibura, com ex-
tensão de 1.080m, está em fase de fi-
nalização a pavimentação da via mar-
ginal e será entregue ainda no início 
de 2020. Já foram realizados serviços 
de revestimento das paredes do ca-
nal, drenagem, terraplenagem e pavi-
mentação de trechos de mais 08 ruas, 
construção de 05 pontes sobre o canal 

Com o objetivo de resolver os prin-
cipais pontos de alagamentos da cida-
de do Recife, a PCR vem trabalhando 
em diversas frentes e já concluiu 99 
Pontos de Alagamentos, com um in-
vestimento de 25 milhões. Somente 
este ano, foram finalizadas interven-
ções nas vias: Rua Dr. José Mariano, 
Av. João de Barros, Rua Anequim, Rua 
Sideral, Rua Dona Uzinha Nunes, Av. 
Cruz Cabugá, Rua do Nogueira, Rua 
Marquês de Baipendi, Av. Agamenon 
Magalhães, Rua Espardate, Rua Atum, 
Rua Santo Cristo, Rua Cais de Santa 
Rita, Rua José Bento Batista, Cláudio 
Brotherhood, Avenida Caxangá, Ave-
nida Dr. José Rufino e Rua Mário Do-
mingues  . O valor investido foi de R$ 
6 milhões.

ELIMINAÇÃO 
DE PONTOS DE 
ALAGAMENTO

e ciclovia. Foi executado um trecho do 
Canal de Guarulhos, em Jardim São 
Paulo e outro trecho foi licitado. O Ca-
nal do Parnamirim, em Lemos Torres 
está em execução e foram licitados os 
Canais do Caiara, Prado e Santa Rosa. 
Os canais do Burity e ABC tem previ-
são para início de licitação em 2020.



Relatório 201986 Relatório 2019 87

CONJUNTOS 
HABITACIONAIS  

Em 2019 a Autarquia de Urbaniza-
ção do Recife (URB) entregou a obra 
do Habitacional Casarão do Barba-
lho, na Iputinga. Habitacional com 12 
blocos que juntos somam 384 aparta-
mentos cujo investimento foi de R$ 31 
milhões. Neste habitacional foram rea-
lizados serviços de sistema de abaste-
cimento d’água, esgotamento sanitá-
rio, iluminação pública, pavimentação 
e drenagem, um centro comunitário, 
dois centros comerciais, duas quadras 
esportivas e um campo de futebol. A 
gestão condominial e a emissão dos 
384 títulos de posse deste habitacio-
nal estão previstas para 2020.

Os conjuntos Habitacionais Via 
Mangue I, II e III, que contemplam 992 
unidades habitacionais, passaram por 
requalificação que envolvia desde a 
reforma e instalação de playgrounds 
a recuperação estrutural. Os serviços 
foram realizados pela Autarquia de Ur-

CASARÃO DO 
BARBALHO

banização do Recife (URB) e concluí-
dos em 2019. Junto com esta requa-
lificação foram entregues 320 títulos 
de posse do Via Mangue II. Para 2020 
está prevista a gestão condominial e 
instituição do condomínio dos 03 con-
juntos e a entrega dos 672 títulos dos 
conjuntos Via Mangue I e Via Mangue 
III.

A Autarquia de Urbanização do Re-
cife (URB) também retomou as obras 
do Conjunto Habitacional Sérgio Lore-
to, com 224 unidades habitacionais e 
área total de 12.389,41 m�. Estão pre-
vistos ainda a implantação de play-
ground, pavimentação, saneamento 
e centro comunitário, localizado na 
Praça Sérgio Loreto, no bairro de São 
José. O investimento será de aproxi-
madamente R$ 6,8 milhões, com pre-
visão de conclusão para 2020.

a construção das 256 unidades habi-
tacionais nas Quadras 46 e 55 e a im-
plantação da praça na Quadra 25, com 
recursos do OGU/PAC e contraparti-
da municipal. Foi assinado Termo de 
Compromisso para execução do Mer-
cado Público através de ação mitiga-
dora (Moinho Recife).

O projeto de requalificação do Pilar 
está sendo realizado por etapas. Ao 
todo estão previstas 588 unidades ha-
bitacionais, além da pavimentação e 
drenagem de oito ruas, abastecimento 
de água, saneamento, iluminação e a 
construção de escola, posto de saúde, 
praça e mercado público.

As primeiras 192 unidades habita-
cionais localizadas na Quadra 40 já 
foram entregues. A Unidade de Saúde 
da família, que atenderá aproximada-
mente 5.000 pessoas, está em fase 
de conclusão. A construção de escola 
e creche que acolherão 769 estudan-
tes da comunidade e seu entorno está 
com previsão de entrega para o início 
de 2020. Estas obras foram executa-
das através de financiamento com o 
BNDES e contrapartida do município. 
Também foram iniciadas as obras para 

REQUALIFICAÇÃO 
DO PILAR
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REQUALIFICAÇÃO 
DO DOM HELDER

Em agosto de 2019, foram iniciados 
os serviços de revestimento e pintura 
das paredes externas do Habitacional 
Dom Helder, localizado no Brejo da 
Guabiraba, que foi entregue à popu-
lação em 2011 sem estes serviços. Es-
tão sendo recuperados 10 blocos, com 
32 apartamentos cada, e beneficiando 
diretamente 320 famílias que residem 
no conjunto. O investimento aproxi-
mado da obra é de R$ 1,8 milhão e tem 
previsão para ser concluída ainda no 
primeiro trimestre de 2020.

Em 2019, foi dada continuidade ao 
projeto da Via Marginal do Rio Beberibe 
(Lotes 01, 02 e 03), que totalizará 4,8 km 
de via, com largura da pista de rolamen-
to de 7,00 m, passeio com largura de 
2,00m de cada lado, uma ciclovia com 
largura de 2,50m ao lado da margem 
do rio, iluminação pública, instalação 
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 a previsão de 
entrega total é para dezembro de 2020.

Também foram desenvolvidos os 
projetos executivos das 02 (duas) Esta-
ções Elevatórias de Esgotos do Sistema 
Minerva, necessárias para viabilizar o 
esgotamento sanitário da região junta-
mente com as redes de esgoto implan-
tadas na Via Marginal. Além dos proje-
tos das pontes sobre o Canal do Arruda 
e sobre o Rio Morno. Todos esses proje-
tos estão em fase de processo licitatório 
com previsão de início das obras no 1º 
semestre de 2020.

PAC BEBERIBE II AEROCLUBE
Em 2018 foi realizado processo li-

citatório para contratação de projeto 
executivo de Urbanismo, Paisagismo, 
Arquitetura e Complementares de En-
genharia visando à implantação de 
Infraestrutura Urbana e de Parque Pú-
blico na área do antigo Aeroclube de 
Pernambuco e entorno, no valor de R$ 
1,3 milhão. Até o final do primeiro se-
mestre de 2020 o projeto deverá estar 
concluído.
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Durante o ano de 2019, foram de-
senvolvidos os projetos executivos da 
Estação de Tratamento de Esgoto e 
das seis Estações Elevatórias de Esgo-
to do SES Cordeiro, em conjunto com 
a COMPESA e BRK AMBIENTAL (futu-
ros operadores do Sistema), de forma 
a termos os projetos executivos ade-
quados às normas atuais de tratamen-
to de esgotos, bem como as melhores 
práticas de operação, em concordân-
cia às expectativas de segurança do 
trabalho, saúde e meio ambiente. Um 
novo processo licitatório para con-
tinuidade das obras do projeto SES 
Cordeiro foi desenvolvido, com previ-
são de divulgação do edital em Janei-
ro/2020.

Em termos de obras, anteriormente 
ao processo de nova licitação, duran-
te o ano de 2019, foram concluídas a 
implantação de redes de esgotos num 
total de 6.591 m, além da entrega dos 

PAC CORDEIRO

serviços de pavimentação e drena-
gem de nove ruas entre os bairros do 
Engenho do Meio e Cordeiro: Rua Ce-
res, Rua Frei Orlando, Rua Manoel Jo-
aquim de Castro, Rua General Vargas, 
Rua Miguel Ângelo, Rua Jacaúna e Rua 
Ester Foigel, Clotilde de Oliveira e Rua 
Alfredo Becker.

Em 2017, teve início a obra de re-
qualificação da Avenida Beira Rio, nos 
trechos entre as Pontes da Torre e da 
Capunga (Execução do Trecho 2 do 
Parque Capibaribe - 900m), no bair-
ro das Graças. Em 2018 foi realizada 
nova licitação, com obras iniciadas no 
primeiro trimestre de 2019. O investi-
mento supera os R$ 32 milhões e os 
recursos estão assegurados por meio 
de financiamento com a CAIXA, Minis-
tério do Desenvolvimento Regional e 
contrapartida municipal. A obra tem 
prazo para execução de 18 meses.

Em 2018, foram iniciadas as obras 
do o Trecho I da II Perimetral, com re-
cursos de Financiamento FGTS e con-
trapartida municipal, incluindo ser-
viços de drenagem, pavimentação, 
iluminação pública, requalificação das 
paradas de ônibus e também melho-
ria das calçadas. Em 2019 foram con-
tratados os projetos executivos e de 
adequação viária da II Perimetral, da 
III Perimetral e da Radial Sul, além de 
sistemas viários complementares para 
implantação de corredores exclusivos 
de ônibus, com recursos do Orçamen-
to Geral da União. Em 2019 foram re-
alizados os serviços de requalificação 
da pavimentação do Binário entre a 
Av. Eng.º Abdias de Carvalho e a Ponte 
Viaduto do Parnamirim, entre as quais 
duas importantes vias, a Rua Real da 
Torre e Av. Visconde de Albuquerque 
com mais de 5,25 km.

AVENIDA 
BEIRA RIO

CORREDORES 
EXCLUSIVOS
DE ÔNIBUS
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MAIS VIDA 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, onde a partir do pro-
tagonismo e engajamento dos próprios 
moradores se inicia 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, sentin-
do orgulho e um senso de pertencimen-
to ainda maior. Cada mudança é repen-
sada e redesenhada sob a perspectiva 
das crianças, especialmente em idade 
de primeira infância, tornando os espa-
ços públicos lugares de aprendizagem 
e do brincar livremente através de jo-
gos e brincadeiras lúdicas que desper-
tam a imaginação, a criatividade e o 
desenvolvimento infantil. As crianças 
participam junto com suas famílias das 
transformações que acontecem no seu 
bairro, estimulando assim o olhar delas 
para o lugar onde vivem. É uma esca-
daria que se transforma em um espa-
ço de encontro; um espaço ocioso que 

vira um mirante onde é possível con-
templar a vista do alto; a calçada que 
se transforma em um caminho lúdico e 
cheio de brincadeiras para as crianças; 
o beco que virou um campinho de fu-
tebol; uma praça que é transformada 
em um lugar de jogos, brincadeiras, 
encontros e com horta comunitária. E 
tudo isso com o cidadão que é o verda-
deiro protagonista das transformações 
voltando assim a se apropriar dos es-
paços públicos, despertando um sen-
timento de comunidade, preocupação 
com o coletivo, autoestima, identidade 
e assim resgatando o orgulho de mo-
rador com o seu território e inspiran-
do comunidades vizinhas. O Programa 
conta com a parceria das Tintas Coral, 
através do Movimento Tudo de Cor, 
uma plataforma sociocultural dentro 
da área de sustentabilidade da Akzo-
Nobel que promove mobilização com 
impacto social e cultural.

O Mais Vida nos Morros vem se des-
tacando internacionalmente com reco-
nhecimento da ONU-Habitat, da Child 
in The City e da Bernard Van Leer Fou-

ndation. Premiado pelo Núcleo de Ci-
ência pela Infância (NCPI) como pro-
grama mais relevante para a primeira 
infância entre todos os projetos de-
senvolvidos, desde 2012, pelos líde-
res formados no Centro de Desenvol-
vimento da Criança, da Universidade 
de Harvard, em outubro de 2019. Com 
os espaços transformados, as crian-
ças passam a ter espaços para brincar 
na frente de casa, trazendo também 
as famílias para a rua fazendo que os 
moradores passem a usar mais o espa-
ço público reinventando a relação do 
cidadão com a cidade. Em pesquisas 
realizadas nas comunidades por onde 
passou já foram observadas melhoras 
significativas em indicadores. Na co-
munidade do Burity o percentual de 
crianças que usam o espaço público 
como área para brincar aumentou de 
11,2% para 75,6%.

O programa, que teve início em 2016, 
já beneficiou diretamente mais de 22 
mil moradores, em 45 comunidades. 
O Mais Vida nos Morros ganhou escala 
de cidade no último ano. Entre 2016 e 

2018, foram 2.150 famílias das comuni-
dades do Alto do Maracanã, Córrego 
do Jenipapo, Alto José do Pinho/Man-
gabeira, Três Carneiros, Alto Santa Isa-
bel, Morro da Conceição, Sítio São Brás 
e Beberibe que tiveram o lugar onde 
vivem transformados. Enquanto só em 
2019, foram 3.460 famílias, o que signi-
fica um aumento de 400% em relação 
a 2018. Os moradores das comunida-
des da Guabiraba, Vasco da Gama, Pe-
dra Bonita, Alto José Bonifácio, Burity, 
Alto do Progresso, Alto Nossa Senhora 
de Fátima, Saramandaia, Rua da Bela 
Vista, Alto do Pascoal, Córrego Domin-
gos Sávio, Alto da Brasileira, Alto do 
Caeté, UR-7, Fortim, Alto do Paraiso, 
Alto São Sebastião, São Xavier, UR-1, 
Vietnã, Dancing Days, Coque, Coelhos, 
Lagoa Encantada, Travessa José Mene-
zes, Campo do Onze, Ilha Santa Terezi-
nha, Vila União, Bola na Rede, Arruda, 
Borborema, Dois Rios, Jordão, Rio da 
Prata, Sancho, Alto da Bela Vista, Vila 
São Miguel e Direito de Amar, coloca-
ram a mão na massa e ajudaram tam-
bém a transformar suas comunidades.
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A Secretaria Executiva de Defesa Ci-
vil adotou medidas diferenciadas para 
atingir as metas com monitoramento 
diário e semanal das áreas de risco. 
Além disso, ações são realizadas para 
orientação das famílias sobre as medi-
das preventivas em casos de chuvas, 
capacitando as pessoas residentes em 
áreas de risco alto e muito alto sobre 
práticas seguras que devem ser ado-
tadas em casos de perigo. Já foram 
realizadas, desde 2013, 333 mil visto-
rias, colocados 85 mil pontos de lona 
que totalizam 19.216.204 m², mais de 
85 mil comunicações porta-a-porta e 
mais de 1.770 palestras educativas.

Desde 2013, a PCR, através da Au-
tarquia de Trânsito e Transporte Ur-
bano do Recife (CTTU), fez 275 in-
tervenções de tráfego com objetivo 
de melhorar a segurança do pedestre 
nas travessias; de dar maior fluidez ao 
transporte público e de eliminar pon-
tos críticos que causam retenção do 
trafego, sendo 140 realizadas até no-
vembro de 2019.

MONITORAMENTO 
DAS ÁREAS DE 
RISCO

INTERVENÇÕES 
NO TRÂNSITO

A Prefeitura do Recife proporciona a 
democratização do espaço público nas 
vias do Recife com o Estacionamento 
Rotativo Zona Azul. Os condutores con-
tam, hoje em dia, com cerca de 4.400 
vagas destinadas a carros, motos, ôni-
bus de turismo, táxis e veículos de car-
ga e descarga. Com isso, um grande nú-
mero de pessoas pode deixar seu carro 
nas ruas do Bairro do Recife, São José, 
Santo Antônio, Boa Vista, Madalena, En-
cruzilhada, Casa Amarela, Boa Viagem, 
Casa Forte e Ilha do Leite, reconhecidos 
tradicionalmente como polos de serviço 
e cultura. 

Implantado em 2019, o Zona Azul Digi-
tal é mais uma inovação, uma ferramenta 
moderna e simples de usar que garante 
mais autonomia e facilidade para todos. 
Desde o primeiro dia de implantação do 
sistema da Zona Azul Digital, a CTTU 
vem acompanhando de perto toda a sua 

ZONA AZUL
E ZONA AZUL 
DIGITAL

operação e identificou um crescimento 
expressivo de utilização do aplicativo 
Zona Azul Digital na cidade. Já foram 
feitas mais de 972 mil ativações, sendo 
53% pelo aplicativo e 47% pelos pontos 
de venda fixos. 

A CTTU tem investido massivamente 
em ações que modernizem os serviços 
realizado pelo órgão para os cidadãos, 
como o agendamento online pelo site 
para serviços de retirada de credenciais 
de estacionamento especial, recursos de 
infrações e credenciamento anual de ta-
xistas, com o intuito de reduzir o tempo 
de espera do cidadão. Ainda no mês de 
julho de 2019, foram distribuídos 200 
smartphones para auxiliar no serviço 
dos agentes de trânsito. 
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A Prefeitura do Recife, desde 2013, 
já realizou 595 ações em encostas na 
cidade do Recife. Foram 308 pontos 
com Geomanta colocados, benefician-
do 578 famílias e 262 obras realizadas 
pelo Programa Parceria, beneficiando 
700 famílias. A recuperação de esca-
darias busca beneficiar grande parte 
da população que vive nos morros da 
cidade. Os serviços contemplam a re-
cuperação da estrutura da escadaria, 
canaleta, drenagem e corrimão. Entre 
os anos de 2013 e 2019, foram recu-
peradas 834 escadarias. Só em 2019, 
até novembro, foram 184 escadarias 
recuperadas, totalizando um investi-
mento de mais de 6,5 milhões. Além 
das escadarias, a Prefeitura da Cidade 
do Recife, preocupada com a seguran-
ça das pessoas, recuperou e instalou 
mais de 15 mil metros de corrimão. 

Entre as intervenções realizadas em 
morros, estão as 102 obras do PAC 

AÇÕES NOS 
MORROS

Encostas, subdivididas em 12 lotes, 
somando 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 25 
obras, das quais um em 2019. Os Lotes 
04 a 12, que preveem intervenções em 
77 encostas, já foram licitados e aguar-
dam homologação pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional para início 
de obras. Foram concluídas também 
em 2019 a Encosta da Rua Barão de 
Lucena e da Rua Tancredo Neves, com 
recursos do OGU e contrapartida Mu-
nicipal. A Autarquia de Urbanização 
do Recife (URB), através de recursos 
de financiamento FINISA, entregou 8 
encostas em 2019, totalizando 9 en-
tregas: Rua Limoeiro, 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 Dia-
dema, Vasco da Gama; Rua Bela Vis-
ta, Dois Unidos; Rua Nicolino Miranda,  
Vasco da Gama e Rua Subida Alto do 
Capitão, Dois Unidos. 

Estão em andamento mais três en-
costas: a Rua Córrego São Domingos 
Sávio no Alto José Bonifácio e Rua 
José Menezes de Lira Filho/Rua Fran-
cisco Paulo dos Santos em Dois Uni-
dos, com previsão para conclusão no 
primeiro semestre de 2020 e a Rua 
João Carneiro da Cunha (Rosa Selva-
gem) com previsão para o segundo 
semestre.

Já foram implantadas 23 rotas de 
ciclovias na cidade. Durante o ano de 
2019, a Prefeitura do Recife, por meio 
da Secretaria de Mobilidade e Contro-
le Urbano (SEMOC) e da Autarquia de 
Trânsito e Transporte Urbano do Re-
cife (CTTU) alcançou a marca de 103 
quilômetros de malha cicloviária, o 
que representa um aumento de 330% 
desde o início desta gestão. Neste 
ano, foram entregues mais de 45 km 
de rotas cicláveis e, ainda, a Zona 30 
da Ilha do Leite, área de 1.090 m² com 
equipamentos de urbanismo tático e 
ciclorrotas, com a velocidade regula-
mentada em 30 km/h que acalmam 
o trânsito na localidade e garantem 
mais segurança viária para o ciclista e 
pedestres.

CICLOFAIXAS 
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A implantação das Faixas Azuis é 
uma prioridade da atual gestão de 
trânsito. Desde 2013, a Prefeitura do 
Recife implantou cerca de 36 Km de 
faixas exclusivas. Entre 2013 e 2017, as 
implantações foram nas avenidas Mas-
carenhas de Moraes, Herculano Ban-
deira, Engenheiro Domingos Ferreira, 
Avenida Recife, Conselheiro Aguiar e 
nas ruas Cosme Viana, Real da Torre, 
Avenida Antônio de Góes e Estrada 
dos Remédios. A implantação das fai-
xas representa um aumento de mais 
de 100% no número de quilômetros 
de prioridade para o transporte públi-
co no Recife, que passou de 22,21 km 
para 58,24 km, em cinco anos. No to-
tal, mais de 850 mil passageiros são 
beneficiados diariamente com a Faixa 
Azul no Recife. Até o final da gestão, 
vamos chegar a cerca de 50 km de 

FAIXA AZUL

Faixa Azul. Com o objetivo de garan-
tir ainda mais redução no tempo de 
viagem para o passageiro do trans-
porte público. A Prefeitura do Reci-
fe, através da Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do Recife (CTTU), 
implantou 41 equipamentos de fisca-
lização eletrônica nas Faixas Azuis. A 
ação garantiu um aumento significati-
vo na velocidade média dos coletivos 
que circulam na Faixa Azul.

Dados dos ganhos de velocidade 
nas faixas azuis após a implantação da 
fiscalização eletrônica:

Mascarenhas de Moraes
• Antes da Faixa Azul (jan - 2014) 

21 km/h 
• Após a implantação da Faixa 

Azul 26 km/h = ganho de 5 km/h 
= 23.8%

• Após a fiscalização eletrôni-

ca 35,42 km/h = ganho de 9,42 
km/h = 36%

• Se compararmos a velocidade 
dos ônibus na via antes da Fai-
xa Azul (21 km/h) com a veloci-
dade da última medição, após 
a fiscalização eletrônica (35,42 
km/h), teremos um ganho total 
de 66.6%.

Herculano Bandeira
• Antes da Faixa Azul (jun - 2014) 

11 km/h
• Após a implantação da Faixa 

Azul 16,5 km/h ganho de 5 km/h 
= 50%

• Após a fiscalização eletrônica 
24,19 km/h= ganho de 7,69 km/h 
= 47%

• Se compararmos a velocidade 
dos ônibus na via antes da Faixa 
Azul (11 km/h) com a velocidade 

apontada na última mediação, 
após a fiscalização eletrônica 
(24,19 km/h), teremos um ganho 
total de 118% .

* Cosme Viana não possui equipa-
mento de fiscalização eletrônica, po-
rém a última pesquisa realizada na via 
indicou um aumento de 38.8% na ve-
locidade média dos coletivos, após a 
implantação da fiscalização eletrôni-
ca. Passou de 18 km/h para 25 km/h.

* Conselheiro Aguiar - Houve au-
mento de 49% na velocidade média 
dos ônibus, que passou de 13.1 km/h 
para 19.5 km/h.
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Atualmente temos 170 câmeras de 
monitoramento, 84 faixas de fiscali-
zação de semáforos (Fotosensores), 
71 faixas de fiscalização de velocida-
de (lombadas), 25 vias de zona 30 e 
671 semáforos em operação dos quais 
212 possuem no-break. Desde 2013, 
a PCR reforçou a sinalização de mais 
de 2 mil vias com a pintura de faixas 
de pedestres, divisórias de pista, ze-
bradas e meio fio, além disso, instalou 
aproximadamente 24 mil placas de 
sinalização. Todo o reforço na sinali-
zação, resultou na redução das taxas 
de acidentes, desde 2013, a PCR redu-
ziu em 29% os acidentes com vítima e 
56% em acidentes com vítimas fatais 
na cidade.

Em 2019, com a regulamentação da 
lei municipal de transporte por apli-
cativo, foi realizado o credenciamen-
to das empresas de tecnologia e das 
empresas aptas a realizar a vistoria 
dos veículos. A EMPREL desenvolveu 
um sistema de controle de transporte 
para realizar a leitura dos bancos de 
dados e sistema de fiscalização para 
os agentes. a CTTU realizou treina-
mento de 100 agentes de trânsito e 
transporte voltado à fiscalização em 
transportes por aplicativos. A capaci-
tação contou com a Emprel e com a 
Uber. Foi implantada a sinalização es-
pecifica para embarque e desembar-
que dos usuários de aplicativos no ae-
roporto e TIP.

SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA E 
CÂMERAS 
DE VIDEOMONI-
TORAMENTO 

REGULAMENTA-
ÇÃO DA LEI
MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE 
POR APLICATIVO 

Para garantir o respeito ao Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) e a segu-
rança viária dos cidadãos, a Prefeitu-
ra do Recife, por meio da Secretaria 
de Mobilidade e Controle Urbano e da 
Autarquia de Trânsito e Transporte Ur-
bano (CTTU), deu início à fiscalização 
por videomonitoramento na cidade. 
Ao todo, 16 novas câmeras foram ins-
taladas e estão operando. Com a me-
dida, Recife passa a contar com 28 câ-
meras de videomonitoramento aptas 
a fiscalizar, sempre através dos agen-
tes de trânsito lotados na Central de 
Operações de Trânsito (COT).

FISCALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO 
POR VIDEOMO-
NITORAMENTO
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Atualização cadastral do Auxílio 
Moradia
•Núcleo Comunitário de Defesa Ci-
vil nas Escolas (NUPDEC)
•Orientadores de Trânsito e Agen-
tes de Trânsito
•Operação Estacione Legal
•Remoção de veículos abandona-
dos
•Ampliação da Zona Azul
•Ordenamento em Comunidades e 
Morros
•Melhoria e reforço na sinalização 
de vias no entorno de instituições 
de ensino
•Campanhas educativas voltadas 
para o respeito ao Pedestre, ao Ci-
clista 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

ENTRE 2013 
E 2019 A 
PREFEITURA DO 
RECIFE TAMBÉM 
FEZ:

•Sinalização de trânsito
•Urbanização do Canal do Iraque
•Entrega de Unidades Habitacionais
•Motocicletas 50 cilindradas
•Bicicletas de aluguel
•Lei de transporte complementar
•Implantação de Zona 30
•Central de Operações de Trânsito
•Adoção de Tecnologia: Talonário 
Eletrônico
•No break nos semáforos
•Programa Minha Casa Sem Limites
•Saneamento Integrado - Manguei-
ra da Torre
•Programa Cidade Saneada - PRO-
EST 1
•Galpão de triagem de resíduos só-
lidos
•Obras do PAC Beberibe I
•Operação Inverno
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A Prefeitura do Recife inaugurou em 
13 de maio de 2016 o Hospital da Mu-
lher Dra. Mercês Pontes Cunha, o pri-
meiro de grande porte do Recife. O 
equipamento transformou o padrão de 
atendimento das recifenses.  O valor 
total do investimento, incluindo 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 Unida-
des de Tratamento Intensivo (UTI) para 
mães e para bebês e cerca de 14 espe-
cialidades de consultórios. Possui tam-
bém o Centro Sony Santos de Atenção 
à Mulher Vítima de Violência, inaugura-
do em 2016, que também realiza perí-
cias referentes ao IML. Também desde 
o ano 2016 funciona no HMR, de segun-
da a sexta-feira, no período da manhã 
e da tarde, para diversas especialida-
des, o ambulatório LBT. Nos 31 meses 
de funcionamento já foram realizados 
mais de 1.100.000 atendimentos, sen-
do cerca de 190 mil consultas médicas 
e não médicas, mais de 550 mil exames 
e cerca de 15.500 mil partos.

HOSPITAL DA 
MULHER

Foi Inaugurada em junho de 2016 a 
Unidade Pública de Atendimento Es-
pecializado no bairro do Arruda com 
valor total do investimento de R$ 6,7 
milhões. O espaço, que está sob a 
gestão do Hospital do Câncer do Re-
cife, oferece 10 especialidades para 
consultas médicas e de apoio diag-
nóstico (consultas especializadas e 
exames). A UPA-E conta com serviço 
de reabilitação motora (fisioterapia 
e terapia ocupacional), do serviço 
de Estomaterapia (tratamento de fe-
ridas com curativos especiais); além 
de atendimento multiprofissional com 
Nutricionista, Psicóloga, Farmacêuti-
co, Serviço Social e Enfermagem. Da 
inauguração até dezembro de 2019 
já foram realizados mais de 580 mil 
atendimentos (Total Geral + Exames 
laboratoriais), sendo cerca de 370 mil 
exames de apoio diagnóstico (Exames 
Diagnósticos + Exames laboratoriais) 
e mais de 182 mil consultas (Médicas + 
não médicas).

UPA-E ARRUDA

Já são 14 Upinhas entregues entre 
24h (07) e Dia (07): Upinha Bongi/No-
vo-Prado (Bongi), Dr. Moacyr André 
Gomes (Casa Amarela), Professor Dr. 
Hélio Mendonça (Córrego do Jenipa-
po), Dra. Fernanda Wanderley (Linha 
do Tiro), ACS Maria Rita da Silva (Cór-
rego do Euclides/Alto José Bonifácio), 
Upinha Dia Novo Jiquiá (Jiquiá), Upinha 
Desembargador José Manoel de Freitas 
da UR-04/UR5 (Cohab), Dom Hélder 
(Nova Descoberta), Upinha Governador 
Eduardo Campos (Bomba do Hemeté-
rio), Upinha Tasso Bezerra - Chié I e II 
(Campo Grande), Upinha Emocy Krause 
– Santa Luzia (Torre), Jardim São Pau-
lo (Jardim São Paulo) e Upinha Alto do 
Pascoal (Alto de Santa Terezinha), Upi-
nha Rio da Prata (Ibura). Além das Upi-
nhas Alto do Pascoal e Rio da Prata que 
foram entregues em 2019,  estão previs-
tas para 2020 a entrega de outras três 
Upinhas: Upinha Nossa Sra do Pilar (Re-
cife), Upinha Vila Arraes (Várzea) e Upi-
nha Poço da Panela (Poço da Panela). 
As Upinhas possuem uma média mensal 
é de 13.794 atendimentos.

UPINHAS

SAÚDE

No segundo semestre de 2019 foram 
retomados os serviços para construção 
da UPA-E Ibura.  Ela oferecerá consultas 
e exames em 13 especialidades 
médicas, incluindo Cardiologia, 
Endocrinologia, Neurologia, Pediatria, 
Urologia, Fonoaudiologia, Mastologia, 
Dermatologia e Nutrição. O investimento 
será de 8 milhões com previsão para 
conclusão das obras para o segundo 
semestre de 2020.

UPA-E IBURA
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Ao longo da gestão, a Secretaria 
de Saúde do Recife tem investido 
bastante na requalificação física das 
suas Unidades de Saúde. Entre 2013 
e 2019 foram investidos mais de R$ 
45 milhões de reais, sendo realiza-
das mais de 750 intervenções en-
tre requalificações, manutenções e 
construções. Em 2019, até o mês de 
dezembro, foram investidos mais de 
R$ 6 milhões em 77 intervenções fí-
sicas sobre Unidades de Saúde, dan-
do destaque para a requalificação 
da UBT Francisco Pignatari (Casa 
Amarela) e Iná Rosa Borges, além da 
construção da Upinha Alto Pascoal 
(Alto de Santa Terezinha). 

REQUALIFICAÇÃO 
DA REDE

Os serviços de requalificação das 
Maternidades da Rede Cegonha para 
adequação do modelo de assistência 
ofertado nos atendimentos de partos 
de risco habitual, pré-natal de alto e 
baixo risco foram retomados em 2019 
e serão concluídas ainda este ano. 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 planejamen-
to reprodutivos e atenção humaniza-
da à gravidez ao parto e ao puerpé-
rio (pós-parto), bem como as crianças 
têm o direito ao nascimento seguro 
e ao crescimento e desenvolvimento 
saudáveis. 

Na Maternidade Professor Barros 
Lima, a obra de requalificação inclui 
serviços de engenharia para reforma 
da área do bloco cirúrgico, adequação 
de salas de repouso, salas de Pré-Par-
tos, Partos e Pós-Partos – PPPs, sala 

REQUALIFICAÇÃO 
DAS 
MATERNIDADES

de serviço/de ambulação, posto de 
enfermagem, banheiro de funcioná-
rios e repouso médico.

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.
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O Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU 192) nunca rece-
beu tanto investimento como na ges-
tão 2013-2019. Para melhorar o tem-
po de resposta de atendimento foi 
ampliado o número de bases descen-
tralizadas na cidade de 04 para 11. Ao 
longo da gestão, as bases passaram 
por reformas, sendo as instalações 
elétricas e hidráulicas revisadas, im-
plantadas cobertura para as viaturas 
e a padronização visual refeita como 
preconizado pela portaria nº 1.010 
do Ministério da Saúde. Além disso, 
o serviço foi fortalecido com renova-
ção de frota e contratação de mais 
de 250 novos profissionais, sendo 
91 profissionais de saúde contrata-
dos em 2018. Ao longo da gestão, o 
SAMU teve sua frota renovada com 
48 ambulâncias, 15 novas motolân-
cias e 2 helicópteros. Em 2019 foram 
adquiridas 11 novas ambulâncias, 

INVESTIMENTOS 
NO SAMU 

além de vários EPIs adquiridos. Até o 
momento, o SAMU registrou 433.434 
ocorrências no Recife, sendo cerca 
de 60 mil ocorrências só em 2019. É 
importante destacar que, entre as 48 
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 Educa-
ção Permanente do serviço comanda 
uma ação voltada aos alunos de es-
colas públicas, onde tenta difundir a 
prática de não passar trotes para o 
serviço, com ações lúdicas e teatrais.

Entre profissionais nomeados e 
contratados no período de 2013 a 
2019, a Prefeitura do Recife totaliza 
2.013 (1301 nomeados e 461 contrata-
dos e 251 profissionais extra quadro). 
Desse total de profissionais de saúde, 
destacam-se, 413 médicos de diversas 
especialidades, 154 enfermeiros, 90 
cirurgiões dentista, 338 Agentes Co-
munitários de Saúde, 208 ASACE e 276 
técnicos de enfermagem, além de pro-
fissionais de outras categorias (como 
Psicólogos, Assistentes Sociais, Fisio-
terapeutas, Terapeutas Ocupacionais, 
etc.) melhorando assim os atendimen-
tos nas unidades e instrumentos de 
saúde tais como unidades da Estraté-
gia Saúde da Família, Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS), poli-
clínicas e maternidades entre outros. 
Em dezembro do ano 2019 a Secreta-
ria de Saúde publicou o edital para re-
alização do concurso público com 695 
vagas.

NOMEAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS 

Ao longo da Gestão a Secretaria 
de Saúde do Recife vem investindo 
no processo de informatização da 
Rede de Atenção à Saúde, com 
disponibilização de equipamentos 
de TI, expansão do link de internet, 
sistema e capacitação para os 
operadores do sistema. Além disso, 
houve também o investimento 
na implantação do prontuário 
eletrônico (eSUS/PEC), sistema 
do SUS que busca reestruturação 
e integração das informações da 
Atenção Básica, inovando com o 
registro individualizado do usuário, 
qualificando o processo de trabalho 
das Equipes de Saúde. Atualmente, 
das 131 USFs existentes, 100% estão 
com a versão eSUS/PEC implantada. 
Além das Unidades de Saúde da 
Família, a Secretaria de Saúde, 
em 2020, implantará o Prontuário 
eletrônico nas 21 Unidades Básicas 
Tradicionais.

PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO
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O Programa Mãe Coruja Recife 
(PMCR) acompanha a gestante da 
concepção até cinco anos, onze meses 
e 29 dias do seu filho. Já são 11.895 
mulheres e 9.007 crianças beneficiadas 
até novembro de 2018. A Prefeitura do 
Recife possui 13 Espaços Mãe Coruja. 
No programa Mãe Coruja Recife já 
foram entregues 9.151 kits bebê, 
constituídos por 12 itens de higiene e 
de enxoval, que são disponibilizados 
àquelas gestantes cadastradas que 
realizem, no mínimo, sete consultas de 
pré-natal no SUS. 

No PMCR são desenvolvidas ações 
intersetoriais, envolvendo várias 
Secretarias Municipais que criam uma 
rede de apoio para o cuidado integral 
à mulher, seu filho (a) e família, 
proporcionando a transformação 
de sua realidade. Desde Janeiro de 
2019, vem ocorrendo diversas ações 
intersetoriais, nos 13 Espaços da 

MÃE CORUJA 
RECIFE

cidade, para as famílias cadastradas 
no Programa, tais como: cursos de 
qualificação profissional, curso de 
brinquedista, projeto Geração Afeto, 
oficinas com materiais reciclados, 
contação de histórias para crianças, 
yoga para gestantes, curso técnico de 
eletricista predial, oficina de shantala 
com bebês, rodas de conversas 
sobre violência contra a mulher e 
empoderamento feminino, passeios de 
catamarã, oficina de psicomotricidade 
com crianças, entre outras.

Em 2020, existe a previsão de 
entrega de mais sete Espaços Mãe 
Coruja Recife (Mãe Coruja da USF Chão 
de Estrelas, Mãe Coruja da Upinha 
Fernanda Wanderley, Mãe Coruja da 
USF Chico Mendes, Mãe Coruja da USF 
Romildo Ferreira Gomes, Mãe Coruja 
da Upinha Dom Helder, Mãe Coruja da 
Policlínica Clementino Fraga e Mãe 
Coruja da Upinha UR 4/5.

A Prefeitura do Recife vem 
continuamente desenvolvendo ações 
relacionadas ao controle do mosquito 
Aedes aegypti, vetor responsável pela 
transmissão dos vírus da Dengue, 
Chikungunya e Zika, em um grande 
esforço coletivo, envolvendo diversos 
atores da sociedade civil organizada 
e população. Em 2018, a Prefeitura do 
Recife lançou o Plano Emergencial de 
Enfrentamento ao Aedes aegypti para 
o ano de 2019, sendo programadas 
cerca de 80 ações, com envolvimento 
de 17 secretárias e órgãos da 
administração municipal, além do 
apoio das Forças Armadas Brasileiras 
(Exército, Marinha e Aeronáutica), 
servidores municipais e participação 
da população. Desde então várias 
atividades vêm sendo desenvolvidas, 
dentre as quais se destacam de janeiro 
a dezembro de 2019:

• 2.300.249 imóveis visitados pelos 

PLANO DE 
ENFRENTAMENTO 
AS ARBOVIROSES

ASACES; 
• 1.679 ações educativas realizadas 

no território com ações de prevenção 
e controle das doenças e promoção 
da saúde;

• Recolhimento de 38.426 pneus em 
desuso;

• Promoção do Encontro do Projeto 
ArboAlvo, em parceria com o Ministério 
da Saúde, Fiocruz/PE e Fiocruz/RJ.

Com o Centro de Emergência de 
Mosquitos Estéreis (CEMER) em 
2019 o Recife foi pioneiro. O CEMER 
configurou-se num importante reforço 
para o controle vetorial do mosquito 
Aedes aegypti já realizado pelo 
município. Foram lançados no meio 
ambiente mosquitos estéreis para 
evitar o nascimento de novas larvas 
e novos mosquitos. Serão produzidos 
cerca de 350 mil mosquitos por 
semana, podendo chegar a 1milhão 
por mês.
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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, objetivando levar serviços 
e informações de saúde às diversas 
comunidades da cidade. As ações de 
prevenção e promoção à saúde são 
realizadas nos bairros e comunidades 
- praças, parques, escolas, mercados 
públicos, estádios 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 

hepatites virais; 
• Orientação de higiene bucal com 

palestra educativa, escovódromo 
e entrega de kits (escova e pasta 
dental);

• Realização de mamografia em 
mulheres de 50 a 69 anos; 

SAÚDE EM
TODO LUGAR

O trabalho intenso na gestão das 
filas e o aumento da oferta resultou 
num maior número de exames e de 
consultas especializadas. A marcação 
das consultas em Proctologia, por 
exemplo, aumentou de 21 vagas 
ofertadas em janeiro de 2014 para 434 
vagas ofertadas em dezembro de 2019.

Com o incremento da oferta de 
consultas especializadas, exames 
e terapias, através do início das 
atividades das novas Unidades 
(Hospital da Mulher do Recife e  
Unidade Pública de Atendimento 
Especializado (UPA-E Arruda), bem 
como, com o  reestabelecimento 
de ofertas de procedimentos da 
Rede Complementar, obteve-se 
êxito na redução de solicitações 
pendentes em procedimentos como: 
Ecocardiograma (83%), Endocrinologia 
(28%), Radiografia (94%), Fisioterapia 
(90%), Videolaringoscopia (100%), 
Audiometria (100%),  Holter (100%) e 

EXAMES E 
CONSULTAS 

• Atualização de cadastro e emissão 
do cartão SUS; 

• Atividades educativas de saúde 
da mulher, saúde do homem e saúde 
do trabalhador, com distribuição de 
material educativo e preservativos 
(masculino e feminino);

• Atividades educativas de 
prevenção de tuberculose e 
hanseníase; 

• Avaliação antropométrica com 
profissional do Programa Academia 
da Cidade;

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

Ao longo da gestão, foram realizadas 
mais de 9 mil ações com um público 
de mais de 600 mil participantes 
e uma média de 86 comunidades 
contempladas. Em 2019, até o mês 
de dezembro, foram realizadas 2.214 
ações, beneficiando um público de 
cerca de 100.000 pessoas.

Nefrologia (100%).
Além da reestruturação e 

reestabelecimento das ofertas, 
durante o ano de 2019 foi realizado 
um planejamento de mutirões com 
o objetivo de redução do tempo de 
espera dos usuários da rede assistencial 
de saúde do município que aguardavam 
marcações. Foram identificados os 
procedimentos estratégicos através 
da Gerência Geral de Regulação em 
Saúde e assim, agendados através de 
contato prévio via teleatendimento. 
Um total de 6346 atendimentos foram 
realizados pelos Hospitais Filantrópicos 
Maria Lucinda, Santo Amaro e 
Evangélico e rede complementar nos 
diversos mutirões, contemplando 
consultas de Oftalmologia, Traumato-
ortopedia, Otorrinolaringologia, 
Pequenas Cirurgias, Cirurgia 
Ginecológica, Cardiologia , Neurologia 
e Ultrassonografia.
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• Central de Regulação
• PSAM Digital
• 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: tuberculose, 
hanseníase e Filariose
• Campanhas de vacinação
• LAB Recife – acesso a resultados 
de exames via site da Prefeitura do 
Recife
• Aplicativo “Aqui tem Camisinha”
• Ampliação da informatização da 
rede (E-SUS e HORUS)
• Ampliação das equipes de Saúde 
da Família e Saúde Bucal

ENTRE 2013 
E 2019 A 
PREFEITURA DO 
RECIFE TAMBÉM 
FEZ:
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CULTURA DE PAZ 
E PREVENÇÃO
DA VIOLÊNCIA

O Centro Comunitário da Paz, Com-
paz Governador Eduardo Campos, no 
Alto Santa Terezinha, foi entregue em 
março 2016 e, atualmente, conta com 
14.997 pessoas cadastradas no equi-
pamento. Em 2019, foram ofertadas 
4.297 vagas. Desse total, 1.197 vagas 
esportivas; 640 de saúde e bem-estar 
(práticas integrativas); 1.045 educa-
cionais; 1.275 de qualificação profis-
sional e geração de renda; e 787 cul-
turais. 

Com o objetivo de garantir a inclu-
são social, o equipamento, que tem 
mais de 13 mil metros quadrados de 
área construída, conta com atividades 
e serviços diversos, como biblioteca, 
Dojô, atividades esportivas, atendi-
mento do Procon, CRAS, atendimen-
to especial voltado às mulheres víti-
mas de violência, Emprego e Renda 
nos Bairros, Sala do Empreendedor, 
Mediação de Conflitos, Escola Social 
do Varejo, atendimento psicológico, 
atendimento pedagógico com pesso-

COMPAZ 
GOVERNADOR 
EDUARDO 
CAMPOS

O Centro Comunitário da Paz Escri-
tor Ariano Suassuna, no Cordeiro, foi 
entregue em março 2017. De 28 de 
março de 2017 a 31 de dezembro de 
2019, 20.905 pessoas se cadastraram 
no Compaz, que ofereceu no perío-
do de 01 de janeiro a 31 de dezembro 
de 2019 - 6.875 vagas: 2.830 esporti-
vas; 378 de saúde e bem-estar (prá-
ticas integrativas); 1.822. educacio-
nais; 437 de qualificação profissional 
e geração de renda; e 1.408 culturais. 
Nos serviços de Saúde e Bem-estar e 
de Promoção e Defesa de Direitos fo-
ram realizados 39.596 atendimentos. 
Na biblioteca Jornalista Carlos Percol 
houve 59.655 visitações, realizando 
uma média de 244 atendimentos por 
dia a crianças, adolescentes, adultos 
e pessoas idosas. Em 2019, o Com-
paz Escritor Ariano Suassuna realizou 
738.308 atendimentos, alcançando 
uma média de 3.076 atendimentos 

COMPAZ 
ARIANO 
SUASSUNA

as com deficiência, reforço escolar, 
aulas inclusivas de Circo, skate, além 
de atividades voltadas para a primeira 
infância e práticas integrativas como 
Yoga, Tai Chi Chuan e Biodança. A bi-
blioteca Afrânio Godoy, que faz parte 
da Rede de Biblioteca pela Paz, e tem 
850 metros quadrados, recebe uma 
média mensal de 6.603 crianças, ado-
lescentes e adultos com média diária 
de 333 usuários.

por dia. Foram ofertadas 71 atividades 
e 14 serviços de promoção e defesa de 
direitos.

O equipamento, que tem mais de 6,2 
mil metros quadrados de área cons-
truída, oferece atividades e serviços 
diversos, como biblioteca, mediação 
de conflitos, atendimento psicológico, 
Procon, Junta Militar (alistamento), 
oficinas cidadãs, reforço de português 
e matemática, ateliê, atendimento es-
pecial voltado às mulheres vítimas de 
violência, esportes, balé, coral infantil, 
artes marciais, além de práticas como 
ioga, meditação, biodança e medita-
ção. 
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Inaugurado em dezembro de 2019, 
o equipamento, que tem mais de 11 mil 
metros quadrados, foi implantado no 
terreno da antiga Fábrica de Estopas 
do Zumbi (desapropriada em 2007). 
A URB desenvolveu todas as adequa-
ções dos projetos e, posteriormente, 
realizou as obras para implantação do 
equipamento, bem como realizou a 
aquisição de todos os equipamentos 
de áudio, vídeo e mobiliário.  Após a 
conclusão, o equipamento passou a 
ser gerido pela Secretaria de Seguran-
ça Urbana, sendo mais uma unidade 
da Rede de COMPAZ do Recife. Foram 
investidos mais de R$ 7 milhões, com 
recursos do Governo Federal e contra-
partida do Município.

O equipamento, que oferecerá ati-
vidades esportivas, culturais e edu-
cacionais, conta com biblioteca, qua-

COMPAZ 
GOVERNADOR 
MIGUEL
ARRAES

O Compaz Coque, situado na Rua 
Lourenço de Sá, no bairro de São José, 
está em construção e oferecerá um es-
paço com piscina, quadra para práti-
cas esportivas, biblioteca, serviços do 
Mãe Coruja, Procon, UTEC e auditório. 
O investimento da gestão será de 2,8 
milhões. Serão sete bairros beneficia-
dos: Paissandu, Ilha do Leite, Coelhos, 
São José, Cabanga, Pina e Joana Be-
zerra.

COMPAZ 
COQUE

dra poliesportiva coberta, quadra de 
areia, pista de cooper, equipamentos 
de ginástica, pista de skate, playgrou-
nd, praça de jogos de mesa, Cinetea-
tro 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 é a respon-
sável por um dos grandes diferenciais 
deste Compaz que é a atenção espe-
cial à cultura maker. A unidade conta 
uma impressora 3D e ofertará cursos 
de robótica, animação digital, oficina 
de Arduino (microcontrolador para 
ativar robô, lixeira, ventilador), cursos 
básicos de computação, curso de es-
tamparia digital, clubes de rádio, cine-
ma e clube de robótica, além da sala 

Google de educação. O novo Compaz, 
localizado no terreno da antiga fábri-
ca de estopa, atenderá aos bairros da 
Torre, do Prado, Zumbi, da Madalena, 
do Cordeiro, da Ilha do Retiro, do Bon-
gi, Derby, Paissandu, das Graças, de 
Santana, da Mustardinha, de Afoga-
dos, San Martin e Joana Bezerra. Se-
rão mais de 1.500 pessoas atendidas 
por dia. A partir de janeiro de 2020 
serão feitas as inscrições para as ativi-
dades ofertadas.
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Tem como missão formar leitores, 
prevenir a violência e fortalecer a ci-
dadania, fomentando a relação coti-
diana da comunidade com a leitura, 
a escrita e o aprendizado. Objetiva 
atuar de forma mais próxima das co-
munidades do entorno, bem como das 
escolas municipais e estaduais. A Se-
cretaria de Segurança Urbana do Re-
cife trabalha, desde 2013, focada na 
prevenção, tendo como carro chefe as 
Bibliotecas. 

Além das bibliotecas Populares si-
tuadas em Afogados e Casa Amarela, 
faz parte da Rede a Biblioteca Afrânio 
Godoy, do Compaz Governador Edu-
ardo Campos, no Alto Santa Terezinha 
e a Biblioteca Jornalista Carlos Percol, 
do Compaz Ariano Suassuna, no Cor-
deiro e a Biblioteca do COMPAZ Mi-
guel Arraes. São mais de 60.000 mil 

REDE DE 
BIBLIOTECAS 
PELA PAZ

O Sistema MAIS Recife de Política 
Sobre Drogas está estruturado em pi-
lares estratégicos para cumprimento 
da política pública.

Prevenção, Cuidado, Inserção e Sis-
tematização. Estes eixos estratégicos 
se ocupam de pessoas que usam ou 
são vulneráveis ao uso e abuso do ál-
cool e outras drogas. 

O Sistema MAIS possui programas 
e projetos interdependentes, que re-
alizam o conjunto das ações de forma 
estruturada: Mobiliza Recife, Acolhe 
Vida Recife, Integra Recife, Sistemati-
za. Desde 2017, já soma 2.048 ações 
realizadas e mais de 540.000 pessoas 
beneficiadas ao longo dos 3 anos.

Em dezembro de 2019, foi inaugura-
da a Unidade Móvel do Projeto Acolhe 
Vida, o que ampliará o atendimento, 
com o deslocamento dos serviços de 

POLÍTICA SOBRE
DROGAS 
SISTEMA MAIS

livros de todas as áreas do conheci-
mento ofertadas à população recifen-
se. 

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 que atua no contraturno 
escolar. A programação contempla to-
das as faixas etárias, inclusive adultos 
e terceira idade.

Cuidado e atividade do Sistema Mais. 
A Unidade Móvel atenderá mais de 
760 pessoas ao mês ampliando o be-
nefício aos recifenses.
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• Política Municipal de Cultura de 
Paz
• Programa Compaz na Comunida-
de
• Curso de Padronização Operacio-
nal
• Melhorias da Guarda Municipal
• Câmeras de Videomonitoramento
• Vacinação Itinerante
• Reforma e implantação de Rede 
de Bibliotecas pela Paz
• FOCO – Formação Comunitária 
• Usina Cultural
• Recife Previne
• Programa Trampolim
• Comunidades Terapêuticas
• Atitude Recife
• Lançamento do Plano Municipal 
de Atenção às Problemáticas de-
correntes do uso e abuso do Crack, 
Álcool e outras Drogas

ENTRE 2013 E 
2019 A 
PREFEITURA 
DO RECIFE
TAMBÉM FEZ:

Em 2019, foram nomeados 282 no-
vos agentes. Com essas nomeações, 
o efetivo da guarda passou a contar 
com 2.021 agentes. 

NOMEAÇÃO DE
GURDAS 
MUNICIPAIS

• 30’ contra o crack
• PCCV da Guarda Municipal
• Aplicativo de Segurança da Guar-
da Municipal
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PROMOÇÃO
DA CIDADANIA

Em 2019, foi realizada a 5ª Semana 
do Bebê, promovida pela Prefeitura da 
Cidade do Recife em parceria com o 
Fundo das Nações Unidades para a In-
fância (UNICEF), realizada no mês de 
maio, é uma semana inteira de ativi-
dades promovidas por diversas Secre-
tarias com foco na mobilização social 
e fortalecimento das ações de saúde 
realizadas no município referentes ao 
cuidado, promoção, prevenção, assis-
tência e desenvolvimento da criança 
de até os 6 anos de idade. Nas Cinco 
edições já foram realizadas mais de 3 
mil ações (palestras, cursos, workshop, 
contação de história e outras ativida-
des), beneficiando cerca 34 mil pes-
soas. Em 2019 foram realizadas 1,2 mil 
ações que mobilizaram a cidade para 
atenção ao desenvolvimento infantil, 
beneficiando 5 mil pessoas.     

SEMANA DO 
BEBÊ DO RECIFE

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 so-
bre Drogas e Direitos Humanos, com 
a Secretaria de Saúde do Recife. Em 
2019, foram beneficiadas 464 famílias, 
totalizando 764 famílias.

GERAÇÃO
AFETO

Programa intersetorial implantado 
na cidade em julho de 2018, desen-
volvido através de visitas domicilia-
res, com a finalidade de promover o 
desenvolvimento integral das crianças 
na primeira infância. Hoje a equipe é 
formada por um(a) coordenador(a), 
três supervisores(as) e trinta e dois vi-
sitadores(as) sociais. São grupos prio-
ritários de atendimento: Gestantes, 
crianças de até três anos e suas famí-
lias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família; Crianças de até 6 anos e suas 
famílias beneficiárias do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) e; Crian-
ças de até 6 anos afastadas do conví-
vio familiar.  Desde a implantação até 
novembro de 2019, foram realizadas 
18.872 visitas domiciliares e 1.357 fa-
mílias foram acompanhadas.

PROGRAMA 
PRIMEIRA
INFÂNCIA
NO SUAS

A pesquisa visa diagnosticar o cená-
rio sobre o trabalho infantil da crian-
ça para definir um plano de ação que 
atue sobre a prevenção e combate ao 
trabalho infantil. Foi utilizada uma me-
todologia de entrevista aprofundada, 
a partir da abordagem de campo nas 
vias públicas do Recife. O relatório fi-
nal da pesquisa com a análise dos da-
dos coletados foi entregue em 29 de 
agosto de 2019, no Seminário de Ava-
liação do Plano Municipal de Preven-
ção e Erradicação do Trabalho Infantil 
e Proteção do/a Adolescente Traba-
lhador/a, com representantes gover-
namentais e não governamentais do 
Sistema de Garantia de Direitos.

PESQUISA 
SOBRE O 
TRABALHO 
INFANTIL NO 
RECIFE
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Considera restritamente a partir da 
prática de dormida em ruas ou em 
abrigos mantidos pela Prefeitura do 
Recife. A pesquisa teve seu foco em 
pessoas com mais de 18 anos e a co-
leta de dados deu-se a partir de ins-
trumental estruturado. Teve caráter 
amostral, elaborada a partir do uni-
verso de incidência e concentração do 
público alvo em todas as Regiões-Po-
lítico-Administrativas do município. A 
contagem e as entrevistas acontece-
ram entre os meses de setembro e ou-
tubro e somaram ao fim da checagem, 
555 casos. Foi considerado um univer-
so da contagem de 1600 indivíduos 
em situação de rua num intervalo de 
confiança de 95% e margem de erro 
amostral de 3%.

PESQUISA 
QUANTITATIVA 
SOBRE 
CONDIÇÕES 
SOCIAIS
E PERFIL
DA POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO
DE RUA

A rede de acolhimento municipal 
possui 12 unidades. A gestão realizou 
reformas para adequar as casas de 
acolhida às necessidades dos usuários. 
Já foram entregues as reformas 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 Aco-
lhimento 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 6.600 acolhimentos re-
alizados.

CASAS
DE ACOLHIDA

Implantados quatro novos Centro 
de Referência Especializado da Assis-
tência Social (CREAS), localizados no 
conjunto habitacional do Cordeiro, em 
Afogados, no Espinheiro e no Hipó-
dromo. Atualmente, a rede de CREAS 
está formada por cinco unidades. Os 
CREAS existentes funcionavam sem a 
adequação dos serviços conforme às 
orientações da Política de Assistência 
Social, sem estrutura física adequada 
e com equipe técnica reduzida. Diante 
da falta de profissionais, existia uma 
demanda reprimida com lista de es-
pera em torno de 600 jovens que ne-
cessitavam estar em cumprimento de 
Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida e Prestação de Serviço Co-
munitário, aumentando o risco do au-
mento dos índices de reincidências e 
ainda não existia o Serviço de Aten-
dimento Especializado à Famílias e 
Indivíduos/PAEFI. Com a implantação 
de quatro novos CREAS, o último im-
plantado em 2019, todas as seis RPAs 

CREAS
do Recife estão cobertas para aten-
dimento das demandas pertinentes 
ao serviço. Para 2020, está previsto 
a implantação de mais um CREAS. Já 
foram realizados 14.333 atendimentos 
no Serviço de Proteção e Atendimen-
to Especializado a Famílias e Indivídu-
os, sendo mais de 4.600 atendimen-
tos em 2019.
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Foram implantados mais cinco Cen-
tros de Referência de Assistência So-
cial (CRAS): CRAS Pina (2013), CRAS 
Alto Santa Terezinha (2016), CRAS 
Ibura de Cima (2016), CRAS Bongi 
(2017) e CRAS Rosilda Mendes Alves 
(2019), totalizando 13 serviços. Os no-
vos CRAS foram instalados para forta-
lecer o atendimento à população das 
RPA’s  02, 04,05 e 06 do município. 
Para 2020, está previsto a implanta-
ção de mais quatro CRAS. O total de 
atendimentos particularizados reali-
zados por toda rede é de 260 mil, sen-
do 154.931 em 2019.

CRAS

PROGRAMA
“PRAIA SEM 
BARREIRAS”

PROGRAMA
“RECIFE SEM 
PRECONCEITO E 
DISCRIMINAÇÃO”

PLANO DE 
EDUCAÇÃO 
PERMANENTE

Com o objetivo de imprimir quali-
dade ao atendimento dos usuários da 
política pública de Assistência Social, 
através do aprimoramento contínuo 
da qualificação profissional, a Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Di-
reitos Humanos implantou a Gerência 
Geral de Gestão do Trabalho e Edu-
cação Permanente e plano de forma-
ção contínua dos profissionais da rede 
de Assistência Social. Já foram 8 mil 
pessoas capacitadas desde o início da 
gestão.

O programa tem a finalidade de 
assegurar e garantir durante todos 
os meses do ano, 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 2017 e 
2019, o calendário já beneficiou apro-
ximadamente 684.911 pessoas, com 
mais de 100 ações realizadas.

Ação totalmente inovadora que ga-
rante acessibilidade às pessoas com 
deficiência na praia de Boa Viagem. O 
Programa oferece condições de aces-
so e usufruto autônomo à praia por 
pessoas com deficiência e/ou mobi-
lidade reduzida. Desde sua criação o 
programa já atendeu 5.790 pessoas 
com deficiência. Em 2019, 1.197 pes-
soas foram atendidas, sendo 62 delas 
crianças.
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Com o objetivo de promover a me-
diação e composição de conflitos, 
bem como ações de prevenção à vio-
lência, com vista à coesão social, fo-
ram implantados dois Núcleos de Prá-
ticas Preventivas e Cultura de Paz. 
Durante o ano de 2018, foram implan-
tados dois Núcleos, um no COMPAZ 
Escritor Arianos Suassuna e outro no 
COMPAZ Governador Eduardo Cam-
pos. Em 2019, foram realizados pelas 
duas equipes de Mediação de Confli-
tos 5.045 atendimentos.

NÚCLEO DE 
CULTURA E PAZ

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.

Tem o propósito de desenvolver 
duas grandes ações:

1. O ir ao território, para realizar 
rodas de diálogos e oficinas nas co-
munidades, escolas e Programas da 
Prefeitura de atuação com a popula-
ção jovem da cidade do Recife, com o 
intuito de divulgar e empoderar a ju-
ventude sobre o Estatuto Nacional da 
Juventude, o Plano Municipal de Ju-
ventude e o Guia de Políticas Públicas 

PROGRAMA 
JUVENTUDE 
PARTICIPA

de Juventude do Recife.
2. Um canal de comunicação nas 

mídias sociais, uma fanpage no face-
book, para divulgar todas as informa-
ções referentes às ações, programas 
e serviços promovidos pela Prefeitura 
que garantam os direitos da juventu-
de. Além de transmitir conteúdos es-
senciais para deixar o jovem cada vez 
mais conectado com os seus Direitos. 

No ano de 2019, foram realizadas 
108 oficinas temáticas sobre os direi-
tos juvenis, 24 rodas de diálogos, 04 
atividades e 3.795 jovens atingidos.

CONSENHO 
MUNICIPAL DA 
JUVENTUDE

Canal oficial de diálogo entre a so-
ciedade civil e o poder público, com 
o objetivo de fortalecer a autonomia, 
organização e participação social dos 
jovens da capital pernambucana; for-
mular e propor políticas afirmativas de 
promoção e garantia dos direitos da 
juventude, assim como as diretrizes da 
ação governamental (lei 17.561/2009).

Em 2019, contou com a participa-
ção de 23 representações (Governo e 
Sociedade Civil) na realização de 27 
reuniões (12 ordinárias, 03 extraordi-
nárias e 12 comissões); uma formação 
sobre Direito à Cidade; e participação 
da Bienal da UNE em Salvador-BA.
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BRIGADA MARIA
DA PENHA

Inaugurada em 8 de março de 2018, 
a Brigada Maria da Penha tem o ob-
jetivo de garantir o atendimento hu-
manizado às mulheres em situação de 
violência e assegurar que as medidas 
protetivas sejam respeitadas e cum-
pridas. Entre as atribuições do gru-
pamento estão apoiar e acompanhar 
a equipe técnica da Secretaria da Mu-
lher (assistentes sociais, psicólogas e 
advogadas) na realização de suas ati-
vidades internas e externas como oi-
tivas nas delegacias, audiências judi-
ciais, visitas domiciliares e em ações 
pedagógicas relacionadas ao enfren-
tamento à violência e à disseminação 
da Lei Maria da Penha.  A equipe é 
formada por oito guardas municipais, 
quatro homens e quatro mulheres que 
acompanham caso a caso a situação 
das mulheres e fazem rondas e visitas 

regulares às moradias, além do moni-
toramento remoto. Mais de 370 usuá-
rias do Centro de Referência Clarice 
Lispector já foram beneficiadas pelas 
atividades da Brigada. Em 2019 foram 
realizados mais de 5.700 atendimen-
tos, entre visitas, rondas e monitora-
mento remoto.  

É um momento de celebração en-
tre as diversas juventudes da cidade 
do Recife, com o intuito de promover 
a interação e o intercâmbio das suas 
manifestações artísticas, culturais e 
políticas, através da ocupação do es-
paço público de forma criativa. 

Realizado desde 2017 a edição de 
2019 aconteceu no Parque da Macaxei-
ra, com a parceria de sete Secretarias 
Municipais, No Ar Coquetel Molotov, 
Boikot e AMP. Também foi realizado 
o primeiro Minicurso de Produção de 
Palco com 30 jovens. Esta edição con-
tou com a presença de 3.500 jovens.

FESTIVAL DE
JUVENTUDE
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Projeto promovido pela UNICEF em 
parceria com a Secretaria da Mulher do 
Recife com o objetivo de discutir em-
poderamento, conscientização para 
a igualdade de gênero, raça, diversi-
dade, participação política e direitos 
sexuais e reprodutivos com jovens de 
12 a 18 anos estudantes da rede públi-
ca de ensino, por meio de oficinas re-
alizadas pelo Centro de Mulheres do 
Cabo.

O projeto teve início em 2017 com 
60 meninas participantes das oficinas 
e demais atividades. Em 2018, foi en-
cerrada a primeira edição e a Secre-
taria da Mulher focou em realizar di-
versas reuniões com consulados para 
captação de recursos para o progra-
ma. Em 2019, iniciou-se o Empodera: 
Hoje Menina Amanhã Mulher, 2ª edição 
do programa com participação de 90 

HOJE MENINA
AMANHÃ 
MULHER

A Prefeitura do Recife promove 
anualmente diversas campanhas de 
prevenção à violência contra a mulher. 
Em 2019, dentre as campanhas reali-
zadas, destaca-se no período carnava-
lesco, o Bloco Nem com uma flor que 
arrecada kits de higiene para doação 
às instituições femininas e mulheres 
em situação carente. No período de 
carnaval, a população também conta 
com um posto de atendimento espe-
cializado e o Liga Mulher que, nesse 
período, funciona 24h.

Durante o São João, as temáticas 
vão desde campanhas contra o ma-
chismo estrutural, violência contra a 
mulher e assédio. Em todas as ações 
desenvolvidas pela são distribuídas 
cartilhas e panfletos que contam com 
a ampla divulgação da rede de enfren-
tamento à violência.

Aderindo ao movimento internacio-
nal dos 16 dias de Ativismo pelo Fim 

CAMPANHAS 
DE PREVENÇÃO 
À VIOLÊNCIA 
CONTRA
A MULHER

participantes, sendo 30 meninos estu-
dantes da rede pública de ensino.  As 
oficinas abordaram as temáticas apre-
sentadas pelo projeto e aconteceram 
nos três núcleos do projeto: o Centro 
da Mulher Metropolitana Júlia Santia-
go e os COMPAZ Governador Eduardo 
Campos e Escritor Ariano Suassuna. 
Três participantes do primeiro ciclo 
do projeto atuaram como monitoras 
na 2ª fase. Ao todo o programa bene-
ficiou 230 jovens.

da Violência Contra a Mulher, nos me-
ses de novembro e dezembro, diver-
sas atividades foram promovidas pela 
Gestão. Foi por meio da exposição in-
titulada “16 Mulheres de Luta” que a 
Prefeitura do Recife homenageou 16 
mulheres que lutaram pelo seu espaço 
para garantir uma cidade mais justa.

Nesse período, também foi entre-
gue o prêmio Maria Barroso à jorna-
lista Marcionila Teixeira em reconhe-
cimento ao seu trabalho desenvolvido 
na área de comunicação para a inclu-
são e igualdade de gênero. Ainda inte-
grando o período de ativismo, foi rea-
lizado o seminário “O silêncio Mata. A 
Comunicação Salva”, bem como reu-
niões com diversos grupos de mulhe-
res, tais como as catadoras da Coope-
rativa EcoVida Palha de Arroz e Rede 
de Artesãs, quando a equipe prestou 
contas das atividades em prol das mu-
lheres nos anos de gestão.
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Primeira unidade pública de saúde 
veterinária do Norte /Nordeste, o Hos-
pital Veterinário do Recife – Robson 
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 Junho de 2017, já houve mais de 
68 mil procedimentos, mais de 16 mil 
castrações e 1.636 animais foram vaci-
nados contra raiva. Apenas em 2019, 
foram realizados mais de 24 mil pro-
cedimentos, 8 mil castrações e a vaci-
nação de 519 animais.

HOSPITAL 
VETERINÁRIO 

AGENDAMENTO 
DE CASTRAÇÃO 
PELA INTERNET 

VETERINÁRIO 
NOS BAIRROS 

O programa já chegou a sua 48ª edi-
ção levando veterinários para atender 
nos mais diversos bairros da cidade. 
No Veterinário nos Bairros, o recifen-
se pode levar seu animal de estimação 
para ser consultado de graça e rece-
ber vacina antirrábica. Em 2019, foram 
1.108 atendimentos realizados em 08 
mutirões.

Atendendo a uma solicitação an-
tiga dos cidadãos recifenses, a partir 
do mês de dezembro de 2019, a SEDA 
passou a disponibilizar o agendamen-
to de castrações de cães e gatos da 
cidade do Recife pela internet. A ini-
ciativa facilita o agendamento das ci-
rurgias ofertadas aos animais da po-
pulação recifense.  Além da via digital, 
a população também poderá continu-
ar realizando o agendamento por te-
lefone. O sistema, desenvolvido pela 
EMPREL, trouxe maior celeridade ao 
serviço. 
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•Marco Legal da Primeira Infância
•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 Direi-
tos
•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 Fortale-
cimento de Vínculos
•Conselho Municipal LGBT
•5 Casas-Lar
•Rede Conveniada para Atendimen-

ENTRE 2013 
E 2019 A 
PREFEITURA
DO RECIFE 
TAMBÉM FEZ:

to de Crianças e Adolescentes
•Programa Direitos Humanos nos 
Bairros
•Centro Júlia Santiago
•Centro Clarice Lispector
•Requalificação do CSU Bidu Krau-
se
•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
•Conselho da Mulher da Cidade
•Projeto Rodas de Diálogos com 
Mulheres das Comunidades
•Plano Municipal de Enfrentamento 
à Violência contra Mulher
•Programa PROERD

•Projeto Praia Segura
•Plano Municipal de Combate ao 
Racismo Institucional
•Dia Internacional de Combate à 
Violência Contra as Mulheres
•VII Conferência da Mulher do Re-
cife
•Realização de Oficinas
•Formação das mulheres catadoras 
de recicláveis
•Formação das mulheres artesãs 
•Ecovida Palha de Arroz
•Política Municipal de gênero
•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
•Campanha de castração
•Fiscalização Maus Tratos aos Ani-

mais
•Campanha Educativa nas escolas 
municipais
•Mutirão Recife em Ação
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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO 
E EMPREENDEDORISMO

O PROUNI Recife ofertou mais de 
2.200 bolsas desde 2015, ano da 
sua implantação. Atualmente, conta 
com mais de 1.900 bolsas em uso, 
disponibilizadas em nove instituições 
de ensino superior parceiras 
(UNINASSAU, Faculdade Nova 
Roma, Faculdade Estácio, Faculdade 
Boa Viagem, Faculdade Joaquim 
Nabuco, Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA), FACIPE, Faculdade 
dos Guararapes do Recife e SOPECE), 
sendo mais de 30 cursos oferecidos. 
Em 2018, foi implementado para todos 
os bolsistas do PROUNI Recife o Passe 
Livre, que credita, por mês, um total 
de 70 passagens nos Cartões Vem 
estudante, cujos créditos podem ser 
utilizados todos os dias da semana, 
incluindo sábados, domingos e 
feriados, dentro do limite dos créditos 
concedidos. Em 2019, foram investidos 
mais de 1 milhão de reais em Passes 
Livres, 39% a mais que em 2018.

PROUNI RECIFE
E PASSE LIVRE

Em 2019, o Qualifica Recife ampliou 
a oferta de vagas nos cursos de 
qualificação profissional oferecidos 
pela rede de escolas profissionalizantes 
do município, oferecendo, no ano 
de 2019, um total de 8.911 vagas. 
Os cursos têm duração de 200 ou 
400 horas/aula, e são nas áreas de 
administração, arte, construção civil, 
higiene, beleza e saúde, idiomas, 
informática, infraestrutura e indústria, 
produção de alimentos e vestuário. 
O programa ofereceu mais de 44 
cursos diferentes e formou mais de 
380 turmas em 2019, cujo público 
alvo inclui jovens em situação de 
vulnerabilidade e cumprindo medidas 
socioeducativas. 

QUALIFICA 
RECIFE

O Crédito Produtivo e Orientado 
desde 2013 já disponibilizou através 
dos parceiros mais de 9,5 milhões de 
reais e mais de 4 mil operações de 
empréstimos foram liberados. Apenas 
em 2019, foram liberadas mais de 
3 mil operações de empréstimos, e 
um montante superior a 6,5 milhões 
de reais. Em 2019, o atendimento ao 
empreendedor que busca por crédito 
produtivo nas comunidades continuou 
e 22 localidades foram beneficiadas, 
são elas: Brasília Teimosa, Pina, Dois 
Unidos, Vila Tamandaré, Ibura de 
baixo, Rua da lama, Guabiraba, Entra 
apulso, Água Fria, Estância, Bomba do 
Hemetério, IPSEP, Estância, Alto Santa 
Terezinha, Zumbi, Totó, Milagres, Torre, 
Mustardinha, Campina do Barreto e 
UR5.

CRÉDITO 
PRODUTIVO

Desde o início da gestão, as agên-
cias realizaram mais de 1 milhão de 
atendimentos e foram emitidas mais 
de 36 mil carteiras de trabalho. Em 
2019, as agências de emprego reali-
zaram mais de 123 mil atendimentos. 
Desse total, foram feitos mais de 19 mil 
encaminhamentos a vagas de empre-
go, sendo captadas 2 mil vagas e mais 
de 10 mil carteiras de trabalho emiti-
das. O atendimento das agências de 
emprego para os alunos das escolas 
de qualificação profissional foi manti-
do e a oferta de serviços foi ampliada 
com a disponibilização de uma equipe 
para captação de vagas direcionadas 
a esse público das escolas. Um con-
vênio assinado entre a Secretaria de 
Trabalho Qualificação e Empreende-
dorismo e o Grupo Ser Educacional 
permite a realização de atividades de 
extensão ou estágio nas unidades da 
Agência melhorando e ampliando o 
atendimento ao público.

AGÊNCIAS DE 
EMPREGO
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A Economia solidária faz o acompa-
nhamento das cooperativas de cata-
dores que triam resíduos sólidos para 
a coleta seletiva. Atualmente temos 
sete galpões distribuídos na cidade, 
dando uma média geral de 120 cata-
dores. Todos os meses são feitos os 
levantamentos de produção, comer-
cialização e quantitativo de catadores 
em todos os galpões/cooperativas. 
A reforma do galpão da Travessa do 
Gusmão foi concluída e a Cooperati-
va de Agentes de Resíduos Sólidos - 
COOPAGRES foi transferida para este 
mesmo espaço. A ECOSOL tem parti-
cipado do grupo de Trabalho de Co-
leta Seletiva, onde também tem o en-
volvimento de outras secretarias que 
estão criando um novo modelo de Co-
leta Seletiva para a cidade. 

A economia solidária fica respon-

ECONOMIA
SOLIDÁRIA E 
CONVÊNIO
SENAES

sável também por viabilizar e coorde-
nar os espaços direcionados para os 
empreendimentos econômicos soli-
dários participarem dos eventos pro-
movidos por esta prefeitura e parcei-
ros. Os eventos que já aconteceram 
são: Carnaval, Semana Santa, Festival 
da Seresta, São João, Ciclo Natalino, 
Reveillon. Alguns eventos aconte-
cem corriqueiramente como: Ciclofai-
xa, Recife Antigo de Coração, Feiras 
de Artesanato e Alimentação. Estas 
ações já beneficiaram mais de 15 mil 
pessoas desde o início da gestão. Em 
2019, foram 461 pessoas beneficiadas 
diretamente e mais de 1.200 pessoas 
beneficiadas de forma indireta, geran-
do em 124 dias um faturamento geral 
de mais de 2,5 milhões de reais.

Neste ano o festival de experiências 
digitais promovido pelo Porto Digital 
e Ampla, em parceria com a Prefeitura 
do Recife, foi realizado entre 02 e 05 
de outubro. Nos quatro dias de festi-
val as ruas e ambientes do Bairro do 
Recife foram tomadas por atividades 
como workshops, palestras, rodas de 
diálogo, cursos, shows e outras ações 
relacionadas a Tecnologia, Cidades In-
teligentes e Economia Criativa. Este 
ano, o evento teve um total de 557 ati-
vidades e contou com 35 mil inscritos.  

A Prefeitura do Recife teve 193 ati-
vidades dentro da programação e o 
número de secretarias e órgãos mu-
nicipais envolvidos no festival foi de 
16. Foram hackathons, palestras, ofi-
cinas, debates, shows, feiras, interven-
ções urbanas e muito mais. Os Rolês 
REC’n’Play, série de eventos e ativida-

des realizadas até outubro, têm como 
objetivo introduzir temas e debates 
que serão trabalhados durante o fes-
tival. No dia 27 de junho de 2019 foi 
realizado o debate “Eu Toco Recife 
– Entendendo a Cadeia Produtiva da 
Música”, promovido pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ci-
ência, Tecnologia e Inovação (SDECTI) 
em parceria com a rádio Frei Caneca. 
O encontro aconteceu no Apolo 235, 
do Porto Digital. Já em 20 de julho de 
2019 foi a vez do Rolê REC’n’Play Pri-
meira Infância, que aconteceu também 
no Apolo 235. Para crianças, teve pro-
totipagem de brinquedos e brincadei-
ras com sombras e projeções promo-
vidas pelo projeto Varal Criativo. Para 
o público em geral, um debate sobre 
tempo de tela para primeira infância.

REC’N’PLAY 2019
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A fim de consolidar o bairro do Recife 
como um modelo de desenvolvimento 
econômico, sustentável e inovador, a 
Prefeitura do Recife realizou uma série 
de ações e projetos estruturadores 
que visam harmonizar a vocação 
econômica do local, atraindo 
empresas; promovendo o potencial 
de habitabilidade, com os aspectos 
históricos, culturais e turísticos. Para 
isso um mapeamento foi realizado em 
parceria com a Secretaria de Turismo, 
Esportes e Lazer do Recife (SETUREL), 
no qual foram identificados projetos 
estratégicos para o bairro, que estão 
em fase de elaboração e detalhamento 
para execução. São eles:

• Embutimento da rede de energia 
elétrica;

• Embutimento da rede de 
telecomunicações;

• Nova iluminação pública;
• Implantação de pedestrianização 

PROJETO DE 
MODERNIZAÇÃO
DO BAIRRO DO 
RECIFE

de ruas;
• Recuperação de calçadas;
• Alargamento de calçadas com 

supressão de estacionamento 
nas vias;

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

• Redução das vagas de 
estacionamento em vias públicas.

O Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento do Artesanato (PRODARTE) 
gerou em 2019 um desempenho men-
sal médio de R$324 mil. Desde o início 
da gestão o programa inscreveu 593 
artesãos. Em 2019, foram cadastrados 
61 novos artesãos. Os artesãos benefi-
ciados pelo Programa podem ser en-
contrados nas feiras fixas situadas na 
Praça de Boa Viagem, Praça de Casa 
Forte, Lagoa do Araçá, Recife Antigo, 
Parque Dona Lindu, Capibaribe (Pré-
dio da Prefeitura do Recife), Faculda-
de Estácio e Jardim Botânico, famoso 
ponto turístico. A Feira de Boa Viagem 
após sua reforma continua receben-
do intervenções e melhorias do PRO-
DARTE em parceria com a Secretaria 
de Turismo, buscando cada vez mais 
melhorias para os turistas, visitantes e 
artesãos. Em 2019, pela 1° vez o PRO-
DARTE participou da Feira Nacional 
Artesanal Nordeste, realizada no Cen-
tro de Convenções, além de 24 reuni-
ões estratégicas e eventos de grande 
porte, tais como a FENAHALL, Carna-

PRODARTE
val do Recife, São João do Recife e a 
Fenearte. Nestes eventos, o PRODAR-
TE gerou o valor total de R$ 300 mil e 
beneficiou cerca de 86 artesãos.
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• Campus Party
• Programa de Compras Governa-
mentais
• Emprego e Renda nos Bairros
• Semana Municipal da Ciência e 
Tecnologia
• Tecnologia da Informação - Con-
ferência IASP; 
• Projeto Recife Digital
• 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 Bair-
ros
• Melhor Cidade para Investir  do 
Nordeste 2018 

ENTRE 2013 
E 2019 A 
PREFEITURA
DO RECIFE 
TAMBÉM FEZ:

• Fórum Inova Cidades
• Marco Legal de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação 
• Living Lab

As Salas do Empreendedor, desde 
a sua abertura em janeiro de 2014, 
já realizaram mais de 41.900 atendi-
mentos. Em 2019 foram mais de 14 mil 
atendimentos presenciais e por telefo-
ne via 0800 para informações, forma-
lizações, crédito, encaminhamentos 
a outros órgãos e serviços para MEIs. 
Foram prestados desde o início da 
gestão 162.502 serviços sobre com-
pras governamentais, encaminhamen-
tos para outros órgãos como SEMOC, 
SEFIN, Corpo de Bombeiros e serviços 
para o MEI (formalização, alteração, 
baixa, declaração anual, emissão de 
DAS, CIM, Inscrição Estadual e agen-
damento para a Receita Federal), dos 
quais 24.944  MEIs foram formaliza-
dos no ano de 2019.

SALAS DO 
EMPREENDEDOR

As obras e atividades econômicas no 
Recife agora são licenciadas por meio 
de uma plataforma digital, implantada 
pela atual gestão em 2018. É possível 
dar entrada em cerca de 35 processos 
(22 Urbanísticos, 11 Ambientais e 2 Sa-
nitários) por meio digital, tais como 
Consulta Inicial, Licença Simplificada, 
Licença Prévia, Licença de Instalação, 
Licença de Operação, Alvará de Loca-
lização e Funcionamento, Alvará de 
Projeto Inicial, Alvará de Construção 
Inicial, Revalidação de Projeto Arqui-
tetônico, dentre outros, tudo através 
do portal do licenciamento. Dentro do 
novo sistema, o usuário pode anexar 
documentos, fazer esclarecimentos, 
acompanhar a tramitação e até emi-
tir as licenças no ambiente eletrônico, 
sem a necessidade de se deslocar fisi-
camente ao órgão responsável. Com a 
digitalização, houve uma redução mé-
dia de aproximadamente 90% na dura-
ção dos processos deferidos. O tempo 
médio passou de um ano para um mês 
em alguns processos. Ao todo, desde 
a implantação do licenciamento digi-
tal já foram emitidas 9.566 licenças, 
destas, 5.890 foram emitidas no ano 
de 2019.

LICENCIAMENTO 
DIGITAL
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