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A Prefeitura do Recife, por meio da 
Secretaria de Educação, realizou 
em 2021 a ampliação de vagas na 
rede de ensino municipal. Totali-
zando 486 novas vagas, entre cre-
ches, creches-escolas e escolas, 
os equipamentos contribuem para 
o fortalecimento da educação in-
fantil e do ensino fundamental no 
Recife. Em 2021, a gestão inaugu-
rou a Creche Escola Cristo Rei, no 
Jordão; a Escola Municipal Santa 
Luzia e a Escola Municipal Karla 
Patrícia, em Boa Viagem; Escola 
Municipal Córrego do Euclides, no 
Alto José Bonifácio; e as Escolas 
Municipais Professor José Louren-
ço de Lima UR-05, ambas situadas 
no Ibura. Além da ampliação das 
vagas, foi realizada uma seleção 

EDUCAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: AMPLIAR 
O ACESSO E PROMOVER A MELHORIA 
DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.

AMPLIAÇÃO 
DE VAGAS

simplificada para a contratação de 
500 novos professores e profes-
soras que atuarão na rede pública 
municipal, com carga horária de 
270h. 
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so de alfabetização das crianças 
até os sete anos de idade, como 
a revisão da matriz curricular, que 
oferecerá aos professores um do-
cumento norteador mais didático 
e próximo da realidade vivenciada 
em sala de aula. Além disso, es-
tudantes e professores contarão 
com material complementar pau-
tado na prática pedagógica e sin-
cronizado com as formações que 
serão ofertadas aos professores, 
outro importante ponto estratégico 
do programa. Estas atividades irão 
beneficiar mais de dois mil profis-
sionais, entre formadores, coorde-
nadores pedagógicos, professo-
res, equipes técnicas e gestores 
escolares.
A fim de estimular o bom desempe-

Lançado em outubro de 2021, o 
programa Primeiras Letras é con-
siderado a maior iniciativa de letra-
mento da história da Rede Munici-
pal de Ensino do Recife, pois visa 
garantir a alfabetização dos estu-
dantes na idade certa, ou seja, até 
os sete anos de idade. Com o ob-
jetivo de promover a alfabetização 
de todas as crianças que estudam 
na rede, por meio de uma educação 
de qualidade para garantir melho-
res resultados na aprendizagem, o 
Programa beneficiará, até o ano de 
2024, mais de 34 mil estudantes, 
em 255 unidades de ensino, cujo 
investimento está orçado em  na 
ordem de R$ 15 milhões. 
O programa possui seis grandes 
eixos que vão assegurar o proces-

PRIMEIRAS 
LETRAS 
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EMBARQUE 
DIGITAL

O programa Embarque Digital, lan-
çado em setembro de 2021, des-
tina-se à formação de jovens na 
área de tecnologia e inovação, pro-
movendo a empregabilidade com 
a ampliação da oferta de mão de 
obra qualificada para o setor. Rea-
lizado em parceria com o Porto Di-
gital, o programa é destinado a es-
tudantes egressos da rede pública 
e, na primeira edição, ofertou 200 
vagas para os cursos de Sistemas 
para Internet e Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, com investi-
mento na ordem de R$ 837 mil. 

O programa contempla quatro ei-
xos: mão de obra qualificada em 
tecnologia; planejamento de cur-
sos de tecnologia; oferta de cur-

nho das escolas, o Programa Pri-
meiras Letras premiará com R$ 80 
mil as 10 escolas com melhores re-
sultados na alfabetização e com R$ 
60 mil as 10 unidades com maior 
crescimento. As 10 unidades que 
apresentarem os indicadores mais 
modestos receberão um incentivo 
de R$ 40 mil e trabalharão em par-
ceria com as escolas com maiores 
resultados. Serão mais de R$ 1,8 
milhão em prêmios e apoio para as 
escolas por ano. 
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EDUCA
RECIFE

O EducaRecife, lançado em junho 
de 2021, é um programa de ensi-
no híbrido que inaugura um novo 
modelo educacional no município. 
O programa conta com uma estru-
tura de estúdios para gravação de 
aulas, acesso à internet gratuita e 
uma plataforma para acompanha-
mento das aulas e interação entre 
estudantes e professores. Para 
complementar as ações do Progra-
ma, a Prefeitura do Recife realizou 
a compra de mais de 42 mil tablets 
a serem destinados aos estudan-
tes do 4º e 9º ano e da educação 
especial.

Orçado em R$ 55 milhões, o Educa-
Recife conta com uma nova unida-
de educacional para aulas digitais, 
instalada no Centro de Educação, 
Tecnologia e Cidadania (CETEC), 

sos de graduação tecnológicos 
com currículos aderentes às de-
mandas do mercado;  e implanta-
ção de residência tecnológica. A 
previsão para o ano de 2022 é que 
sejam ofertadas um total de 600 
vagas, sendo 350 no primeiro se-
mestre e 250 no segundo semes-
tre. Além das vagas está previsto 
a estruturação de laboratórios de 
residência e aquisição de equipa-
mentos, cujo investimento será de 
R$ 2,8 milhões. Ao todo serão 2 mil 
vagas abertas até 2024, com inves-
timento total de R$ 30 milhões. 



12 Relatório 2021

na Boa Vista.  O equipamento pos-
sui quatro estúdios equipados 
com câmeras e equipamentos de 
iluminação, som e edição para 
transmissão das aulas. Com mais 
de 14h de aula por dia pela internet 
e TV aberta, os conteúdos minis-
trados por 45 profissionais foram 
produzidos com recursos de aces-
sibilidade, como tradutor de libras 
e legendas.

Ao longo do ano de 2021, foram 
dados passos ainda maiores para 
garantir que a rede do Recife ti-
vesse a maior estrutura tecnológi-
ca do Brasil. Para este fim, foram 
investidos mais de R$ 65 milhões 
na compra de computadores para 
uso gerencial e pedagógico, além 
de contratação de internet de alta 
velocidade para todas as escolas. 

Tudo isso será implementado ain-
da em 2022 e contribuirá para que 
a rede dê um salto de qualidade fa-
zendo uso de tecnologias inovado-
ras.  
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Lançado em julho de 2021, o pro-
grama Ciclo de Cuidado visa com-
bater a pobreza menstrual na rede 
de ensino municipal. Ao todo foram 
beneficiadas cerca de  17 mil estu-
dantes da rede municipal de ensino. 
Em 2021, foram realizadas rodas de 
conversas em todas as escolas dos 
Anos Finais do Ensino Fundamen-
tal, além de formação para todos 
os profissionais da educação sobre 
o tema da educação menstrual. A 
partir do programa foram distribu-
ídos, ao longo de 2021, 432 mil mil 
absorventes íntimos em todas as 
escolas de Ensino Fundamental da 
rede. Com a criação do programa, 
por meio de decreto nº 34.722 de 09 
de julho de 2021, Recife se tornou 
a primeira capital do país a adotar 
a medida.

CICLO 
DE CUIDADO
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Para marcar os 15 anos da criação 
da legislação e do Agosto Lilás, a 
Prefeitura do Recife, por meio Se-
cretaria da Mulher do Recife, entre-
gou a nova casa do Centro Clarice 
Lispector. O equipamento passou 
a oferecer atendimento 24h e per-
noite para as mulheres em situação 
de violência doméstica e sexista. O 
centro conta com uma equipe mul-
tidisciplinar com seis psicólogas, 
cinco advogadas, três assistentes 
sociais e uma educadora social. O 
atendimento acontece das 7h às 
19h, além do horário estendido do 
plantão da pernoite, com as educa-
doras sociais. Os serviços do Cen-
tro de Referência Clarice Lispector 
passaram a ser descentralizados, 
cujo atendimento pode ser feito 
nos Compaz Eduardo Campos, no 

CENTRO CLARICE 
LISPECTOR

Alto Santa Terezinha; Dom Helder 
Câmara, no Coque; e Ariano Suas-
suna, no Cordeiro. 

SEGURANÇA 
CIDADÃ
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
PREVENIR A VIOLÊNCIA COM A 
PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ.
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Em 2021, foram instituídos a Câma-
ra Técnica Municipal de Enfrenta-
mento da Violência Contra a Mulher 
(Decreto nº 34.408 de 8 de março 
de 2021) e o Núcleo Institucional de 
Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Tra-
vestis e Transexuais - LBT (Decreto 
nº 34.409 de 8 de março de 2021).  
A Câmara, coordenada pela Secre-
taria da Mulher, tem a finalidade de 
promover a proteção e os direitos 
das mulheres em situação de vio-
lência, contribuindo com a redução 
dos índices de violência contra a 
mulher no Recife. O Núcleo Institu-
cional de Mulheres Lésbicas, Bis-
sexuais, Travestis e Transexuais 
(LBT) também coordenado pela Se-
cretaria da Mulher do Recife, visa 
orientar as estratégias para imple-
mentação de políticas públicas de 

COMBATE À 
VIOLÊNCIA

gênero, diversidade e sexualidade, 
fortalecendo a intersetorialidade na 
gestão.
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A Rede Compaz retomou as ativi-
dades, ainda que parcialmente, em 
face aos limites impostos pela pan-
demia. Em 2021, foram realizados 
mais de 423 mil atendimentos nos 
quatro Compaz (Governador Edu-
ardo Campos, Escritor Ariano Su-
assuna, Governador Miguel Arraes 
e Dom Hélder Câmara). Os núme-
ros referem-se ao total de usuários 
atendidos nas atividades culturais, 
esportivas e educacionais, bem 
como nos atendimentos prestados 
pelos serviços: CRAS, Secretaria 
da Mulher, Mediação de Conflitos, 
Procon, Sala do Empreendedoris-
mo, Sala de Emprego, Junta Militar, 
Atendimento Médico e Psicológico, 
além de cursos e atividades forne-
cidos por parceiros.  Ao longo da 
Pandemia, as unidades da rede ser-

REDE 
COMPAZ

viram como ponto de distribuição 
de cestas básicas e cartões de ali-
mentação, fornecidos pela parceria 
com a ONG Paulista Gerando Fal-
cões. 
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A Praça da Árvore, inaugurada em fe-
vereiro de 2021, é o novo espaço de 
lazer no Compaz Governador Eduar-
do Campos, que beneficia as famílias 
do Alto Santa Terezinha e dos bairros 
do entorno. É resultado de uma par-
ceria entre Projeto Primeiro a Infân-
cia, da Agência Recife para Inovação 
e Estratégia – ARIES e a Fundação 
Bernard Van Leer. No total foram in-
vestidos R$ 591 mil nas obras, que 
transformaram o local em um parque 
de interação e lazer para toda a fa-
mília. A requalificação do espaço faz 
parte do conjunto de ações dentro do 
Projeto Recife 500 anos, que visa tor-
nar o Recife uma cidade mais inclu-
siva e sustentável até 2037, quando 
a capital pernambucana completará 
seu quingentésimo aniversário.

 

PRAÇA 
DA ÁRVORE

A Praça da Árvore, projetada com 
diferentes espaços, é voltada para 
atender crianças na primeira infân-
cia (de 0 a 6 anos de idade) e seus 
cuidadores. A praça possui uma área 
com diversos brinquedos em madei-
ra, bancos e fraldário para crianças 
menores. O local conta ainda com 
mais três espaços de brincar, sendo 
formado por gramado com morros e 
túneis, jardim sensorial e uma fonte 
brincante com área molhada dedica-
da a brincadeiras com jatos de água 
que saem do piso.
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Importante marco da gestão para 
a promoção da cultura de paz foi 
a criação da Lei Municipal de nº 
18.8850/21 que instituiu a Política 
Municipal de Cultura de Paz e Jus-
tiça Restaurativa no âmbito do Re-
cife. Com a nova legislação, nove 
secretarias passaram a contar com 
novas competências que totalizam 
71 novas atribuições. 

A lei contém um conjunto de valo-
res, atitudes, modos de comporta-
mento e de vida que rejeitam a vio-
lência, reforçando a importância do 
diálogo e negociação na prevenção 
e solução de conflitos.  Em diferen-
tes formatos e ações, a lei incorpo-
ra o que a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura - UNESCO define como 

MARCO LEGAL DA 
CULTURA DE PAZ

pilares necessários para a cultura 
de paz prevalecer: a educação para 
a paz, a tolerância e solidariedade, 
participação democrática, desar-
mamento, direitos humanos, de-
senvolvimento sustentável e igual-
dade de gênero. Com a nova lei, a 
cidade do Recife se torna a primeira 
capital a dispor de marco legal so-
bre o tema.
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De janeiro a dezembro de 2021, a 
Prefeitura do Recife convocou mais 
de mil profissionais de saúde para 
contribuírem no enfrentamento da 
pandemia de covid-19 na capital 
pernambucana. Desse total, mais 
de 650 foram contratados para atu-
ar no Plano Recife Vacina, nos 26 
pontos de vacinação que funciona-
ram na cidade.  Com esse reforço, 
o Recife conseguiu atingir a marca 
de mais de 3 milhões de doses apli-
cadas, cujo percentual de pessoas 
que tomaram pelo menos uma dose 
(D1 ou dose única) atualmente é de 
84,52% do total da população. O to-
tal de pessoas adultas com esque-
ma de imunização completo chega 
a 83,07%.

PANDEMIA E 
VACINAÇÃO 

A organização na gestão da vaci-
na evitou filas e aglomerações e 
foi referência para o Brasil através 
do Conecta Recife. O agendamento 
100% digital colocou o Recife como 
referência nacional em organização 
e celeridade, cujo sistema foi dis-
ponibilizado para todos os municí-
pios brasileiros, através da Frente 
Nacional de Prefeitos e cerca de 30 
cidades se interessaram pelo mo-
delo.

SAÚDE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSEGURAR 
A ATENÇÃO HUMANIZADA, A QUALIDADE E 
A EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
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O sistema de saúde pública do Re-
cife ganhou, em fevereiro de 2021, 
um importante reforço para erradi-
car e manter sob controle doenças 
que sejam prevenidas por meio de 
vacinação. Na nova sede do Pro-
grama Municipal de Imunizações na 
cidade ficam armazenadas as vaci-
nas e é de onde acontece a distri-
buição de doses para as 150 salas 
de vacinação da Rede Municipal de 
Saúde. A nova central está situada 
no bairro da Madalena e recebeu 
investimentos da ordem de R$ 1,1 
milhão.

Com uma área total construída de 
345,23 m², as novas instalações 
do Programa Municipal permitiram 
mais do que dobrar a capacidade de 
armazenamento, passando de 210 

PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 
IMUNIZAÇÕES

mil para 526 mil doses de vacinas. 
A central conta com sala de arma-
zenamento, composta por câmara 
fria de 55,80m³ e espaço destinado 
a 20 câmaras de conservação de va-
cinas de 280l; uma sala de distribui-
ção e uma de inspeção. Além de ser 
peça fundamental no atual proces-
so de vacinação contra a covid-19, 
a nova sede tem capacidade para 
acondicionar todas as vacinas que 
fazem parte do Programa Nacional 
de Imunização (PNI), como tríplice 
viral e outros 25 imunobiológicos. 
Além disso, o ambiente novo pro-
porciona melhores condições de 
trabalho para os funcionários deste 
setor.
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O programa Mãe Coruja conta com 
19 espaços, cuja cobertura bene-
ficia 44 bairros do Recife. Desse 
total, três foram inaugurados em 
2021, sendo eles o Espaço Romildo 
Gomes, Espaço Gaspar Regueira 
e Espaço Fernanda Wanderley. Os 
espaços contam com uma área de-
dicada ao acolhimento e ao cuidado 
exclusivo com a primeira infância. 
Espaços Mãe Coruja atualmente 
em funcionamento: Santo Amaro, 
Joana Bezerra, Água Fria, Chão de 
Estrelas, Torrões, Emocy Krause, 
San Martin, Coqueiral, Bernard Van 
Leer,  Brejo da Guabiraba, Macaxei-
ra, Maria Rita, Dom Helder, Cohab,  
Cohab, Ibura, Imbiribeira, Barro e 
Torre.

MÃE CORUJA

Em 2021, a Prefeitura do Recife realizou 
obras de requalificação de 21 unidades 
de saúde: Caps Boa Vista, USF José 
Severiano (Unidade Provisória), Upinha 
Dia Alto Pascoal, Hospital Infantil Hele-
na Moura, Centro Médico Ermírio de 
Moraes, Policlínica e Maternidade Bar-
ros Lima, USF Apipucos, USF Vietnã I 
e II, Policlínica Lessa de Andrade, Cen-
tro de Saúde Joaquim Cavalcante, USF 
Roda de Fogo – Macaé, USF Mangueira 
II, USF San Martin – Geraldo Campelo, 
Policlínica Agamenon Magalhães, USF 
Beira do Rio, USF Djalma de Holanda 
Cavalcante, Centro de Saúde Professor 
José Carneiro Leão, Centro de Saúde 
Professor Bruno Maia, USF Alto Santa 
Tereza, USF Alto do Eucalipto e a Upi-
nha 24h Dr. Hélio Mendonça. 

Além desses equipamentos, estão sen-
do executadas as obras de requalifica-
ção das unidades USF Cabanga, USF 
Macaxeira e USF Três Carneiro Alto.

REQUALIFICAÇÃO
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Para reduzir os impactos causados 
pela pandemia na vida das pesso-
as que vivem em situação de vul-
nerabilidade social, a Prefeitura do 
Recife lançou, em março de 2021, 
o Auxílio Emergencial Recife (AME 
Recife). Foram pagos R$ 6,4 mi-
lhões em duas parcelas, divididos 
em dois grupos. No primeiro grupo, 
17.176 famílias da chamada “fila” 
do Bolsa Família foram beneficia-
das. Já no segundo grupo, 12.451 
famílias que recebem o Bolsa Famí-
lia e possuem filhos com idades en-
tre 0 e 3 anos foram contempladas.

AUXÍLIO MUNICIPAL 
EMERGENCIAL 
RECIFE (AME RECIFE)

Lançado em junho de 2021, o Reci-
fe Acolhe é um programa que visa 
mitigar os impactos causados pela 
desigualdade social e acentuados 
durante o período da pandemia. A 
ação conta com atuação conjunta 
das Secretarias municipais e do se-
tor privado para garantir a amplia-
ção de serviços, doações, mora-
dia, segurança alimentar, diversas 
ações institucionais e empregabili-
dade.

Em 2021, o restaurante Popular Na-
íde Teodósio foi ampliado e reaber-
to em novo endereço. O espaço, 
localizado em Santo Amaro, tem 
capacidade para 72 pessoas e ofe-
receu mais de 620 mil almoços para 
pessoas em situação de rua. Além 
desta ação, a Prefeitura do Recife 

RECIFE 
ACOLHE

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ENFRENTAR 
AS DESIGUALDADES COM A GERAÇÃO DE 
OPORTUNIDADES, GARANTIA DE DIREITOS E 
PROTEÇÃO SOCIAL.
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Lançada em março de 2021, a cam-
panha Recife Solidário já arrecadou 
mais de 940 toneladas de manti-
mentos. As doações já foram con-
vertidas em mais de 29 mil cestas 
básicas entregues à população em 
situação de vulnerabilidade no Reci-
fe. Foram beneficiados pela ação as 
famílias acompanhadas pelos ser-
viços da rede socioassistencial do 
município, os trabalhadores infor-
mais cadastrados pela Prefeitura, as 
instituições filantrópicas que aten-
dem pessoas em situação de vul-
nerabilidade e os projetos sociais 
parceiros do Transforma Recife. O 
objetivo da campanha é estimular a 
solidariedade no momento da vaci-
na para atender a demanda alimen-
tar de quem mais precisa diante do 
atual contexto da pandemia. 

RECIFE 
SOLIDÁRIO

lançou um edital para contratação 
de 200 vagas na rede hoteleira, des-
tinadas ao acolhimento da popula-
ção em situação de rua.  

A Pousada Solar do Lazer, que fica 
no bairro de Santo Amaro, foi clas-
sificada e disponibiliza 120 vagas 
para as pessoas que forem enca-
minhadas pelos serviços da Assis-
tência Social do município. A ocu-
pação se dá de forma gradativa e 
o encaminhamento pode ser feito 
pela busca ativa por meio das equi-
pes do Serviço Especializado de 
Abordagem Social (SEAS) ou pelos 
Centros de Referência Especializa-
dos para População em Situação de 
Rua (Centro POP).

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
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Pela primeira vez na história, a Pre-
feitura do Recife, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento Social, 
Direitos Humanos, Juventude e Po-
lítica Sobre Drogas (SDSDHJPD), 
promoveu uma ceia natalina para 
a população em situação de rua. 
O evento, que aconteceu no Clube 
Português,  contou com a partici-
pação de mais de 300 pessoas que 
foram contempladas com a ceia na-
talina, música, cabine fotográfica e 
entrega de kits.

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA

Desde a inauguração do Galpão de 
Triagem de Resíduos Sólidos - Pa-
lha de Arroz, em 2016, a Cooperati-
va Ecovida Palha de Arroz mudou 
a vida de dezenas de mulheres. Em 
2021, foi concedida à cooperativa o 
título de Entidade de Utilidade Pú-
blica, por meio da Lei nº 18834/21 
que reconhece o grupo para fins de 
interesse geral e que presta servi-
ços, sem fins lucrativos, à socieda-
de. Isso significa que a cooperati-
va está isenta de pagar os tributos 
municipais, representando uma 
economia de aproximadamente R$ 
1.040,00 por ano para o grupo. 

Localizada no bairro do Arruda, na 
Zona Norte do Recife, a Cooperativa 
Ecovida Palha de Arroz conta com 
18 cooperadas. O local tem média 

COOPERATIVA 
PALHA DE ARROZ
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A ação busca garantir o direito dos 
jovens ao lazer e esportes, direito 
este previsto no Estatuto da Juven-
tude e no Plano Municipal da Ju-
ventude, por meio da inclusão ati-
va dos jovens LGBTI+ nas práticas 
esportivas comunitárias. A iniciati-
va integra as prioridades do Plano 
de Ação bianual do Plano Municipal 
de Juventude do Recife. A primeira 
edição foi realizada no dia 02 de ou-
tubro de 2021 e contou com a par-
ticipação de mais de 20 grupos e  
mais de 300 jovens.

JOGOS 
DO ORGULHO 

de produção mensal de 11,2 tonela-
das e faturamento de R$ 10.700,00 
com a venda dos materiais reciclá-
veis, como PET, Plástico, Papelão, 
Papel, Vidro, Isopor, Alumínio, den-
tre outros. O reconhecimento dado 
pela gestão vai fortalecer a atuação 
e o desenvolvimento da política de 
gestão dos resíduos sólidos - con-
forme recomenda a Lei Federal nº 
12.305/2010 da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos - além de promo-
ver à inclusão social ao possibilitar 
o trabalho organizado e associativo 
de mulheres em situação de vulne-
rabilidade social. 
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Inaugurada em julho de 2021, a Esta-
ção da Diversidade visa reforçar as 
políticas públicas que garantem os 
direitos das pessoas trans, visando 
prevenir violências. A nova unida-
de móvel realiza o atendimento do 
Centro Municipal de Referência em 
Cidadania LGBT à população LGB-
TQIA+, de maneira descentralizada. 
Através da Estação da Diversidade, 
os serviços oferecidos pelo Centro 
Municipal de Referência em Cida-
dania LGBTI+, Ambulatório LGBT 
Patrícia Gomes, Policlínica Lessa 
de Andrade e o Ambulatório LBT, 
no Hospital da Mulher do Recife, 
são divulgados e contribuem para 
reforçar a campanha municipal Re-
cife Sem Preconceito e Discrimi-
nação que, desde 2013, divulga as 
leis que punem e proíbem atos dis-

ESTAÇÃO DA 
DIVERSIDADE

criminatórios em estabelecimentos 
públicos e privados.
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O hospital veterinário Robson José 
Gomes de Melo, primeira unida-
de pública de saúde veterinária do 
Norte/Nordeste, realizou, em 2021, 
mais de 7.800 mil castrações em 
animais e cerca de 2 mil cirurgias 
por mês. Ao somar todos os aten-
dimentos, a unidade contabilizou 
quase 20 mil procedimentos. Nes-
se período, a Secretaria Executi-
va de Direito dos Animais realizou 
mais de 800 denúncias de maus-
-tratos aos animais. O hospital ofe-
rece consultas gratuitas para cães 
e gatos da cidade do Recife e, por 
mês, realiza mais de 2 mil cirurgias 
e consultas, entre urgência, emer-
gência e ambulatoriais.

HOSPITAL 
VETERINÁRIO 

MEIO AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTAR O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ALIADO 
À PRESERVAÇÃO NATURAL E À PROTEÇÃO 
ANIMAL.
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Em  dezembro de 2021, a capital 
pernambucana ganhou um novo es-
paço para divulgação e promoção 
dos temas relacionados às mudan-
ças climáticas, às energias renová-
veis e ao desenvolvimento de baixo 
carbono e resiliência de forma lúdi-
ca, interativa e acessível. O Centro 
Educativo de Energia Renovável e 
Mudança do Clima, localizado no 
Econúcleo do Parque da Jaqueira, 
é um espaço dedicado à educação 
ambiental e a divulgação científica 
sobre energias renováveis e mu-
dança do clima. O equipamento é 
fruto da parceria com o LEDS Lab, 
um laboratório de financiamento de 
projetos climáticos ligado à iniciati-
va Urban-LEDS II e financiada pela 
União Européia.

CENTRO EDUCATIVO 
DE ENERGIA 
RENOVÁVEL E 
MUDANÇA DO CLIMA

O espaço receberá exposição de 
longa permanência, em área co-
berta de 20,25m². A narrativa da ex-
posição será composta por textos, 
imagens e experiências interativas 
e analógicas, que convidam o visi-
tante a participar e refletir sobre o 
tema da mostra ativamente. O pú-
blico-alvo são visitantes do local, 
estudantes de escolas municipais, 
colaboradores, grupos ambientais 
e grupos liderados pela Prefeitura 
ou pelo Governos Locais pela Sus-
tentabilidade - ICLEI.
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estudos e medidas a serem toma-
das para estender a medida das de-
mais unidades do serviço público 
municipal.  

Além de zerar o consumo de plás-
tico, o ECORECIFE sugere medi-
das para implantação de eficiência 
energética nas unidades do servi-
ço público municipal. O programa 
também visa reduzir o consumo de 
água no serviço público municipal. 
Uma das medidas previstas é a ins-
talação de válvulas que controlam 
a pressão de saída de água que re-
sultará na redução do consumo em 
até 30%. 

A Prefeitura do Recife lançou, em 
junho de 2021, o programa ECORE-
CIFE, cujo objetivo é zerar o consu-
mo de material plástico descartável 
no serviço público municipal. O 
programa também pretende indi-
car ações de eficiência energética 
e redução de consumo de água, es-
tabelecendo uma política de baixo 
carbono a partir do exemplo do po-
der público.

Por meio do decreto nº 34640/21 que 
instituiu o ECORECIFE, ficou esta-
belecido a proibição de compra de 
material plástico descartável para o 
edifício-sede da Prefeitura do Reci-
fe, onde circulam cerca de cinco mil 
pessoas por dia, na média registra-
da antes da pandemia. Além disso, 
o programa indica a realização de 

ECO 
RECIFE
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Atendendo à solicitação do Pro-
grama Recife Cidade de Eficiência 
Energética, em agosto de 2021, 
foi implantado no Hospital da Mu-
lher do Recife Dra. Mercês Pontes 
Cunha (HMR) uma usina de energia 
solar. A iniciativa foi desenvolvida 
pela gestão municipal, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade e do Instituto da Cida-
de Pelópidas Silveira, com apoio do 
ICLEI, cujo projeto foi viabilizado 
através da parceria com o Progra-
ma de Eficiência Energética da Cel-
pe, regulado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). 

Com a usina serão gerados cerca 
de 40 KWh/mês, o que permitirá 
uma economia anual de aproxima-
damente R$ 240 mil à unidade mu-

HOSPITAL DA 
MULHER - USINA DE 
ENERGIA SOLAR

nicipal de saúde. O equipamento, 
instalado na cobertura do centro 
hospitalar em uma área de 1.580m², 
conta com 728 módulos de 440 
kWp. Além de contribuir econo-
micamente com a manutenção do 
HMR, o sistema de geração fotovol-
taico instalado pela Celpe contribui 
com a preservação ambiental, redu-
zindo a emissão anual de sete mil 
toneladas de CO2. O impacto dos 
resíduos e gases que deixarão de 
ser emitidos na atmosfera equivale 
ao plantio de quase 50 mil árvores 
no mesmo período.
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Em novembro de 2021, foram regula-
mentados os Planos de Manejo das 
Unidades de Conservação da Na-
tureza (UCN) de Beberibe e Dois Ir-
mãos. Com a medida foram definidas 
regras para a utilização dessas áre-
as verdes. O Plano de Manejo é um 
documento técnico que estabelece o 
zoneamento e normas que norteiam 
o uso da área e o manejo dos recur-
sos naturais. A UCN Beberibe, situ-
ada na Guabiraba, tem uma área de 
3.940,24 ha., formada em sua maioria 
por floresta aberta (34,30%), segui-
da de floresta densa (31,57%). O lo-
cal também possui uma área urbana 
com moradias, comércio e institui-
ções públicas. Já a UCN Dois Irmãos, 
em Dois Irmãos, possui uma área de 
578,64 ha., formada em sua maioria 
por floresta densa (70,46%), seguida 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

de floresta inicial (10,88%). O espaço 
também conta com área urbana.

Atualmente, Recife possui 25 Uni-
dades de Conservação da Natureza 
que, juntas, compõem 38% do ter-
ritório do município. Desse total, 21 
Unidades de Conservação da Natu-
reza dispõem de Planos de Manejos 
aprovados pelo Conselho Municipal 
de Meio Ambiente (COMAM). As Uni-
dades de Conservação que ainda 
não possuem Plano de Manejo são: 
APA Engenho Uchôa, UCN Estuário 
do Rio Capibaribe, UCN Orla Maríti-
ma e Parque Natural Municipal dos 
Manguezais Josué de Castro, que 
serão regulamentados ao longo da 
gestão municipal.
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Unidades de Conservação da Natu-
reza: 

1. UCN Jordão 

2. Parque Natural dos Manguezais Jo-
sué de Castro

3. ARIE Ilha do Zeca

4. APA Campo do Jiquiá

5. APA Engenho Uchôa

6. UCN Mata do Barro

7. APA Mata da Várzea 

8. UCN Beberibe

9. UCN Sítio dos Pintos

10. APA Apipucos

11. UC da Lagoa do Araçá

12. UCN Orla Marítima 

13. UCN Estuário do Rio Capibaribe

14. UCN São Miguel 

15. UCN Joana Bezerra 

16. UCN Tamandaré

17. UCN Curado

18. UCN Dois Unidos

19. UCN Dois Irmãos

20. UCN Mata das Nascentes

21. UCN Iputinga

22. UCN Sítio Grande

23. APA das Capivaras

24. UCN Matas do Curado

25. UCN Caxangá
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Em maio de 2021, foi criado o Progra-
ma Recife Parcerias – Concessões e 
PPPs, cujo objetivo é firmar contra-
tos de longo prazo com parceiros 
privados, que assumirão responsabi-
lidades de investimento, operação e 
manutenção em diversas áreas de in-
teresse público, contemplando bens 
e serviços, através de um modelo 
de gestão eficiente, com entregas 
de qualidade à população. Em agos-
to de 2021, foi sancionado o projeto 
de Lei nº 12/2021 que atualiza a Lei 
17.856/2013, referente à Parceria Pú-
blico-Privadas (PPPs) e concessões 
no município. A iniciativa visa tornar 
a cidade do Recife referência nacio-
nal na estruturação de projetos de 
parcerias público-privadas, abran-
gendo as modalidades de concessão 
comum, patrocinada e administrada.  

RECIFE PARCERIAS – 
CONCESSÕES E PPPS 

Lançado em setembro de 2021, o 
programa Recife Virado reúne uma 
série de ações, projetos e inicia-
tivas que integram uma frente de 
oportunidades voltadas para a ge-
ração de emprego e renda, além de 
incentivos fiscais na cidade. O pro-
grama visa reestruturar o quadro 
socioeconômico da capital pernam-
bucana, buscando a aceleração da 
economia local, a reversão da curva 
do desemprego e acendendo novas 
perspectivas de vida ao recifense. 

Dentre as primeiras medidas, des-
taque para a inclusão do PIX nos 
pagamentos municipais; programa 
de parcelamento incentivado, com 
desconto de até 100% nas multas e 
juros de débitos com a cidade; e o 
novo portal de serviços que permite 

RECIFE 
VIRADO

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GERAR 
OPORTUNIDADES COM ESTÍMULOS 
AO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E À 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
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qualquer tramitação de processos 
via online. O Recife Virado é basea-
do em dois eixos principais, a capa-
citação de investimentos públicos 
e a facilitação de investimentos pri-
vados, por meio da melhoria do am-
biente de negócios para Parcerias 
Público Privadas (PPP). As ações 
contam com uma base de inova-
ção tecnológica e projetos susten-
táveis, permitindo a transição para 
uma economia de baixo carbono. 
Outra frente é a desburocratização 
de processos que envolvam a pre-
feitura, a fim de facilitar a vida do 
cidadão e do investidor.

Importante impulsionador da eco-
nomia e também vetor essencial de 
valorização sociocultural da cida-
de, o turismo é uma das frentes do 
Programa Recife Virado. A iniciati-
va reúne um conjunto de ações que 
valorizam ainda mais os negócios 
relacionados ao turismo. O forta-
lecimento dos empreendedores de 
setores relacionados ao turismo, 
sendo concedidos incentivos como 
a redução de 5% para 2% no ISS 
para serviços de hospedagem, ati-
vidades de lazer e eventos por 10 
anos para negócios situados no sí-
tio histórico dos Bairros do Recife, 
Santo Antônio e São José. 

 

RECIFE VIRADO  
NO TURISMO
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Lançado em novembro de 2021, o 
Investe Recife é o elo entre poten-
ciais investidores e o poder público 
municipal, sendo responsável pelo 
fornecimento de informações, arti-
culações para qualificação de mão 
de obra e ações para a desburo-
cratização de processos adminis-
trativos. O Investe Recife integra o 
programa Recife Virado, cujas atri-
buições são prospectar empreen-
dimentos e investidores, no Brasil 
e no exterior, que desejam iniciar 
um negócio ou expandir as ativida-
des na cidade, disponibilizando in-
formações técnicas, estratégicas e 
estudos que contribuam na atração 
de novos empreendimentos no Re-
cife. 

RECIFE 
INVESTE 

Outra ação de destaque é a propos-
ta “Recife é para ficar”, em que são 
promovidos roteiros de pelo menos 
sete dias na cidade, com o objetivo 
de reter o turista na cidade e mos-
trar o quanto Recife tem a oferecer 
para seus visitantes. Todos os bar-
queiros que fazem a travessia do 
Marco Zero para o Parque das Es-
culturas receberam treinamento e 
novos fardamentos, além de terem 
os barcos revitalizados e pintados 
com equipamentos salva-vidas no-
vos. 
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Durante o lançamento foi assinado 
um memorando de intenções com 
a Association of Information Tech-
nology and Telecommunications - 
“ITL”, associação de empresas de 
tecnologia da informação e inova-
ção da Estônia, polo global no se-
tor. A colaboração se concentrará 
na promoção de transferência de 
conhecimento e tecnologia e na 
implementação de programas ino-
vadores em áreas de interesses co-
muns.

A convite da Junta Comercial de 
Pernambuco – JUCEPE, Recife é o 
município piloto e a terceira cidade 
do Brasil a implantar a ferramenta 
do Balcão Único. Lançado em outu-
bro de 2021, o sistema on-line per-
mite abrir uma empresa em minu-
tos e sem a necessidade de passar 
pelas etapas tradicionais. O serviço 
agrega em um só formulário pro-
cessos que antes só podiam ser re-
alizados separadamente.

BALCÃO 
ÚNICO 



37Relatório 2021

Estimular a economia local em 
meio à crise sanitária, promovendo 
a geração de emprego e a sobrevi-
vência de empreendedores e seus 
negócios, é o propósito do Progra-
ma de Crédito Popular do Recife 
(CredPop). Mulheres, jovens, ne-
gros, pardos e pessoas com defici-
ência têm prioridade no programa 
com acesso a linhas de crédito de 
até R$ 3 mil. Mensalmente são libe-
rados lotes oportunizando de 1 mill 
até 2 mil inscrições, que são feitas 
através do site www.conectarecife.
recife.pe.gov.br e do app Conecta 
Recife, disponível gratuitamente 
nas lojas de aplicativo.

Desde o lançamento, em março de 
2021, o CredPop Recife beneficiou 
mais de 2,5 mil pessoas e liberou 

CRED 
POP

cerca de R$ 4,3 milhões em em-
préstimos, com um valor médio de 
R$ 1,8 mil por operação. O progra-
ma, através de uma parceria entre 
a Prefeitura do Recife e o Sebrae, 
também proporciona minicursos 
online de capacitação, com orienta-
ções para o aperfeiçoamento da co-
mercialização dos produtos e ser-
viços ofertados pelos beneficiários 
participantes do Programa. Para ter 
acesso ao benefício, os interessa-
dos, além dos documentos de iden-
tificação, precisam apresentar um 
comprovante de endereço do ne-
gócio, que ateste ser instalado no 
Recife.
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Para impulsionar a plataforma digi-
tal GO Recife, a Prefeitura do Reci-
fe em parceria com a Fecomércio, 
SESC, Senac, Sebrae e o Governo 
de Pernambuco promoveram, jun-
tos, a Arena GO. Reforçando o con-
ceito de ser ‘figital’ (junção do am-
biente físico com o ambiente digital 
numa estrutura híbrida), a Arena é 
um espaço dedicado em ajudar as 
pessoas no primeiro contato com 
a plataforma GO Recife. Em 2021, 
foram realizadas duas edições nos 
Compaz Dom Helder Câmara e Edu-
ardo Campos, localizados no bair-
ro de Joana Bezerra e Alto de San-
ta Terezinha, respectivamente com 
um volume de mais de 500 atendi-
mentos, a maior parte na área de 
Agência de Emprego e de mini Cur-
sos de Qualificação.

ARENA 
GO

O local possui 10 estações que vi-
sam preparar e qualificar a pessoa 
na busca de oportunidades. O es-
paço também conta com estações 
que oferecem serviços de agenda-
mento e emissão de documentos 
(RG, CPF, CTPS e CNH); formaliza-
ção de Microempreendedor Indivi-
dual (MEI); foto para currículo e re-
des sociais; palestras sobre como 
transformar uma ideia em uma star-
tup e oficinas de formação.
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No quesito inovação, Recife segue 
liderando. Especificamente no que 
tange à gestão do Turismo enquan-
to política pública, a Prefeitura do 
Recife implantou, em dezembro de 
2021, o Observatório de Turismo do 
Recife. Coordenado pela Secretaria 
de Turismo e Lazer, o projeto fun-
ciona como uma rede de pesquisa 
que tem como finalidade monitorar 
o desenvolvimento do turismo no 
destino, a partir de pesquisas, da-
dos, números e elaboração de indi-
cadores. No Recife, o Observatório 
vai manter e monitorar as pesqui-
sas com histórico de realização e 
realizar pesquisas de demanda/per-
fil do turista e de imagem da cidade 
junto aos agentes e operadores de 
viagem, entre outras ações.

OBSERVATÓRIO DE 
TURISMO DO RECIFE
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Maior programa de regularização 
fundiária da história do Recife, o A 
Casa é Sua entregou, em 2021, 811 
títulos de propriedade. A meta do 
Programa é entregar, até o final de 
2024, 50 mil títulos de posse e pro-
priedade em toda a capital. 

Os proprietários dos imóveis in-
seridos no programa recebem o 
bem regularizado de taxas e tribu-
tos municipais e contam com be-
nefícios extras, como a isenção 
do pagamento do IPTU, da Taxa de 
Coleta, Remoção e Destinação de 
Resíduos Sólidos Domiciliares por 
cinco anos e do ITBI para a primeira 
transferência. Além disso, será ga-
rantida a permanência da isenção 
às famílias que se mantiverem no 
CadÚnico. 

A CASA 
É SUA

Em 2021, o investimento total da 
Prefeitura do Recife na Ação Inver-
no foi de R$ 96,6 milhões, incluindo 
obras de contenção de encostas, 
prevenção e monitoramento em 
áreas de risco, colocação de lonas 
plásticas e eliminação de pontos 
de alagamento, limpeza de canais, 
entre outras. O trabalho que iniciou 
no mês de janeiro, envolveu mais 
de 3 mil servidores de diversas se-
cretarias e órgãos municipais.

A Secretaria-Executiva de Defesa 
Civil do Recife, efetuou a coloca-
ção de 10.511 pontos de lona, tota-
lizando mais de 3.141.346m², além 
de realizar mais de 2.558 ações 

AÇÃO 
INVERNO

DESENVOLVIMENTO
URBANO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GERAR 
OPORTUNIDADES COM ESTÍMULOS 
AO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E À 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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Em 2021, a limpeza dos canais que 
cortam a cidade do Recife resultou 
na retirada de mais de 60 mil tone-
ladas de lixo (foram executados 77 
canais dos 99 existentes). A inter-
venção fez parte da Ação Inverno 
2021, que envolveu o trabalho de 
diversas Secretarias e Órgãos com 
foco na manutenção, prevenção e 
redução de danos na cidade para 
o período de chuvas. O serviço, 
executado pela Autarquia de Manu-
tenção e Limpeza Urbana (Emlurb), 
recebe investimentos anuais da or-
dem de R$ 7,8 milhões.

Canais: Santa Terezinha (Santo 
Amaro); Ibiporã (Coque/Joana Be-
zerra); Fernandinho (Joana Bezer-
ra); Derby-Tacaruna (Derby); do Ar-
ruda (Arruda-Vasco da Gama); da 

LIMPEZA 
DE CANAIS

porta a porta e 44.431 vistorias. O 
órgão que também é responsável 
pelo Programa Parceria, realizou 
em 2021, 348 obras nos morros. Já 
a Autarquia de Urbanização do Re-
cife (URB) soma 27 obras de con-
tenção definitiva de encostas em 
andamento, totalizando um aporte 
financeiro na ordem de R$ 40 mi-
lhões, além de 11 intervenções do 
mesmo tipo já entregues à popula-
ção, cujo investimento é de aproxi-
madamente R$ 9,5 milhões.

DESENVOLVIMENTO
URBANO
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Cohab/Canal A (Torreão); do Tor-
reão/Canal B (Torreão); da Barrigu-
da (Encruzilhada); do Chié (Campo 
Grande); Passarinho (Nova Desco-
berta); Córrego da Padaria (Água 
Fria); do Serpro (Casa Forte); do 
Parnamirim/Lemos Torres (Parna-
mirim); da Amizade (Nova Desco-
berta); do Buriti/Canal Macaxeira 
(Buriti); Córrego do Jenipapo (Cór-
rego do Jenipapo); Nova Descober-
ta (Nova Descoberta); Riacho dos 
Macacos (Guabiraba); do Jacaré 
(Tamarineira); do Prado/Padre The-
ófilo (Prado); do Zumbi/Berardo/
Rua Antônio de Sá (Prado); de Tor-
rões (Torrões); Roda de Fogo (Tor-
rões); Rio Jiquiá / trechos: Planeta 
Curado/BR/zepelim (Jardim São 
Paulo); da Marinha (Jiquiá); Jardim 
Uchôa (Areias); São Pedro/Dirceu 

Borges (Afogados); da Mangueira 
(Mangueira); Marcos Freire/Riacho 
Camaragibe (Caxangá); Santa Ma-
ria (Barro); do Ibura (Ibura); Canal 
Pessegueira (Ibura); Canal Córre-
go São Gabriel (Água Fria), Jordão 
(Jordão), Córrego da Areia (Nova 
Descoberta); Rio Morno (Guabira-
ba); do Sambra/Nossa Senhora de 
Fátima (Jardim São Paulo); Guaru-
lhos (Jardim São Paulo); Jardim Te-
rezópolis (Várzea); da Malária com 
trecho Dancing Days (Ipsep); Três 
Carneiros/Monte Verde (Cohab); 
Travessa Realeza; Córrego do Deo-
dato; Ary Peter; e Rio Morno.
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Na parte de manutenção urbana, a 
Prefeitura do Recife anunciou, no 
mês de setembro, um pacote de ser-
viços e melhorias com investimen-
tos de mais de R$100 milhões, para 
reforçar o trabalho de manutenção 
e recuperação da infraestrutura da 
cidade após o período de maiores 
chuvas na cidade. São mais de 120 
quilômetros que serão diretamente 
beneficiados com a requalificação 
de pavimentos. As intervenções 
também ocorrem com obras do Cal-
çada Legal, instalação de corrimãos 
em 76 áreas, requalificação de 173 
escadarias existentes, melhoria na 
iluminação e outras ações. 

AÇÃO 
VERÃO
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Em 2021 foram realizadas 3.320 vis-
torias em estabelecimentos como 
bares, restaurantes e comércio de 
rua, retirou 334 instalações irregu-
lares em área pública e demoliu 187 
construções irregulares em áreas 
públicas. No que tange manter a ci-
dade visualmente limpa, em relação 
à publicidade irregular, foram reco-
lhidos 659 equipamentos irregula-
res de grande e médio porte (como 
outdoors e toplights) e 91.441 de 
pequeno porte (placas, lambe-lam-
bes, banners, colantes, cavaletes, 
faixas e pintura de muros).

CONTROLE 
URBANO

Atualmente a cidade do Recife con-
ta com 93% da iluminação pública 
com luminárias do tipo LED. Inicia-
da em 2021, por meio do programa 
Ilumina Recife, foi responsável pela 
redução do consumo de energia 
que corresponde a uma economia 
de mais de R$ 16,5 milhões de reais 
por ano com os custos referentes 
ao consumo de energia dos ativos 
de iluminação pública. O programa 
beneficiou, especialmente, as es-
cadarias da cidade do Recife, onde 
dos 9.046 pontos de iluminação pú-
blica localizados em áreas de esca-
daria, 92% contam com tecnologia 
LED. 

ILUMINA 
RECIFE
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Os bairros de Santo Amaro e Cam-
po Grande foram contemplados 
com obras de saneamento. As in-
tervenções beneficiaram 60 ruas 
com serviços de recuperação e 
complementação do esgotamento 
sanitário, pavimentação, drenagem 
e melhorias hidrossanitárias. O in-
vestimento foi de R$ R$ 4,8 milhões, 
em recursos próprios do município.

Os trabalhos foram feitos nas co-
munidades de Ilha de Joaneiro, 
Chié, Santo Amaro, Santa Terezi-
nha e Vila dos Casados. O sistema 
de Saneamento Integrado engloba 
uma área de 6,02 Km², com 1.150 
imóveis, onde residem cerca de 
3,8 mil pessoas. No total, foram fei-
tos 12.453,53 m² de pavimentação, 
5.269,90 metros de esgotamento 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO

sanitário e 2.527,80 metros de dre-
nagem.

Na Ilha do Joaneiro, as obras foram 
feitas em 24 vias, entre elas as ruas 
Pedro Celso, Júlia de Souza, Dona 
Margarida e Santo Antônio. Quin-
ze vias em Santa Terezinha/ Vila 
dos Casados foram requalificadas, 
como as ruas Luar de Prata, Raio 
de Sol e a Travessa Jaime da Fonte. 
Em Santo Amaro, entre as 14 vias 
beneficiadas estão as Rua Berlim, 
Chaval, Ouricuri e as 1ª, 2ª, e 3ª. 
Travessas Campo do 11. Por fim, 
sete vias do Chié foram saneadas, 
entre elas a Rua Governador Dix 
Sept Rosado.
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A prefeitura do Recife ampliará o 
sistema de esgotamento sanitário 
da Bacia do Rio Beberibe. As obras 
beneficiarão 350 ruas distribuídas 
em nove bairros. Orçado em mais 
de 56 milhões, os recursos são pro-
venientes de operação de crédito 
contratada junto à Caixa Econômica 
Federal. O Sistema de Esgotamento 
Sanitário (SES) do Beberibe benefi-
ciará mais de 36 mil moradores. As 
obras garantirão maior qualidade 
de e condições de saúde pública da 
população, em especial no comba-
te às arboviroses como a dengue, 
zika e chikungunya.

Serão implantados 81 km de rede 
coletora, com 731 ligações intrado-
miciliares (obras civis e materiais 
hidráulicos) para famílias com ren-

PAC 
BEBERIBE

da familiar até R$ 1.600,00 mensais. 
Os bairros beneficiados são Dois 
Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, 
Porto da Madeira, Fundão, Vasco 
da Gama, Alto José Bonifácio, Brejo 
de Beberibe e Alto Santa Terezinha. 
O SES Beberibe complementará as 
intervenções do PAC Beberibe, atu-
almente em execução na mesma 
área.  

PAC Beberibe – Está em andamento 
uma nova avenida radial nas mar-
gens do Rio Beberibe, cuja exten-
são será de 8 km entre o canal do 
Arruda e a BR – 101, incluindo as 
vias já existentes. 
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O programa Mais Vida é uma polí-
tica pública de inovação e resiliên-
cia urbana que reinventa a cidade 
e combate à desigualdade socioes-
pacial. A iniciativa visa promover 
o desenvolvimento sustentável, o 
protagonismo comunitário e a pro-
moção de um espaço urbano melhor 
para as crianças nas 545 comunida-
des de interesse social do Recife. O 
programa já atendeu 55 comunida-
des, beneficiando diretamente mais 
de 54 mil famílias. Muito além dos 
números, um dos seus principais 
resultados é a mudança que vem 
provocando na relação de crianças 
e adultos com os espaços urbanos 
e com o meio ambiente. Em 2021, 
foram contemplados com ações do 
Mais Vida: a comunidade de Ilha de 
Deus;  praça da Rua David Nasser, 

MAIS 
VIDA

na Iputinga; Conjunto Habitacional 
Mariazinha, na Iputinga e Rosa Sel-
vagem, na Várzea.
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O Recife alcançou a marca de 159 
km em toda a cidade. Em 2021, fo-
ram entregues mais 14 km de rotas 
cicláveis. As novas rotas são estra-
tégicas e  implementam ligações 
importantes para a cidade como a 
Ciclofaixa Rua Amélia (2 km) e a Ci-
clofaixa Rua do Futuro (1 km), que 
interligam a Zona Norte ao Centro 
do Recife e a Rota Dom Hélder Câ-
mara (4 km), que permite o acesso 
desde o Ibura até a Orla de Boa Via-
gem. Dessa forma, entre o Centro 
da Cidade e a Zona Norte, já são 73 
km de malha cicloviária interligada. 
Já entre a Zona Sul e a Zona Oeste, 
80 km. Com a meta de entregar 100 
km a mais de malha cicloviária ao 
longo de toda a gestão, outras im-
plantações serão iniciadas, como a 
Rota João de Barros, já em anda-

ROTAS 
CICLÁVEIS

mento, que vai atender ciclistas en-
tre a Zona Norte e o Centro. 

Com a meta de entregar 100 km a 
mais de malha cicloviária ao longo 
de toda a gestão, outras implanta-
ções ainda serão iniciadas, como a 
Rota João de Barros, já em anda-
mento, que vai atender ciclistas en-
tre a Zona Norte e o Centro. 

Diante todos os avanços, o Recife 
passou a fazer parte da rede de ci-
dades cicláveis do Instituto de Po-
líticas de Transporte e Desenvolvi-
mento (ITDP) e passou a contar com 
a parceria da Iniciativa Bloomberg 
de Segurança Viária Global (BIRGS) 
para expansão da malha cicloviária. 
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No que diz respeito à adequação 
das ruas para mais fluidez dos 
transportes públicos, a CTTU im-
plantou duas faixas azuis, que pro-
porcionaram interligação com equi-
pamentos já existentes. A primeira 
foi a continuação da Faixa Azul da 
Avenida Governador Agamenon 
Magalhães (3,2 km) e, ainda, a Fai-
xa Azul da Avenida Visconde de Je-
quitinhonha (2,2 km), que deu con-
tinuidade às faixas exclusivas já 
existentes no corredor centro-sul. 
Atualmente, o Recife possui 67 km 
de corredores exclusivos para ôni-
bus e mais de 1 milhão de passa-
geiros beneficiados diariamente.

FAIXA 
AZUL

O bairro do Ipsep receberá interven-
ções de requalificação urbana e de 
mobilidade que incluem a implan-
tação de binário, corredor exclusi-
vo de ônibus, ciclofaixa, requalifi-
cação dos passeios, arborização, 
melhorias nas redes de drenagem, 
abastecimento de água, coleta de 
esgotos e aterramento da rede de 
telecomunicações. O edital de lici-
tação para a escolha da empresa 
que executará as obras foi publica-
do, em dezembro de 2021, no Diário 
Oficial do Município, com valor má-
ximo de R$ 44.655.379,78.

No total, cinco vias serão contem-
pladas: as avenidas Jean Emile 
Favre e Raimundo Diniz e as ruas 
Rio Maranhão, Pampulha e Itacari. 
Com extensão de 3,5 km, o Binário 

REQUALIFICAÇÃO 
URBANA
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da Jean Emile Favre fará a ligação 
entre duas importantes vias arte-
riais principais: as Avenidas Recife 
e Marechal Mascarenhas de Mora-
es, nos bairros da Imbiribeira e do 
Ipsep. No sentido Ipsep, o binário 
terá início na Rua Itacari (continua-
ção da Avenida General MacArthur) 
e seguirá pela Jean Emile Favre 
até a Avenida Recife. Em direção 
à Imbiribeira, o binário começa na 
Avenida Raimundo Diniz e irá pelas 
ruas Rio Maranhão e Pampulha, até 
a Avenida Marechal Mascarenhas 
de Moraes. Os dois pontilhões so-
bre o canal da Malária/Dancing 
Days serão alargados e a Rua Rio 
Maranhão será pavimentada.

As vias que constituem o binário re-
ceberão melhorias de urbanização 

e paisagismo, com plantio de 400 
árvores, além da requalificação dos 
passeios em concreto e piso inter-
travado com implantação de aces-
sibilidade (piso tátil direcional e de 
alerta, além de faixas de pedestres 
e travessias em nível).
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Em 2021, foi realizada a pedestria-
nização das ruas do Bom Jesus e 
da Palma. A iniciativa tem o obje-
tivo de humanizar a mobilidade do 
Bairro do Recife, priorizando a cir-
culação de pedestres e ciclistas. A 
decisão foi tomada após uma con-
sulta popular realizada por meio da 
plataforma Colab, com pessoas que 
circulam e trabalham no entorno. 
Dessa forma, foi priorizada a circu-
lação de mais de 46 mil pedestres e 
ciclistas que transitam diariamente 
pelo local. 

PONTE JAIME 
GUSMÃO

Ao todo, foram implantadas 14 áre-
as de urbanismo tático durante o 
ano de 2021, com projetos de des-
taque como os da Rua da Palma, 
Rua Frei Cassimiro e Largo Dom 
Luiz. Na Rua da Palma, a técnica de 
urbanismo tático foi utilizada para 
redistribuir o espaço urbano en-
tre pedestres e carros. Constatou-
-se que a maioria das pessoas que 
transitavam na via eram pedestres, 
dessa forma, a rua que antes tinha 
60% do espaço destinado aos veí-
culos, passou a ter 60% do espaço 
destinado às pessoas. Na Rua Frei 
Cassimiro e no Largo Dom Luiz, o 
urbanismo tático foi utilizado para 
ordenar o trânsito, ampliar o espa-
ço dos pedestres e dar mais segu-
rança nas travessias. 

URBANISMO 
TÁTICO
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A técnica humaniza o espaço públi-
co e garante redução de sinistros 
de trânsito. De acordo com as no-
tificações da CTTU, ocorreu uma 
redução de 41% de sinistros com 
vítimas após as intervenções. Em 
2021, os projetos de urbanismo tá-
tico foram feitos em parceria com a 
Iniciativa Bloomberg de Segurança 
Viária Global (BIRGS) e com a As-
sociação Nacional de Oficiais de 
Transporte da Cidade (NACTO-GD-
CI, da sigla em inglês).

Lançado, em maio de 2021, o Pro-
grama Piloto Seguro, uniu as áreas 
de engenharia, fiscalização e gestão 
de dados para proporcionar cursos 
de direção defensiva aos motoci-
clistas entregadores de aplicativo, 
promovendo mais segurança viá-
ria para quem utiliza esse meio de 
transporte na cidade. Os ciclistas 
entregadores também receberam 
ações especiais de orientações 
para mais segurança no trânsito, 
itens de proteção como capacetes. 
Além destas ações, mais de 150 ve-
ículos do transporte complementar 
do Recife foram adesivados com 
indicação de ponto cego e os moto-
ristas receberam treinamento para 
respeito aos ciclistas no trânsito. 

Outra iniciativa é a Liga da CTTU, 

EDUCAÇÃO PARA 
O TRANSITO
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que substituiu a Trupe da CTTU e 
atualizou os personagens para te-
mática de heróis e vilões do trân-
sito, com o objetivo de interagir de 
forma lúdica com as crianças nas 
escolas e nas ruas. Em 2021, o Re-
cife se tornou um Município Laço 
Amarelo ao se alinhar às melhores 
práticas de educação para o trân-
sito subsidiadas pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viária.
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Depois de confirmar a impossibili-
dade de realização do seu Carna-
val popular, suspenso em função 
do quadro sanitário, foi lançado, 
em março de 2021, o Auxílio Muni-
cipal Emergencial - AME Carnaval 
do Recife, iniciativa dedicada à ca-
deia produtiva do ciclo momesco. 
Ao todo, cerca de 800 agremiações 
e atrações receberam o benefício, 
viabilizado por Projeto de Lei apro-
vado por unanimidade na Câmara 
Municipal e transformado em Lei. 
Mais de 90% do universo de atra-
ções e agremiações previstas no 
cadastro se habilitou a receber o 
auxílio que equivalia a 50% do va-
lor unitário de cachê, para atrações 
artísticas, ou de subvenção, para 
agremiações, tendo por base o Car-
naval 2020 e respeitando um teto de 

AME 
CARNAVAL

R$ 10 mil para cada beneficiado. O 
investimento da Prefeitura no auxí-
lio emergencial de Carnaval, com 
apoio da Ambev, foi da ordem de R$ 
4 milhões. 

CULTURA E
BEM-ESTAR
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORAR A 
INFRAESTRUTURA URBANA, PRIORIZANDO 
A MOBILIDADE ATIVA E AS CONDIÇÕES DE 
HABITABILIDADE.
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O AME São João, lançado em junho 
de 2021, iniciativa semelhante ao 
AME Carnaval, distribuiu cerca de 
R$ 2,7 milhões, que contemplaram 
mais de 500 beneficiários, entre 
agremiações e atrações artísticas. 
A grande novidade, em relação ao 
auxílio carnavalesco, foi a inclu-
são da categoria de técnicos entre 
os possíveis beneficiários, com o 
acréscimo de 20% ao valor do ca-
chê ou subvenção. 

AME 
SÃO JOÃO

Com o Recife Virado na Cultura, lan-
çado em setembro de 2021,  foram 
divulgados seis editais, garantindo 
mais de R$ 10 milhões para a rea-
lização cultural na cidade. Um dos 
editais contou com recursos da pró-
pria Prefeitura para apoiar projetos 
culturais, com investimento total de 
R$ 3 milhões. Os outros cinco edi-
tais foram oriundos da segunda eta-
pa da Lei Aldir Blanc e receberam o 
nome de personalidades da cultura 
local: Sevy Caminha, Tarcísio Pe-
reira, Bráulio de Castro, Joel Datz 
e Sérgio Valença Pezão. Ao todo, 
mais de 900 projetos foram contem-
plados em diversas linguagens, as-
segurando alternativas de ativação 
e atuação cultural para fazedores e 
inovadores das mais diversas áreas 
culturais. 

RECIFE VIRADO 
NA CULTURA

CULTURA E
BEM-ESTAR
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Revitalizar os equipamentos cultu-
rais da cidade é o objetivo do MOVE 
Cultura – Movimento de Valoriza-
ção dos Espaços Culturais. Em 
2021, foram requalificados a Casa 
do Carnaval (já reaberta ao público) 
e a Casa do Conselho Municipal de 
Política Cultural - CMPC, ambas no 
Pátio de São Pedro, além da Escola 
de Frevo Maestro Fernando Borges, 
na Encruzilhada. 

MOVE 
CULTURA

O ano de 2021 também marcou a 
entrada do Recife na rede de Cida-
des Criativas da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). A ci-
dade do Recife recebeu, em novem-
bro de 2021, a chancela de “cidade 
da música”, depois da inscrição da 
candidatura realizada pela Prefei-
tura, passando a integrar a rede de 
295 municípios no mundo. A rede 
promove a cooperação internacio-
nal entre os locais que investem na 
criatividade, por meio do desenvol-
vimento urbano sustentável, inclu-
são social e vitalidade cultural. 

CIDADE 
DA MÚSICA



57Relatório 2021

A Lei do Patrimônio Vivo (Lei Mu-
nicipal nº 18.827), sancionada em 
setembro de 2021, representa a ma-
terialização de uma política pública 
de cultura que prioriza a promoção, 
a difusão e a valorização dos bens 
intangíveis do Recife, com objeti-
vos claros de salvaguardar, redi-
mensionar espaços de ação e dar 
continuidade histórica de relevân-
cia para a memória cultural e artís-
tica do povo recifense. 

De acordo com a lei, podem ser 
registradas como Patrimônio Vivo 
do Recife (RPV-Recife) até quatro 
inscrições de patrimônio anuais, 
contemplando até duas pessoas 
e dois grupos. Será assegurada a 
quantia mensal de R$ 1.650,00 ou 
R$ 2.200,00 às pessoas ou grupos 

LEI DO PATRIMÔNIO 
VIVO

declarados patrimônios, em cará-
ter vitalício. Os direitos atribuídos 
aos inscritos no RPV-Recife serão 
inalienáveis e impenhoráveis, não 
sendo admitidas as possibilidades 
de cessão ou transmissão. 

Avaliação - O exame das candida-
turas será realizado por um comitê 
formado pelo Conselho Municipal 
de Política Cultural e se dará em 
quatro etapas. As primeiras aná-
lises documental e qualitativa das 
propostas submetidas a partir de 
critérios como relevância da atu-
ação e tempo de trabalho ou exis-
tência, com priorização dos mais 
idosos ou antigos, levando-se em 
conta ainda a situação financeira 
dos proponentes. Após essa eta-
pa serão realizados levantamentos 
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para a seleção e aprovação dos 
candidatos para a terceira fase, 
quando os habilitados serão sub-
metidos a audiências públicas para 
defesa das candidaturas. A quarta 
e última fase se dá com a avaliação 
do Conselho Municipal de Política 
Cultural.

Depois de um ano com ciclos cul-
turais suspensos, em função da 
pandemia, como o Carnaval e o São 
João, a Prefeitura realizou a cele-
bração do Natal Esperança. Além 
da decoração natalina nas aveni-
das Boa Viagem, Agamenon Maga-
lhães e Rio Branco, no Pátio de São 
Pedro e em praças e parques, a ci-
dade também foi tomada por apre-
sentações que seguiram todos os 
protocolos sanitários exigidos. Or-
questras, reisados, pastoris, bois 
e cavalos marinhos trouxeram de 
volta à cidade as tradições da cul-
tura popular em mais de 90 apre-
sentações, descentralizadas, a céu 
aberto, que animaram até postos 
de vacinação, promovendo um re-
encontro da cidade com estas ma-
nifestações.

CICLO 
NATALINO 
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O Circuito da Poesia do Recife ago-
ra está muito além do concreto e 
para celebrar a força intangível da 
tradição e vocação literária, em ju-
lho de 2021, foram instalados QR 
Code, afixados nas placas de iden-
tificação das esculturas. As 18 es-
culturas que integram o circuito 
agora contam com o código que ao 
ser escaneado pelos smartphones 
dão acesso ao áudio sobre o “per-
sonagem” e a um vídeo cênico, com 
trechos da obra de cada poeta. 

Os vídeos produzidos pela Prefei-
tura do Recife, em parceria com o 
Sesc Pernambuco, são protagoni-
zados por atores e atrizes da cida-
de que dão vida e voz ao legado de 
artistas. Os vídeos têm entre 3 e 5 
minutos de duração. Os textos, áu-

CIRCUITO 
DA POESIA

dios e vídeos também podem ser 
acessados na internet. Os áudios 
estão disponíveis em três idiomas: 
português, espanhol e inglês. A 
ação batizada de “Recife, poesia 
viva” é um convite para que a popu-
lação conheça mais e cuide melhor 
do seu patrimônio cultural, marca 
da identidade cultural recifense. 
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Foi entregue, em dezembro de 
2021, a primeira etapa do Parque da 
Graças, o mais novo espaço públi-
co ao ar livre da cidade. Localizado 
às margens do Rio Capibaribe, no 
bairro das Graças, entre as pontes 
da Torre e da Capunga. O trecho 
inaugurado conta com passeios 
públicos, dois playgrounds, tirole-
sa, área para piquenique, bancos, 
paisagismo e via compartilhada, 
além de abrigar o primeiro parque 
infantil da cidade totalmente volta-
do para a primeira infância. Todo 
o projeto terá investimentos na or-
dem de R$ 43 milhões.

Considerado um dos grandes des-
taques do equipamento, o parque 
voltado para a primeira infância é o 
primeiro deste tipo na cidade e dis-

PARQUE 
CAPIBARIBE

põe de piso emborrachado (atóxico 
e com amortecimento contra im-
pactos), brinquedo em mola, gan-
gorra e monte escalador. Já o es-
paço para as crianças maiores de 
seis anos conta com pirâmide de 
escalada, três trampolins, casinha 
com escorregador e balanço para 
três lugares.

O equipamento, que tem projeto e 
execução realizados pela Prefeitura 
do Recife, por meio da Autarquia de 
Urbanização do Recife (URB), é um 
convite à contemplação do Rio Ca-
pibaribe, um dos grandes símbolos 
do Recife. O Parque começou a ser 
construído no dia do aniversário de 
484 anos da capital pernambuca-
na, em 12 de março de 2021, e faz 
parte do projeto Parque Capibaribe. 
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A concepção do projeto executivo 
é fruto do diálogo com os morado-
res da área e especialistas da Uni-
versidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e tem o objetivo de reconec-
tar a população com o rio.

Referência pela comida regional e 
também ponto de encontro carna-
valesco, o Mercado da Boa Vista e 
seu entorno foram requalificados. 
Com investimentos na ordem dos 
R$ 3 milhões as obras de requali-
ficação do equipamento, realizadas 
pela Autarquia de Serviços Urbanos 
do Recife (CSURB), envolveram a 
pintura geral da estrutura, grafita-
gem em pontos do estabelecimento 
e também no beco que fica ao lado 
da unidade. No local foram feitos 
novos sistemas de esgotamento 
sanitário e de drenagem de águas 
pluviais, além da recuperação da 
cobertura e nivelamento de todos 
os pisos internos. 

A área externa do mercado também 
foi requalificada, por meio do pro-

REQUALIFICAÇÃO 
DO MERCADO DA BOA 
VISTA
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Mais uma academia Recife foi en-
tregue, em agosto de 2021, à popu-
lação. Considerado um dos maio-
res projetos públicos de saúde e 
bem-estar do Brasil, o novo espa-
ço, situado no Centro Social Urba-
no Bidu Krause, no bairro do Totó, 
conta com 19 equipamentos de aço 
inoxidável, espaço de 200 m² com 
piso de borracha e o acompanha-
mento de dois professores e dois 
estagiários de educação física para 
a realização das suas atividades. 
Para a implantação da academia fo-
ram investidos cerca de R$ 500 mil.

Atualmente, mais de 70 mil pesso-
as estão cadastradas no programa 
e quase 40 mil pessoas utilizaram 
as Academias Recife em 2021 para 
fazer atividades físicas e cuidar da 

ACADEMIA 
RECIFE

jeto Calçada Legal, executado pela 
Autarquia de Urbanização do Reci-
fe (URB). O equipamento foi con-
templado dentro da segunda etapa 
da requalificação das calçadas da 
Rua Gervásio Pires e entorno, com 
investimentos da ordem de R$ 2,8 
milhões. As calçadas da frente do 
Mercado foram recuperadas com o 
uso de pedra mineira e aplicação de 
soluções de acessibilidade, como 
a instalação de rampas. Além dis-
so, o trecho da Rua de Santa Cruz 
que corresponde à área frontal do 
espaço ganhou uma travessia ele-
vada, garantindo o acesso seguro e 
maior qualidade no tráfego não mo-
torizado.
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saúde. Os treinos são gratuitos e 
realizados ao ar livre, com agen-
damento no aplicativo MUDE e os 
usuários contam com o acompa-
nhamento de profissionais de edu-
cação física para musculação, alon-
gamento e funcional.

As Estações Boa Forma são módu-
los de aço inoxidável de autosser-
viço de exercício físico espalhados 
pela cidade e em 2021, novos 18 
módulos foram instalados, instala-
dos em diversos pontos da cidade. 
A escolha dos locais de instalação 
desses módulos converge com a 
política de governo que prioriza 
a redução das desigualdades so-
ciais, através da descentralização 
dos programas, projetos e equipa-
mentos públicos. Os bairros e co-
munidades contempladas foram 
Jaqueira, Macaxeira, torreão, Chão 
de Estrela, Cajueiro, Linha do Tiro, 
Dois Unidos, Tamarineira, Vasco da 
Gama, Morro da Conceição, Santa-
na, Brasília Teimosa, Ilha de Deus, 
Ibura, Fundão, Iputinga, Comunida-
de do Chié.

ESTAÇÃO 
BOA FORMA
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Maior programa de iluminação pú-
blica voltado para práticas esporti-
vas já realizado no Recife, o Campo 
no Brilho tem o objetivo de prover 
uma iluminação de qualidade para a 
realização de esportes, o desenvol-
vimento do futebol de várzea e pos-
sibilitar o acesso ao lazer para a po-
pulação que mais precisa. Ao todo, 
87 campos, do total de 103, já foram 
contemplados com a nova ilumina-
ção feita a partir de projetores com 
tecnologia LED, totalizando 1.503 
pontos de iluminação instalados, 
de um total de 1.860 pontos. O in-
vestimento total do programa será 
de R$ 4.089.600,00.

CAMPO 
NO BRILHO

A biblioteca urbana, entregue em 
abril de 2021, possui 956m² e fica 
na Rua Silves, ganhou melhorias 
de estrutura, passando a contar 
com bicicletário, passeio em tijolo 
intertravado, novas lixeiras, rampa 
de acessibilidade e teve o espaço 
de eventos, copa e banheiro todos 
cobertos e aprimorados. O local 
também ganhou o primeiro miran-
te da cidade que permite o morador 
ou visitante contemplar a vista para 
o Rio Capibaribe em pé, sentado 
ou até mesmo deitado em um gra-
mado a céu aberto. O espaço ain-
da passou a contar com escadaria 
mirante, jardim, novas mesinhas 
de leitura, iluminação totalmente 
requalificada e parque infantil revi-
talizado com mais três novos brin-
quedos, beneficiando diretamente 

RIO TECA - 
BIBLIOTECA URBANA
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cerca de 410 famílias.

Trata-se de um espaço acolhedor 
para crianças às margens do Rio 
Capibaribe para vivenciar momen-
tos lúdicos e de lazer entre livros 
e brinquedos, em integração com 
a natureza. Esse espaço existe e 
está localizado na comunidade de 
Santa Luzia, na Torre. Idealizado há 
12 anos, pelo morador da região, 
Claudemir Amaro da Silva, o peque-
no espaço público foi requalificado 
pela Prefeitura do Recife, por meio 
da Secretaria Executiva de Inova-
ção Urbana. 
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Em fevereiro de 2021, a gestão pro-
moveu um grande ajuste fiscal nas 
contas da Prefeitura que propor-
cionaram o investimento em diver-
sas áreas. O controle e o corte de 
despesas internas garantiram uma 
economia de R$ 100 milhões ao 
executivo municipal. Como resul-
tado do ajuste fiscal, a Prefeitura 
do Recife pagou pela primeira vez 
o pagamento do 13º salário do fun-
cionalismo público de maneira inte-
gral ainda no mês de novembro. A 
remuneração, equivalente a R$ 170 
milhões, entrou na conta dos ser-
vidores ativos, aposentados e pen-
sionistas da administração direta e 
indireta, totalizando 39 mil contra-
cheques.

AJUSTE 
FISCAL 

A Prefeitura do Recife bateu recor-
de de arrecadação em 2021, através 
do fortalecimento de ações de co-
brança judicial e extrajudicial dos 
devedores de tributos. Por meio da 
Procuradoria da Fazenda Munici-
pal, ligada à Procuradoria-Geral do 
Município, a cidade do recife obte-
ve o resultado  de cerca de R$167 
milhões arrecadados a partir de dí-
vidas de IPTU, TRSD e ISS, tributos 
que são fontes de recursos ao orça-
mento do município e que possibi-
litam o reforço financeiro às ações 
do município, como investimento 
em saúde, educação e infraestrutu-
ra, por exemplo.

EFICIÊNCIA 
FISCAL

GESTÃO E
GOVERNANÇA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:  AMPLIAR A 
CAPACIDADE DE ENTREGAS E A QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS COM O MODELO DE GESTÃO 
INTEGRADO E DIGITAL
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Novo organismo governamental ins-
tituído em dezembro de 2021, o Gabi-
nete do Centro do Recife foi lançado 
para ser o responsável pela gestão 
integrada do bairro do Recife e da 
Ilha de Antônio Vaz, que compreen-
de os bairros de São José e Santo 
Antônio. A estrutura tem como mis-
são estimular e coordenar o desen-
volvimento do Centro do Recife de 
forma participativa e inclusiva, pro-
movendo condições favoráveis para 
torná-lo um lugar próspero para vi-
ver, empreender, investir e visitar. 
Seu desafio é estruturar-se opera-
cionalmente e consolidar o Recen-
tro como programa catalizador e 
distribuidor de mudanças através 
de ações de desenvolvimento eco-
nômico, urbanístico, de moradia e 
de mobilidade urbana e cultural.

RECENTRO

A gestão iniciou o ano de 2021 
cumprindo as metas apresentadas 
no Programa de Governo, como a 
participação de mulheres em 50% 
dos cargos de liderança estratégi-
ca da Prefeitura. Tal medida incluiu 
os cargos de diretorias, secretarias 
executivas, gerenciais, entre ou-
tros cargos - começando por me-
tade das 18 secretarias. Com a me-
dida, o Recife foi a primeira capital 
do Brasil a garantir a equidade de 
gênero. 

PARIDADE 
DE GÊNERO 

GESTÃO E
GOVERNANÇA
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Diante do desafio de estruturar as 
bases para gerar um governo com 
capacidade de enfrentar as  de-
sigualdades sociais da cidade, a 
Prefeitura do Recife implantou um 
novo modelo de gestão, mais digi-
tal e integrado, capaz de  entregar 
resultados mais ágeis e efetivos 
aos Recifenses. O novo modelo de 
gestão visa promover a geração de 
oportunidades para todos, resga-
tando a relação das pessoas com 
os espaços públicos. Nesse senti-
do, diversas ferramentas e iniciati-
vas com foco nas melhores práticas 
de gestão foram implementadas, 
em 2021, para ampliar a capacidade 
de execução e, consequentemente, 
a entrega de resultados, como:

NOVO MODELO 
DE GESTÃO

• Reestruturação do Escritório de Ge-
renciamento de Projetos;

• Criação do Escritório de Gerencia-
mento de Processos;

• Criação de Unidade de Captação de 
Recursos;

• Criação do Núcleo de Avaliação de 
Políticas Públicas e Ciência de Dados;

• Criação de Unidade para implemen-
tação e coordenação do Modelo Mu-
nicipal de Gestão por Resultados;

• Criação da Secretaria Executiva de 
Transformação Digital;

• Criação de Unidade de Planejamen-
to Governamental, responsável pela 
coordenação da  elaboração do Pla-
nejamento Estratégico 2021-2024 da 
Prefeitura do Recife.
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A Escola de Governo da Prefeitura 
do Recife segue inovando ao ofere-
cer cursos de capacitação de forma 
online e ao vivo. A iniciativa, inau-
gurada em junho de 2021, tem pos-
sibilitado aos servidores capacita-
ções em diversas áreas. Nesta nova 
fase, a aula inaugural foi aberta ao 
público em transmissão ao vivo 
com o curso básico de Libras. Ao 
todo foram realizados 80 cursos, 
com 1.394 servidores capacitados.

CURSOS AO VIVO 
OFERECIDOS PELA 
ESCOLA DE GOVERNO

CAPITAL
HUMANO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
POTENCIALIZAR O AMBIENTE 
ORGANIZACIONAL COM A VALORIZAÇÃO 
E A QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR.

Na trilha do conhecimento, a Se-
cretaria Executiva de Gestão de 
Pessoas, por meio da Escola de 
Governo, firmou em dezembro de 
2021 um termo de cooperação téc-
nica junto ao Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PE), por meio da sua 
Escola de Contas. A parceria permi-
tirá o compartilhamento das vagas 
dos cursos realizados pelas duas 
instituições. Assim, a Prefeitura do 
Recife e o TCE abrem o leque de 
opções e oportunidades de qualifi-
cação profissional dos seus servi-
dores. 

PARCERIA 
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Em 2021, mais de 70 profissionais 
da Prefeitura do Recife receberam 
capacitação pelo Project Manage-
ment Institute – PMI/Pernambuco. 
O curso, realizado entre os meses 
de julho e agosto, teve o objetivo 
de aprimorar os conhecimentos 
das equipes de planejamento, exe-
cução e controle dos projetos da 
cidade do Recife, beneficiando di-
retamente toda a população.

PMI - PERNAMBUCO
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A cidade do Recife é a primeira do 
país a contratar soluções inovado-
ras, que promovem a competitivi-
dade das empresas do Brasil e do 
mundo, utilizando o Marco Legal 
das Startups. A iniciativa integra o 
Programa E.I.T.A! Recife. e propõe 
um conjunto de condições espe-
ciais simplificadas para que empre-
sas, startups, universidades, alu-
nos, profissionais e pesquisadores 
de TI possam desenvolver modelos 
de negócios inovadores, testar téc-
nicas e tecnologias experimentais 
para encontrar soluções de proble-
mas públicos com ações criativas. 

O processo segue os princípios 
da Inovação Aberta, contemplan-
do três macro fases: desafios pú-
blicos, prototipagem e desenvol-

EITA RECIFE

vimento de produto mínimo viável 
(MVP), em um período de aproxima-
damente seis meses. Para este ci-
clo, estão previstos quatro eventos 
principais: o Dia “D” (apresentação 
dos desafios), o Dia do Pitch (mesa 
redonda de discussões), o Dia do 
Protótipo e o Dia das entregas dos 
MVPs.

Nos meses de novembro e dezem-
bro, o ciclo foi lançado e realizados 
os seguintes eventos: Dia “D” - 
Apresentação dos desafios; Fórum 
com os especialistas; Dia do Pit-
ch - mesa redonda de discussões 
- referentes a 1ª Fase do Produto; 
e Design de Problema - oficina de 
imersão no problema de cada desa-
fio para nivelamento entre todos os 
participantes; 1ª Reunião de Sprint 

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: AGILIZAR 
SERVIÇOS PÚBLICOS COM GOVERNANÇA 
DIGITAL E FOCO NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
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de Prototipagem; referentes a 2ª 
Fase do Ciclo.

A 2ª Fase encerrará em 2022, com 
o evento Dia do Protótipo, onde 
serão apresentados os protótipos 
desenvolvidos pelas equipes, cul-
minando na 3º fase com o desen-
volvimento de um Produto Mínimo 
Viável em até 3 meses. Ao final das 
três fases será realizada uma expe-
rimentação do MVP para avaliação 
e possível desenvolvimento em lar-
ga escala (visão de futuro da solu-
ção) e go-to-market do produto.

Fruto de uma parceria entre a Se-
cretaria do Trabalho, Qualificação 
Profissional e a Secretaria de Pla-
nejamento, Gestão e Transforma-
ção Digital, a plataforma GO Recife, 
lançada em outubro de 2021, visa 
simplificar a busca por oportunida-
des de emprego, além de ser uma 
vitrine para micro e pequenos em-
preendedores. Agregando em um 
só lugar os serviços das Agências 
de Emprego, Sala do Empreende-
dorismo e Qualificação Profissio-
nal, a plataforma disponibilizou, ao 
longo de 2021, mais de 2.000 vagas 
de emprego nos mais variados se-
tores. Oferecendo também cursos 
de qualificação profissional e par-
cerias com instituições. 

GO RECIFE
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Foi lançado em 2021, o Portal Re-
cife em Dia, versão atualizada do 
Portal da Secretaria de Finanças 
(SEFIN) que visa proporcionar ao 
cidadão um acesso mais fácil aos 
principais serviços oferecidos. O 
principal destaque do novo Portal é 
o fato de que 100% dos processos 
serem abertos e acompanhados 
pelo cidadão de forma digital.

O usuário além de conseguir o con-
tato com a secretaria, também pode 
fazer denúncias sobre irregularida-
des tributárias, localizar serviços 
relacionados aos tributos munici-
pais, tais como: emissão de guias, 
extratos de débitos, parcelamen-
tos, certidões, abertura de proces-
sos, dentre outros. Foi incorporada 
ao Portal Recife em Dia, o Dam, o 

PORTAL RECIFE 
EM DIA 

Chatbot interativo que permite ao 
cidadão, de forma simples e intui-
tiva, obter os serviços desejados a 
partir de um diálogo por Chat, total-
mente automatizado através de um 
atendente virtual.
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Em dezembro de 2021 o Bairro do 
Recife, um dos mais importantes 
polos da tecnologia nacional, abriu 
as portas para a terceira edição do 
Gov In Play. O evento de inovação 
aberta trouxe como tema central a 
pergunta: Como o governo inova 
para acompanhar as transforma-
ções do mundo? A realização do 
Gov In Play é da Prefeitura do Re-
cife, em parceria com o Governo 
de Pernambuco, e, diferente do ano 
passado, acontecerá presencial-
mente. Palestras e oficinas foram 
realizadas no Museu Cais do Ser-
tão, durante todo o dia. O evento é 
organizado pela Empresa Municipal 
de Informática do Recife (Emprel) e 
a Agência Estadual de Tecnologia 
da Informação (ATI - PE). O Gov in 
Play contou com 17 palestras com 

GOV IN PLAY

temas que discutiram sobre inova-
ção aberta dentro dos ambientes 
políticos e governamentais. 
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Em novembro de 2021, a Prefeitu-
ra do Recife, por meio da Empresa 
Municipal de Informática (Emprel), 
colocou em operação o seu novo 
Centro de Processamento de Da-
dos, o Data Center TIER III. No for-
mato de um container, o local tem 
a função de concentrar os equipa-
mentos e sistemas responsáveis 
pelo processamento de dados e de 
comunicação de toda a Prefeitura 
do Recife, incluindo os órgãos da 
Administração Indireta. O investi-
mento, aplicado com recurso pró-
prio, foi de R$ 4 milhões, conferindo 
à estrutura do Executivo Municipal 
mais modernidade e mais seguran-
ça aos seus usuários. A estrutura 
pesa 35 toneladas e mede 26 me-
tros de comprimento.

DATA CENTER TIER III 

Em 2021, foram instalados mais de 
8 novos pontos de wi-fi do Conec-
ta Recife, possibilitando o acesso 
à internet gratuita e de qualidade 
para todos ao ar livre distribuídos 
pela cidade. Ao todo, a cidade con-
ta com  Recife 191 novos pontos.

PONTOS CONECTA 
WI-FI
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Integrando as ações do novo pro-
grama de participação cidadã da 
Prefeitura do Recife, o Todos Pelo 
Recife, foi lançado em 2021 a con-
sulta pública PPA Participativo que 
contou com mais de 22 mil contri-
buições da Sociedade Recifense. 
Durante 15 dias, mais de 12 mil 
pessoas apontaram as necessida-
des para cada comunidade, bairro e 
região da cidade, sugerindo ações 
e políticas públicas que apontam 
para a melhoria da prestação dos 
serviços públicos municipais e da 
qualidade de vida da população. 
As contribuições foram incorpora-
das ao Plano Plurianual (PPA) 2022-
2025.

CONSULTA 
PÚBLICA

Durante a consulta pública, a po-
pulação pode participar acessando 
a plataforma do Conecta Recife ou 
presencialmente, em pontos fixos e 
volantes montados, bem como em 
diversos bairros e regiões da cida-
de. Cerca de 100 pontos fixos foram 
estruturados para coletar as contri-
buições. 

Dos 11 temas, os mais avaliados 
foram Saúde, com 7.594 respostas 
(60% do total), seguido por Infraes-
trutura Urbana e Mobilidade, com 
3.481 respostas (27,5%), Seguran-
ça Cidadã, com 3.115 respostas 
(24,61%), e Educação, com 2.565 
respostas (20,27). Os demais temas 
receberam os seguintes quantitati-
vos de respostas: Meio Ambiente, 
Sustentabilidade e Proteção Ani-

PARTICIPAÇÃO
CIDADÃ
OBJETIVO ESTRATÉGICO:  PROMOVER A 
CIDADANIA ATIVA, ESTIMULANDO O DIÁLOGO, 
A TRANSPARÊNCIA E O ENGAJAMENTO DA 
SOCIEDADE.



77Relatório 2021

mal, com 911 respostas (7,2%); As-
sistência Social e Garantia de Direi-
tos, 845 respostas (6,68%); Gestão 
Urbana e Espaços Públicos, com 
828 respostas (6,54%); Economia, 
Trabalho e Empreendedorismo, 
com 794 respostas (6,27%); Turis-
mo, Esportes e Lazer, com 742 res-
postas (5,86%), Cultura, com 731 
respostas (5,74%); e Gestão, Tec-
nologia e Inovação, com 482 res-
posta (3,81%). 

Segmentando por Região Política 
Administrativa (RPA) da cidade, os 
moradores das RPAs 6 e 4 foram os 
que mais contribuíram com a con-
sulta pública: 22,96% e 18,46%, res-
pectivamente.

TODOS PELO RECIFE - Além das 
consultas públicas, como a do PPA 
Participativo,  fazem parte do esco-
po do Programa Todos Pelo Recife, o 
Conselho Estratégico de Desenvolvi-
mento Econômico e Social do Reci-
fe (CEDES/Recife), o fortalecimento 
das Ouvidorias, a realização dos se-
minários regionais, a Central Única 
de Atendimento ao Cidadão e o Ob-
servatório Recife. Essas três últimas, 
iniciativas que serão implementadas 
ao longo dos próximos anos. 

O objetivo do programa é engajar a 
população na construção, monitora-
mento e avaliação de políticas públi-
cas voltadas para o desenvolvimento 
da cidade, por meio da participação 
ativa das pessoas, destacando as 
demandas sociais específicas.

PARTICIPAÇÃO
CIDADÃ



78 Relatório 2021

Instituído por meio do decreto nº 
34.450 de 27 de março de 2021, o 
Conselho Estratégico de Desenvol-
vimento Econômico e Social do Re-
cife (CEDES/Recife) tem o objetivo 
de criar uma instância permanente 
e representativa de escuta da so-
ciedade para a formulação conjunta 
de políticas públicas para a promo-
ção do desenvolvimento econômi-
co, garantia da proteção social e 
combate à desigualdade na capital 
pernambucana. O colegiado tem 
caráter consultivo e será presidido 
pelo prefeito da cidade. O primeiro 
encontro do Conselho que reuniu 
os 53 conselheiros da sociedade 
civil, além dos representantes da 
Prefeitura do Recife e Câmara de 
Vereadores, foi comandado pelo 
Prefeito João Campos e realizado 
em novembro de 2021, resultando, 
entre outros encaminhamentos, na 

CEDES

criação da primeira câmara temáti-
ca do Conselho, a Câmara da Edu-
cação.

COMPOSIÇÃO - O CEDES possui 
uma Secretaria Executiva, que tem 
como uma de suas atribuições a as-
sistência e assessoramento de cará-
ter técnico e administrativo ao Con-
selho; uma Plenária, que assumirá 
a deliberação sobre as diretrizes e 
programas de ação do Conselho, a 
elaboração de estudos e propostas 
de políticas públicas ligadas ao de-
senvolvimento econômico e social 
da cidade, entre outros; e Câmaras 
Temáticas, de caráter temporário, 
que serão formadas de acordo com 
as necessidades apontadas pelo 
Conselho, com objetivo de formular 
estudos e propostas sobre temas 
específicos.
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