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PROGRAMA DE GOVERNO 
VAMOS RENOVAR O RECIFE 

 
GESTÃO VERDE 

CARLOS AUGUSTO PREFEITO 

(VICE: JACQUES ALBERTO RIBEMBOIM) 

 

O Programa de Governo de Carlos Augusto, do Partido Verde, à Prefeitura da Cidade do Recife, 

aqui apresentado, representa um trabalho em progresso e, portanto, aberto a novas 

contribuições. Está integralmente de acordo com a ideologia partidária, baseando-se nos 

princípios da sustentabilidade.  

A gestão municipal deve atender a critérios técnicos que busquem melhorar a qualidade de 

vida dos cidadãos, por meio de um modelo de gestão profissional, sustentável e diferenciado 

dos aplicados até agora por prefeitos que nos antecederam.  

Uma gestão verde em direção à economia criativa, sustentável e que estimula todas as formas 

de empreendedorismo.  

Uma gestão verde conectada às vocações da nossa cidade como a cultura e os serviços, 

especialmente os de tecnologia, do entretenimento, do turismo e de saúde. 

O Governo Verde terá como base o desenvolvimento sustentável, de longo prazo, limpo e 

transparente; o meio ambiente como questão central; a qualidade de vida dos cidadãos como 

foco; a cultura e o conhecimento como fatores estratégicos; o cuidado com os espaços públicos 

e a mobilidade sustentável como prioridades, e a adaptação da cidade às mudanças climáticas 

como meta.  

O Governo Verde se propõe a democratizar os processos de decisão sobre ações e programas 

da Prefeitura, criando mecanismos de participação da sociedade e a redirecionar os 

investimentos para a recuperação dos espaços públicos da cidade, com a prioridade para a 

manutenção dos equipamentos de saúde, educação, cultura e lazer, além de estimular a 

habitação nos bairros centrais e a requalificação das nossas favelas. 

O Recife precisa de cuidados. O Recife precisa de um prefeito que cuide das ruas e das 

calçadas, dos morros, da mobilidade, da limpeza urbana, da limpeza dos rios e canais, da 

geração de empregos, da arborização, das praças e dos parques. 

O Recife precisa de um prefeito que passe a se responsabilizar fortemente pelas questões de 
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segurança do cidadão, com o acolhimento das pessoas em situação de risco; o fortalecimento 

da Guarda Municipal; a melhoria da iluminação pública; o aumento no número de câmaras de 

monitoramento e o forte investimento em tecnologia. 

A Gestão Verde implantará uma nova concepção de política pública de longo prazo, mais 

participativa, mais responsável financeiramente e centrada na solução de problemas históricos 

e contemporâneos de infraestrutura, investindo no papel estratégico e central do 

planejamento, no desenho urbano de matriz ecológica que considera verdadeiramente as 

bacias hidrográficas e a participação da população. 

Ao longo dos últimos 12 meses temos andado pelo Recife. Conhecendo mais de perto as 

dificuldades e, especialmente, os sonhos dos recifenses. Já são mais de 200 km e todos os 

bairros percorridos.  

O Recife tem nos recifenses, na formação geográfica (morros, rios, córregos, mangues, praias)  

e, na cultura, as suas maiores fortalezas. Com a Gestão Verde o recifense vai voltar a ter 

orgulho e brilho nos olhos e se tornar uma cidade mais segura, mais saudável, mais verde e, 

por conseguinte, mais feliz para se viver. 

Além do programa, o candidato a prefeito do Recife, Carlos Augusto, assume o compromisso 

com os seguintes documentos:  

- Carta de Princípios da Associação Internacional de Cidades Educadoras; 

- Carta de Adesão ao Programa  Cidades Sustentáveis; 

- Propostas Prioritárias da I Conferência Livre de Mobilidade do Recife; 

- Plano Municipal de Juventude da Cidade do Recife (em tramitação na Câmara dos 
Vereadores); 

- Plano Municipal de Saúde (2014-2017); 

- Carta Compromisso – Programa Cidades do Esporte; 

- Documento com as propostas da Endeavor para empreendedores; e, 

- Indicadores do Movimento Observatório do Recife. 

O modelo de gestão do Governo Verde terá como características fundamentais: 

 

- O combate à corrupção; 

- A transparência; 

- A inovação; 

- A eficiência; 

- A descentralização; 

- A participação; 
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- A reciprocidade de direitos e deveres entre a esfera pública e a privada; 

- A meritocracia e estímulo à carreira do servidor; 

- O orçamento democrático e com foco no investimento de alto retorno social;  

- O apoio e a utilização de tecnologias modernas. 

 
E como princípios norteadores das políticas públicas, a gestão verde adotará: 
 
- A sustentabilidade; 

- A inclusão social e econômica; 

- A defesa do patrimônio cultural, ambiental, histórico, artístico e científico; 

- O respeito às minorias e compromisso com a diversidade cultural, étnica, religiosa e de 
gênero; 

- A garantia dos Direitos Humanos; 

- A garantia dos Direitos das Pessoas com Necessidades Específicas e dos mais idosos;  

- A utilização de critérios pareto-eficientes na execução de projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Governo PV 2016 Página 4 

 

1. TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO 

 
A corrupção corrói a confiança da população, abala a sociedade civil e distorce o 
desenvolvimento econômico e social. Assumimos o compromisso com os mais altos padrões 
morais e éticos na condução das atividades dos órgãos que compõem a administração 
municipal direta e indireta. 
 

 Garantir que os colaboradores observem integralmente as leis e regulamentos 
anticorrupção aplicáveis; 

 Colaborar de forma propositiva para aumentar o grau de detalhamento e informação em 
websites que promovam a visibilidade e a moralidade da administração púbica; 

 Criar um programa de integridade (compliance) para a administração municipal direta e 
indireta, assegurando o cumprimento das leis anticorrupção;  

 Adotar controles internos que assegurem registros contábeis precisos e que reflitam de 
modo transparente e inequívoco as transações e atividades de pagamento, inclusive o 
propósito e a natureza das atividades, as quais devem ser disponibilizadas nos veículos 
de comunicação de maior alcance.  

 Aprimorar o Portal da Transparência, facilitando o acesso da população às informações 
desejadas.  

 Racionalizar as Comissões de Licitação. 
 
 

2. SUSTENTABILIDADE, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

 
 
(2.1) SUSTENTABILIDADE 
 
A sustentabilidade é aqui entendida em seu sentido mais amplo, ambiental, social e 
econômica, incluindo nas finanças públicas. A transição para uma economia que respeite o 
meio ambiente e contribua para a melhoria da qualidade de vida nas cidades precisa ser 
estimulada, fomentada e induzida através de um conjunto de instrumentos econômicos, 
educativos e legais. 
 
(2.1.1) Planejamento para a sustentabilidade 
 

 Considerar as questões de congestionamento de trânsito como parte da problemática 
ambiental urbana, bem como aspectos relacionados à poluição hídrica, atmosférica, 
sonora, visual, paisagística, ao esgotamento sanitário, à qualidade das calçadas para 
transeuntes, ruas, avenidas, praças e parques, ao problema de construções irregulares, 
ao excesso de cartazes publicitários, ao mau uso do solo urbano, como em terrenos 
abandonados; 

 Implantar um novo sistema de supervisão da qualidade ambiental do município, para 
monitoramento e avaliação das metas alcançadas; 

 Contribuir por meio de planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas, para que o país possa atingir as metas de redução de carbono assumidas em 
acordos internacionais; 

 Desenvolver pesquisas, análises e estudos sobre sustentabilidade como ferramentas 
adicionais no traçado e execução das ações estratégicas do governo e a obtenção de 
indicadores de bem-estar; 
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 Criar um amplo programas de recuperação, revitalização, reordenamento urbano das 
margens e despoluição dos rios, canais e córregos no perímetro municipal, em parceria 
com outras unidades federativas, representantes da iniciativa privada e população. 

 Destacar a importância do paisagismo urbano e promover a criação e a manutenção de 
parques e praças de interesse socioambiental; 

 Criar estímulos fiscais para atividade de preservação do patrimônio histórico, tais como a 
instituição ou o aprimoramento de valores diferenciados do IPTU para imóveis de 
interesse histórico e/ou cultural; 

 Criar um programa de revitalização urbana, com atenção especial nos bairros do centro, 
por meio de investimentos em infraestrutura que os tornem novamente atrativos para 
moradia, lazer e comércio. 

 Criar o programa de recuperação de áreas degradadas de interesse ambiental, 
especialmente nos corredores ecológicos, várzeas, alagados e áreas de nascentes. 

 Implementar programas de estímulo à redução ou retirada voluntária de muros em 
propriedades públicas e privadas, de modo a melhorar a segurança local, a relação de 
vizinhança e a qualidade paisagística da cidade;  
 

(2.1.2) Incentivo às atividades sustentáveis 
 

 Utilizar incentivos econômicos (tributários, fiscais e creditícios) para atividades 
econômicas sustentáveis e serviços socioambientais estratégicos como agroecologia, 
ecoturismo, biotecnologia, energias renováveis, mobilidade urbana, oferta de água 
tratada, coleta e tratamento do lixo, resíduos tóxicos e hospitalares; 

 Intensificar a educação ambiental nas escolas e instituições públicas e ampliar os 
investimentos em campanhas de proteção ambiental, produção e consumo 
responsáveis; 

 Estabelecer critérios de sustentabilidade para compras realizadas pela administração 
pública direta e indireta;  

 Incentivar a incorporação da análise do ciclo de vida dos produtos à tomada de decisão 
empresarial e dos consumidores. 
 

 
(2.1.3) Estímulo à geração de empregos verdes  
 
Os empregos verdes são gerados por programas de recuperação da qualidade ambiental e 
preservação dos recursos naturais e, portanto, especialmente benéficos para a sociedade, 
sendo compromisso da administração municipal: 
 

 Estimular a geração de empregos verdes, principalmente na construção civil, no 
comércio, na indústria, no turismo, na geração de energias limpas, seguras e renováveis, 
no transporte, e no uso equilibrado dos recursos naturais;  

 Apoiar a inserção de jovens no mercado de trabalho em setores econômicos que sejam 
ambientalmente sustentáveis e comprometidos com a preservação da qualidade 
ambiental no espaço urbano. 

 
(2.1.4) Preservação da biodiversidade 
 

 Impedir o avanço do desmatamento na cidade, aumentando sua cobertura vegetal; 

 Preparar o Parque dos Manguezais para uso sustentável da população e dos visitantes, 
em cooperação com a Marinha do Brasil e buscar parceria com o setor privado para a 
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construção de um Museu do Mar, do Rio e do Mangue, abordando a gênese, o 
desenvolvimento e a sociologia da população metropolitana; 

 Ampliar os atrativos para o acesso da população e dos visitantes ao Jardim Botânico do 
Recife; 

 Aumentar substantivamente os mecanismos em defesa e proteção dos animais, 
domésticos ou não, coibindo os maus tratos e evitando seu sofrimento. 

 Estabelecer e implantar os planos de manejo nas Unidades de Conservação do Recife. 
 
(2.2) RECURSOS HÍDRICOS 
 
A disponibilidade de água doce de qualidade é condição essencial para o desenvolvimento da 
atividade econômica e do bem estar de qualquer sociedade. O Recife possui uma boa 
quantidade de água doce, mas sua população ainda padece da má distribuição e 
disponibilização deste recurso. 
 

 Aprimorar os programas de acesso à água potável de boa qualidade e de tratamento 
adequado aos esgotos domésticos, comerciais, industriais e hospitalares; 

 Melhorar a rede de drenagem de águas pluviais, tornando-a mais eficaz no combate a 
enchentes e alagamentos; 

 Interditar o uso de água obtida por meio de poços artesianos não autorizados e 
construídos clandestinamente, os quais podem pôr em risco a integridade das 
construções e a saúde dos consumidores; 

 Fortalecer o funcionamento, a criação e participação dos comitês de bacias, 
implementando instrumentos de gestão integrada das águas, em conformidade com o 
que determina o Plano Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos;  

 Estimular e fomentar o uso sustentável da água, da biodiversidade e das áreas verdes; 
 

3. EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA,TECNOLOGIA, E ESPORTE 

 
(3.1) EDUCAÇÃO 
 
(3.1.1) Educação de qualidade: 
 

 Aumentar significativamente a cobertura e a qualidade do atendimento à primeira 
infância, buscando a parceria de empresas, comunidade e organizações sociais; 

 Assegurar o acesso dos alunos às modernas tecnologias da informação e comunicação; 

 Promover atividades de esporte e lazer no cotidiano das escolas; 

 Acentuar a importância da educação ambiental e do exercício de cidadania entre os 
alunos; 

 Buscar assegurar que todas as crianças sejam alfabetizadas até os seis anos de idade; 

 Corrigir a distorção idade-série no 1o e 2o ciclos do ensino fundamental; 

 Eliminar a cultura da repetência; 

 Assegurar que os alunos aprendam o mínimo de 75% dos conteúdos da sua série; 

 Melhorar  a infraestrutura física da rede municipal. 
 

(3.1.2) Valorização dos profissionais da educação: 
 

 Mobilizar a sociedade em torno da valorização dos profissionais da educação; 

 Articular os diferentes programas de formação, capacitação e atualização do governo 
federal e orientá-los para dar suporte aos objetivos de redução da desigualdade 
educacional; 
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 Estabelecer parcerias com instituições sociais e culturais; 

 Instituir critérios de premiação por produtividade e mérito; 

 Assegurar que os professores da rede dominem os conteúdos e a metodologia das suas 
respectivas especialidades. 

 
(3.1.3) Escola aberta à comunidade: 
 

 Fortalecer a integração entre a escola e a comunidade; 

 Estimular a abertura  das escolas nos fins de semana para uso recreativo, incentivando o 
uso do espaço para fins de práticas esportivas e recreativas ou de educação 
complementar; 

 Promover os valores culturais regionais no âmbito escolar; 

 Instituir e incentivar a educação complementar de música, dança, teatro, artes plásticas 
e outras práticas que estimulem a diversidade e perpetuidade da cultura do município e 
de Pernambuco;  

 Aproximar as escolas dos festivais, festas e folguedos tradicionais. 
 
(3.1.4) Modelo de gestão profissional e descentralizado: 
 

 Introduzir Modelo de Gestão na rede municipal com objetivos, metas e planos de ação 
bem definidos; 

 Propor a instituição de uma Lei de Responsabilidade Educacional para o Recife;  

 Reorganizar e regulamentar os conselhos e comissões atualmente existentes no setor de 
educação de modo a torná-los mais eficazes. 

 
(3.2) CULTURA 
 
(3.2.1) Projetos culturais e gestão da cultura 
 

 Modernizar e adequar o Fundo de Incentivo à Cultura - FIC para atender os critérios de 
transparência, eficiência e continuidade, procurando reduzir as exigências burocráticas; 

 Assegurar a regularidade da publicação de editais para financiamento de projetos 
culturais e de prêmios artísticos e literários;  

 Valorizar e estimular projetos artísticos e de cultura popular e apoiar os pontos de 
cultura; 

 Descentralizar os polos de carnaval, São João e festas de final de ano, privilegiando os 
artistas locais e a cultura regional; 

 Assegurar a implantação de instalações e de infraestrutura para circulação e 
apresentação de bandas e grupos artísticos; 

 Valorizar e priorizar a arte e os artistas locais e regionais; 

 Garantir a manutenção e promover a modernização dos museus e teatros municipais, 
com especial atenção para a urgente reabertura do Teatro de Parque; 

 Desenvolver um programa de formação profissional no setor artístico e cultural; 

 Assegurar a continuidade do Festival de Línguas e Cultura Neolatina - Festlatino, que 
projeta o Recife como capital mundial da neolatinidade;  

 Apoiar as academias de artes, letras, música, patrimônio histórico e ciências, cujas sedes 
estejam localizadas no município, incluindo o Instituto Arqueológico, Histórico e 
Geográfico Pernambucano, a Academia Pernambucana de Letras, a Academia Recifense 
de Letras, a Academia de Artes e Letras do Nordeste do Brasil, a Academia 
Pernambucana de Música e a União Brasileira de Escritores. 
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(3.3) CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 
(3.3.1) Incentivo à inovação tecnológica 
 

 Tornar efetiva uma política de inovação tecnológica que articule os esforços do governo 
municipal na construção de uma estratégia de desenvolvimento para fortalecer a 
participação do Recife na economia brasileira e no cenário internacional;  

 Criar programa de implantação de incubadoras de base tecnológica, como forma de 
aproveitar as potencialidades existentes em colaboração com o Centro de Estudos 
Avançados do Recife - C.E.S.A.R., Universidades e o Porto Digital; 

 Investir no capital humano como forma de desenvolver, reter e atrair talentos para a 
nossa cidade e com isso fortalecer setores econômicos modernos, gerando mais 
emprego e renda;  

 Incentivar o surgimento, desenvolvimento e atração de empresas de base tecnológica 
com o foco na resolução dos problemas da cidade e na melhoria da qualidade de vida da 
população.  

 
 (3.4) ESPORTE 
 
(3.4.1) Estímulo à prática esportiva 

 Promover a recuperação de quadras poliesportivas, ginásios, campos de futebol e pistas 
de atletismo das escolas e ginásios municipais, com ênfase na urgência de conclusão das 
obras do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão);  

 Instituir um programa municipal de uso recreativo de parques e praças, com a definição 
de um calendário prévio divulgado entre a população, envolvendo a prática esportiva. 

 
(3.4.2) Eventos desportivos e competições 
 

 Criar e apoiar torneios esportivos mostrando o valor da cooperação e respeito aos 
adversários; 

 Instituir um sistema de premiação de certificados, placas, troféus e medalhas, para os 
participantes de competições municipais, dando prioridade às escolas;  

 Apoiar e incentivar a realização de corridas, maratonas e passeios de rua, para 
pedestres, corredores, ciclistas e afins. 

 
 

4. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 
(4.1) Sistema de Saúde do Recife 

 Proceder a um zoneamento territorial da saúde no município, otimizando o atendimento 
emergencial e de clínica especializada por bairro e por Região Político-administrativa - 
RPA, garantindo atendimento rápido e de qualidade para a população;  

 Condicionar a construção de novas unidades clínicas e hospitalares ao bom 
funcionamento das unidades preexistentes, evitando desperdício do dinheiro público;  

 Estabelecer uma política de valorização do profissional da saúde. 
 

(4.2) Políticas de prevenção e promoção da saúde  

 Articular os programas de prevenção e promoção da saúde de modo a obter um modelo 
de atenção integral; 
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 Reorientar e integrar políticas setoriais capazes de promover a saúde e a melhoria da 
qualidade de vida, principalmente na questão da oferta de água tratada e esgotamento 
sanitário, coleta de lixo e programas de despoluição ambiental; 

 Priorizar investimentos em programas e projetos para promoção da saúde e prevenção 
de doenças, apoiados em planos articulados com outros setores (educação, segurança, 
meio ambiente); 

 Aplicar, com celeridade, as novas tecnologias profiláticas contra epidemias, tais como as 
de combate à Zika, Dengue e Chikungunya; 
Incentivar a implantação de farmácias fitoterápicas; 

 Incentivar a organização da cadeia produtiva dos serviços de saúde, a partir da 
reorientação da formação dos profissionais de área, equilibrando a proporção entre 
generalistas e especialistas e entre serviços de Atenção Básica e de Alta Complexidade; 

 Realizar Campanhas educativas de planejamento familiar, com orientação para o uso do 
DIU, laqueadura de trompas e vasectomia, e utilização de contraceptivos orais ou 
injetáveis e preservativos;  

 Promover Campanhas de prevenção ao diabetes, obesidade, hipertensão arterial e ao 
tabagismo. 
 

(4.3) Atenção Básica e Integral 
 

 Fortalecer e aprimorar o Programa da Saúde na Família - PSF, com estímulo contínuo a 
uma maior humanização nos cuidados de atendimento, priorizando a contratação de 
médicos generalistas (clínicos), odontólogos, enfermeiros, assistentes sociais e agentes 
comunitários; 

 Promover a adoção de regime alimentar saudável das famílias, por meio de campanhas e 
introdução de nutricionistas nas equipes de apoio às unidades básicas de saúde do PSF; 

 Promover a saúde mental, assegurando a presença de profissionais da área de 
psiquiatria e psicologia nas equipes de apoio às unidades básicas de saúde do PSF; 

 Investir em tecnologia da informação e comunicação para modernizar o trabalho das 
equipes do PSF junto aos indivíduos, famílias e comunidades; 

 Promover atendimento para a saúde do idoso; 

 Criar programas de atendimento aos portadores de necessidades especiais e a pessoas 
de mais idade; 

 Promover a melhoria no atendimento odontológico com campanhas de prevenção de 
cárie e orientação nutricional, reduzindo os riscos de extração dentária e promovendo a 
recuperação dos dentes;  

 Intensificar os projetos de acessibilidade nas instituições e em espaços públicos, 
incentivando também a aplicação das facilidades em imóveis e espaços privados, como 
lojas, escolas, restaurantes, hospitais e escolas. 

 
(4.4) Política de Drogas  
 

 Combater o tráfico de drogas e coibir a propagação, por meio de campanhas 
publicitárias que mostrem as consequências nefastas que podem advir da dependência 
química ou psicológica; 

 Acolher os dependentes químicos em situação de vulnerabilidade para tratamento e 
reinserção social, com a reabertura dos centros de Prevenção e Reabilitação; 

 Articular as políticas de saúde, assistência social, educação, segurança pública e meio 
ambiente, nas diversas esferas de governo, municipal, estadual e federal, com o objetivo 
de desenvolver ações integradas e de atenção integral aos usuários de drogas; 
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 Firmar parcerias e convênios com instituições públicas e privadas dedicadas aos 
cuidados e a recuperação de usuários de entorpecentes; e 

 Colocar em prática o Plano Municipal Integrado de Atenção aos usuários de Crack e 
outras Drogas. 

 
(4.5) Atendimento eficiente 
 

 Implantar o cadastro único para otimização do atendimento ao cidadão; 

 Criar um sistema de avaliação e certificação para as Unidades de Saúde Municipal; e 

 Recuperar as instalações dos postos de atendimento dos distritos sanitários e das 
centrais de distribuição de medicamentos e insumos. 

 
 

5. SEGURANÇA, JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS 

 
 
É fundamental rediscutir as ações das entidades do poder público envolvidas com a questão da 
segurança, fortalecendo a integração e a atuação conjunta dessas forças no combate à 
violência pois, afinal, as pessoas vivem nas cidades, onde a violência acontece. 
 
(5.1) SEGURANÇA 
 

 Possibilitar um maior controle e participação da sociedade nas políticas de segurança 
pública; 

 Colaborar com as esferas estadual e federal no combate ao crime, ao tráfico de drogas e 
de armas; 

 Atuar harmonicamente com outras esferas federativas para a eficácia da prevenção à 
violência nas áreas urbanas. 

 Criar e implementar políticas públicas voltadas para extratos mais vulneráveis da 
população à violência. 

 Combater energicamente a exploração sexual de crianças, adolescentes e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social;  

 Incluir questões do urbanismo, iluminação, pavimentação, sinalização, calçamento das 
vias, regulamentação de eventos e seus processos de autorização, monitoramento 
eletrônico audiovisual como foco de interesse da Defesa Social. 

 
(5.2) DIREITOS HUMANOS 
 

 Investir em políticas intersetoriais preventivas e de cooperação entre diferentes 
instâncias de governo e outros poderes. 

 Monitorar e fazer cumprir as disposições sobre os Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Fortalecer as estruturas de atendimento às  vítimas de violência racial e discriminação 
contra minorias – mulheres, idosos, portadores de necessidades específicas, segmento 
LGBTT; 

 
(5.3) GESTÃO 
 

 Implantar um Sistema de Informações Criminais– SIC e realizar mapeamento dos 
indicadores de violência; 

 Instituir um Fundo Municipal de Segurança Pública funcionando de modo transparente e 
aberto à sociedade;  
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       Nomear para  o comando da Guarda Municipal a um membro da corporação; 

 Promover uma maior qualificação, treinamento, intercâmbio e aperfeiçoamento 
profissional da guarda civil municipal; 

 Alocar efetivo policial existente em articulação com as Polícias Militar e Civil do Estado, 
em locais de maior incidência da criminalidade; 

 Reduzir os crimes e danos decorrentes de violência doméstica por meio de campanhas 
públicas e acompanhamento psicológico das vítimas de agressões físicas e morais; 

 Instituir sistemas de parcerias público-privadas para reforço de segurança em locais 
específicos de aglomerações comerciais, residenciais, industriais e junto a templos, 
clubes e casas de espetáculo; 

 Manter as praças e parques da cidade limpos, iluminados e seguros;  

 Monitorar praças, parques, praias e calçadas públicas, assegurando o livre acesso de 
todos para lazer e recreação. 
 

(5.4) FORTALECIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 
 
   A Guarda Municipal tem papel fundamental na Segurança Pública, em especial com a 
promulgação da lei 13.022/2014, que consagra diversas atribuições adicionais às guardas 
municipais. Portanto, o fortalecimento das suas atividades é condição essencial para a solução 
dos problemas da Segurança Pública no Recife. 
 

 Desenvolver um modelo de atuação da Guarda Civil Municipal visando uma maior 
integração com as policias do estado, com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, 
na esfera estadual e na da União; 

 Instituir as inspetorias regionais da Guarda Civil Municipal nas seis Regiões Político-
administrativas - RPA's, todas providas de central de monitoramento, veículos 
motorizados e seção de atendimento ao público; 

 Valorizar as ações preventivas e comunitárias da Guarda Civil  Municipal no entorno das 
escolas, no trânsito, no apoio aos serviços públicos, na preservação dos espaços e dos 
equipamentos públicos e nos serviços de proteção ambiental; 

  Promover a atuação da Guarda Civil Municipal no atendimento especial ao turista; 

 Ampliar a central de videomonitoramento da Guarda Civil Municipal; 

 Disponibilizar uma central telefônica da Guarda Civil Municipal para atendimento ao 
público;  

 Implantar um plano de comunicação e divulgação social da segurança pública municipal. 
 

 

6. ENERGIA E SERVIÇOS URBANOS 

 
 
(6.1) ENERGIA 
 
A administração municipal deve dar exemplo de uso sustentável da energia, por meio de uma 
maior utilização de fontes renováveis e consumo responsável, através das seguintes iniciativas: 
 

 Disseminar o uso de fontes renováveis na administração municipal de modo exemplar 
como mecanismo de educação e mobilização da sociedade; 

 Articular incentivo ao uso de veículos elétricos com a redução de taxas urbanas e 
licenciamento; 

 Implantar uma política de uso de equipamentos elétricos de alto rendimento energético 
nas instalações municipais, incluindo escolas e hospitais;  
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 Instituir a utilização de energia fotovoltaica nas escolas municipais. 
 
(6.2) SERVIÇOS URBANOS 
 
O Recife tem uma das mais baixas taxas de oferta de água tratada e saneamento básico dentre 
as grandes capitais do país. A coleta de lixo, tratamento de resíduos sólidos e o sistema de 
drenagem de águas pluviais também se encontram abaixo do desejado. A atuação municipal 
será integrada e complementar às ações federais e estaduais, procurando atrair o investimento 
através de parcerias público-privadas. 
 

 Criar política de acesso universal à água potável e proteção aos mananciais; 

 Promover um incremento da cobertura do serviço de coleta e tratamento de esgotos, 
compatível com os melhores padrões nacionais para cidades de grande porte; 

 Implementar um novo sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final 
dos resíduos sólidos, contando com a participação da sociedade, das associações dos 
catadores do Recife e do setor privado;  

 Estimular a redução, reutilização e reciclagem do lixo. 
 
 

7. MOBILIDADE, CONTROLE URBANÍSTICO, ORDENAMENTO TERRITORIAL  
 
 
(7.1) TRANSPORTE E LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO  
 
A redução dos congestionamentos de trânsito é uma necessidade central para um bom 
funcionamento da economia e a livre circulação dos cidadãos.  

 

 Estabelecer uma política de redução dos custos de deslocamento, induzindo 
mecanismos que possibilitem proximidade entre a residência e local de trabalho. 

 Investir na diversificação dos modais de transporte, estimulando o uso de hidrovias e 
aumentando o número de ciclovias, faixas exclusivas e requalificação das calçadas;  

 Realizar campanhas que mostrem as vantagens de "compartilhar" em lugar do "ter" 
veículos automotores. 

 
(7.2) INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 
 
Ninguém melhor do que o usuário para indicar as maneiras de melhorar o sistema de 
transporte metropolitano. Por isso, nossa administração empregará um sistema de avaliação 
permanente da qualidade do tráfego. O Recife precisa assumir seu papel de liderança na gestão 
metropolitana dos transportes. 
 

 Articular a implantação de novas linhas de trem metropolitano e a melhoria das 
preexistentes; 

 Melhorar a qualidade dos pontos de integração, criando áreas de estacionamento para 
carros, motos e bicicletas nas imediações das grandes estações de metrô;  

 Disciplinar os horários e locais de carga e descarga, nas áreas centrais da cidade e de 
maior movimento. 

 
(7.3) MOBILIDADE URBANA 
 

 Melhorar a oferta de estrutura viária, com a abertura e pavimentação de ruas; 
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  Reduzir os pontos críticos de congestionamento do trânsito nas principais vias da 
cidade; 

 Requalificar o papel da Avenida Conde da Boa Vista para que a mesma volte a assumir 
sua importância estratégica na integração, circulação e paisagem do centro da cidade.  

 Estimular a instalação de aparelhos de refrigeração no sistema de ônibus. 

 Fortalecer a CTTU em seu papel de organização e disciplinamento do trânsito, 
priorizando as funções de orientação e educação, de modo a eliminar a sensação de que 
a instituição funciona apenas como fábrica de multas. 

 Executar programa de construção e recuperação das calçadas, garantindo a livre 
locomoção do pedestre; 

 
(7.4) URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO 
 

 Implantar parcerias com universidades públicas e privadas, ONGs e associações 
profissionais, para a obtenção de alternativas de uso econômico e recreativo nos bairros 
históricos do Recife; 

 Promover uma expansão urbana planejada e eficiente; 

 Implantar o conceito de smart city no Bairro do Recife (Recife Antigo); 

 Estimular a regularização, recuperação e ocupação de imóveis abandonados; 

 Ampliar o número de espaços de convivência e lazer nos bairros, criando novos parques 
e praças, e melhorando a qualidade das existentes, sempre procurando aumentar a 
cobertura vegetal da cidade;  

 Implantar um Plano de Enfrentamento às moradias sub-humanas, indignas, como favelas 
e  palafitas.  

 
(7.5) ORDENAMENTO E CONTROLE URBANO 
 
Nossa atuação será orientada para a devolução dos espaços públicos para o cidadão, 
permitindo o uso coletivo, a qualidade das moradias, áreas de convivência, saúde e lazer, com 
proteção dos recursos ambientais. 
 

 Implantar um sistema de informação e georreferenciamento para um monitoramento 
eficaz e em tempo real da ocupação das áreas de interesse social, histórico e cultural, 
incluindo áreas de risco ambiental;  

 Fortalecer os órgãos de controle e fiscalização urbana, para que possa desempenhar 
suas atribuições com transparência e eficácia. 

 
 

8. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO  
 
 
(8.1) INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ECONOMIA CRIATIVA 

 

 Estimular a produção e comercialização de produtos orgânicos de base familiar; 

 Aumentar o grau de formalização do emprego e da atividade econômica como 
mecanismo de proteção social, eficiência e redução de riscos; 

 Fomentar empregos verdes com estímulos para o cooperativismo em articulação com o 
setor privado; 

 Implantar programa de estímulo à emissão de notas fiscais de serviços como 
instrumento de regularização do setor de comércio informal; 

 Incentivar os investimentos privados, especialmente dos micro e pequenos empresários; 
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 Identificar a vocação de negócios de cada bairro e criar polos de pequenos e 
micronegócios, em articulação com o Sebrae, Fecomércio, CDL e demais instituições 
representativas do comércio e da indústria;  

 Estimular a economia criativa em seus diversos segmentos: Consumo (Arquitetura, 
Publicidade, Design, Moda), Cultura (Patrimônio e Artes, Artes Cênicas, Música, 
Expressões Culturais), Mídias (Editorial, Cinema, Audiovisual) e Tecnologia 
(Biotecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento, Tecnologia da Informação e Comunicação - 
TIC).  

(8.2) TURISMO 
 

 Desenvolver e modernizar a infraestrutura para o turismo; 

 Revitalizar o polo cultural do bairro do Recife (Recife Antigo), a praia de Boa Viagem e os 
Mercados Públicos; 

 Incrementar a oferta de informações turísticas e potencializar as trilhas urbanas para 
atração do turista; 

 Estabelecer um plano de segurança para uso das praias por banhistas, incluindo 
mecanismos de proteção e prevenção  contra ataques de tubarão, sem prejuízo da fauna 
e flora marinha; 

 Ressaltar a riqueza e diversidade da cultura popular nordestina como uma âncora do 
turismo sustentável no Recife; 

 Melhorar a informação e sinalização dos pontos turísticos mais relevantes; e 

 Investir no aumento de potencialidades para o turismo de negócios e na cadeia do polo 
médico; 

 
 

9. GESTÃO E FINANÇAS 

 
 
(9.1) TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

 Consolidar um sistema de planejamento estratégico, contendo as necessidades da 
população e com monitoramento sistemático conduzido pelo Prefeito – PDCA;  

 Incentivar parceria público-privada para a implantação de um circuito náutico partindo 
do cais do Porto do Recife até os arrecifes com plataforma de desembarques na Casa de 
Banhos, no Parque das Esculturas e no antigo Farol. 

 Implantar um sistema de informação executiva com monitoramento da situação da 
execução das atividades do município em tempo real, ancorado em geoprocessamento. 

 
(9.2) MODELO DE GESTÃO PROFISSIONALIZADO 
 

 Instituir uma gestão por resultados;  

 Estabelecer um sistema da excelência da gestão da prefeitura. 
 
(9.3) EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

 

 Implantar um forte ajuste nas contas municipais, como forma de garantir os 
investimentos que a cidade precisa; 

 Implantar um competente programa de acompanhamento da execução das obras como 
forma de garantir preço, qualidade e conformidade contratados; e 

 Implantar programa para garantir aumento real de receitas, incluindo, combate a 
sonegação fiscal e a cobranças da dívida ativa. 
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 (9.4) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO  
 

 Criar um escritório de projetos para potencializar a captação de recursos nas esferas 
federal e estadual, e órgãos financiadores nacionais e internacionais; 

 Fomentar Parcerias público-privadas para os empreendimentos necessários ao 
município, aumentando o grau de participação do capital privado em setores 
estratégicos para a vida da cidade; 

 Instituir um sistema diferenciado para tributação do ISS-verde,  destinado a beneficiar 
atividades menos poluidoras;  

 Garantir estímulos fiscais para empreendimentos estratégicos que produzam receitas 
diretas e indiretas para o município e/ou que gerem emprego e renda de forma 
substantiva para a população. 
 

(9.5) REFORMA ADMINISTRATIVA 
 

 Reduzir fortemente a estrutura organizacional da prefeitura; 

 Consolidar uma gestão pública baseada na meritocracia e orientada para resultados; 

 Reduzir a quantidade de cargos de livre provimento, priorizando critérios técnicos e 
transparentes para seu preenchimento; 

 Massificar o uso de tecnologias da informação e comunicação; 

 Modernizar o sistema de compras públicas, reduzindo a quantidade de órgãos 
envolvidos e disponibilizando o processo na Internet;  

 Remodelar o sistema de controle para que cumpra de forma mais eficaz o objetivo de 
impedir o desvio de recursos públicos. 

 
 

10. COMUNICAÇÃO 

 
 
A comunicação será integrada e participativa, com coordenação centralizada no gabinete do 
prefeito, e guiada pelas seguintes diretrizes: 
 

 Disseminar o princípio da transparência em toda a gestão pública; 

 Simplificar os mecanismos de divulgação das informações da administração pública; 

 Institucionalizar conferências setoriais bienais, de modo a estimular o controle social e 
democrático das políticas públicas no município; 

 Melhorar a qualidade da informação pública disponibilizada à população em geral, à 
mídia e aos empreendedores, priorizando a informação georreferenciada e 
democratizando ainda mais a comunicação; 

 Ampliar os serviços prestados pela Internet para servir como canal de prestação de 
contas e recebimento de sugestões e reclamações;  

 Implantar ferramentas tecnológicas para possibilitar respostas rápidas para as 
solicitações da população. 


