Mesmo com um orçamento de R$ 615,7 milhões em saúde no ano de 2019,
Recife gastou somente R$ 395,94 por pessoa em saúde. Assim, é uma das capitais que
menos gasta em saúde por habitante. Este número reflete o estado precário de
hospitais e ineficiência de atender as necessidades básicas de 33,9% da população.
Através da análise do Índice de Desenvolvimento de Gestão Municipal (IDGM)
índice que rankea diversos municípios do Brasil em diferentes quesitos. Referente a
área de saúde Recife ficou na 62º colocação. Ficando atrás de outras cidades do
Nordeste, como: Fortaleza 61º, João Pessoa 57º, Mossoró 57º, Petrolina 48º e Caruaru
45º. Em relação aos município que mais cresceram na última década no quesito saúde
Recife ocupa a 41º colocação. Olinda, cidade vizinha se encontra em 4º lugar.
Mesmo com um investimento de 615,7 milhões de reais em saúde, a cidade do
Recife ainda sofre bastante, para solucionar problemas básicos que são prejudiciais à
população.

Mortalidade Infantil
10,83 mortes, a cada 100 mil nascidos, esta é a taxa de mortalidade infantil da
cidade do Recife em 2017. 71,66% das mortes no ano foram por causas evitáveis.
Caruaru apresentou uma taxa de nascidos vivos de 11,98 e em 2017 teve 68 óbitos
infantis, enquanto Recife apresentou 247 óbitos, 3,6 vezes mais que Caruaru.

Mortalidade por Doenças Crônicas
348,53 mortes por 100 mil habitantes, Esta é a taxa de mortes prematuras
devido a doenças crônicas de pessoas entre 30 e 69 anos. Foram registrados mais de
2.888 óbitos no ano de 2017. Caruaru apresentou uma taxa de 307,76, e no ano de
2017 teve 489 óbitos devido a doenças crônicas. Recife teve um número de mortos 6
vezes maior.

Escassez de Equipe de Saúde Básica
1.082.608, foi o número de pessoas que foram cobertas por equipes de atenção
básica em 2018, representando 66,1% da população de Recife. Caruaru, cidade
próxima apresentou uma porcentagem de 78,51% de atendimento.

Consultas

Pré-Natal

66,09% essa porcentagem equivale a 15.080, número de nascidos vivos que
tiveram 7 ou mais consultas pré-natal na cidade do Recife em 2017. Estas consultas
aumentam significativamente as chances de vida do bebê, portanto são
indispensáveis, mas apenas 66,09% dos nascidos têm acesso. Essa proporção foi
menor que a média dos 100 maiores municípios do país neste ano.
80,78% essa porcentagem equivale a 136.755, número de nascidos vivos que
tiveram 7 ou mais consultas pré-natal em São Paulo no ano de 2017.

Prontuário

Eletrônico

Essa ferramenta permitirá a redução dos exames duplicados, eliminará falhas
como troca de resultados e de medicação e possibilitará um aumento na quantidade
de atendimentos realizados, pois, com mais agilidade sobrará tempo para cuidar de
mais pessoas.
Informatização

Implantação de ferramenta de agendamento/cancelamento de consultas por
sistema digital, otimizando o processo.



Implementação da Telemedicina
Realizar consultas a distância pela internet, o que reduzirá os custos de

deslocamento do paciente e dos médicos. Possibilitando ao médico atender mais
pacientes em menos tempo.

Digitalização
Digitalização e integração de todo o sistema de saúde desde o atendimento
primário até o terciário.

Integração
Integrar através de um sistema informatizado toda a rede de saúde municipal,
com controle de estoque, prontuário eletrônico, telemedicina, agendamento de
consultas e exames.
Parceiras

Parcerias com a iniciativa privada para atendimento da população em cirurgias
eletivas

e

consultas. Gestão profissional dos estabelecimentos municipais

de saúde, através de parcerias com a iniciativa privada.

Das cidades do Brasil que apresentam o maior trânsito no horário de pico,
Recife está na 1º posição, de acordo com a pesquisa realizada pela Traffic Index em
2018. Recife também ficou em 10º lugar em no ranking mundial.
Este dado revela que, independente do alto custo das passagens e impostos
direcionados para indústria do trânsito, o serviço de transporte público ainda é muito
precário e Recife lidera o ranking de cidades com mais mortes no trânsito.

Trânsito
A cidade do Recife, conta com mais de 700 mil veículos. No horário de pico é
informado que o trajeto pode demorar 86% a mais do que demoraria normalmente.
Ficou a frente do Rio de Janeiro que apresentou um trajeto 70% mais demorado.
A falta de educação no trânsito, podamento de árvores, pavimento sem
buracos, investimento em transportes públicos são agentes desse trânsito
descomunal.

Indústria da Multa
O crescimento na arrecadação através de multas pela CTTU, chegou a R$ 98
milhões em 2019, valor 40% maior que o arrecadado em 2018.
Deste valor, apenas R$ 308 mil foram reinvestidos em educação no trânsito e R$
7,35 milhões em compra de radares e equipamentos de fiscalização.
Transporte

Público

A associação de Defesa ao Consumidor realizou uma pesquisa sobre a satisfação
do consumidor em relação ao transporte coletivo. Curitiba foi a cidade mais bem
avaliada com 54% do público satisfeito, enquanto recife apresentou somente 30% de
satisfação.
Em uma pesquisa, o Jornal do Commercio entrevistou 624 pessoas, sobre o
transporte público de Recife. 40,3% afirmaram que o serviço é péssimo, 25,5% relataram
que o serviço é ruim, 30,7% sentem que o transporte é regular e somente 4% se
agradam do serviço.
91,6% dos entrevistados relataram que já foram assaltados em paradas de ônibus
ou dentro do veículo, deixando clara a falta de investimento na segurança.
96,3% dos entrevistados consideram o preço da passagem injusto em
comparação ao serviço ofertado.

Segurança no Trânsito

Três vezes mais, esta é a estatística que Recife possuiu de mortes no trânsito em
relação a São Paulo em 2014. Foram registradas 24 mortes por 100 mil habitantes em
Recife enquanto São Paulo apresentou somente 8. Em 2014 São Paulo apresentava
uma frota de veículos 12,5x maior que a de Recife, equivalente a 5 milhões para 400
mil.
Em 2013, foram registrados 419 óbitos no trânsito em Recife, com uma taxa de
26 mortes por 100 mil habitantes, o que passa a média dos demais municípios,que é
de 20 mortes por 100 mil habitantes.
Em 2019, foi analisado que 40% das mortes no trânsito de Recife ocorrem
devido à fiscalização desligada.

Transporte coletivo I
Quebrar o cartel do transporte coletivo liderado pelo Governo Estadual e
permitir o empreendedorismo no setor de transporte coletivo em Recife. A proposta
seria abrir o mercado do setor de transporte coletivo para a iniciativa privada. Já temos
diversos modelos em andamento no Brasil e no mundo, são alternativas como os
transportes públicos sob demanda, com regras básicas universais a serem seguidas,
como: padronização de veículos, funcionários fardados e padronização do uso de vale
eletrônico, cartão de crédito e dinheiro como forma de pagamento.

Transporte coletivo II
Permitir maior concorrência no transporte público municipal. Reavendo o
protagonismo do município no transporte público, revendo os termos do Consórcio
Grande Recife. Além de Facilitar o surgimento de diversos modais de transporte
coletivo e individual no Recife, e também buscar novas formas de financiamento do
transporte público.

Infraestrutura
Melhorar a infraestrutura viária em parcerias com a iniciativa privada.
Auditoria

Técnica

Realizar auditoria técnica em todos os radares fixos e suspender os radares
móveis.
Requalificação

Requalificar ruas, calçadas e praças. Padronizar calçadas, exigindo o
atendimento adequado das condições de acessibilidade. Aprimorar a execução de
reparos nas vias públicas para reduzir transtornos.

Iluminação

Garantir a iluminação eficiente das vias públicas, ciclofaixas e ciclovias.

Controle de Tráfego
Modernizar o sistema de controle de tráfego na cidade e garantir um trânsito
fluido e seguro para todos que usam as vias urbanas.

Indústria da Multa
Acabar com a cultura de usar a arrecadação com multas para compor o
orçamento. Multas devem ser aplicadas para punir o infrator, não para encher os
cofres do governo.

Adesão ao SNE
(Sistema de Notificação Eletrônica) que permite ao cidadão pagar as multas de
trânsito com 40% de desconto.

Em 2017, o Doing Business apontou que o Brasil ocupa a 175ª posição (em um
ranking de 190 países) em relação à facilidade em abrir uma empresa. Segundo a
pesquisa, o tempo médio para abertura de um negócio no Brasil é de 79,5 dias úteis e
são necessários 11 procedimentos para realizar a formalização. A Nova Zelândia ficou
em 1º lugar e tem tempo médio de 0,5 dia e apenas 1 procedimento necessário.
A organização ENDEAVOR realizou, em 2016, uma pesquisa com 32 cidades
brasileiras, onde foram analisados diferentes índices em relação ao
empreendedorismo. Nas próximas páginas, é possível comparar a situação de Recife
em relação às demais cidades do Brasil de acordo com os tópicos expostos abaixo.
Ambiente

Regulatório

Recife se encontra na 22º posição, apresentando 151 dias para a abertura
de um processo e uma alíquota média de 1,89% do IPTU. Em 1º lugar, se encontra
Uberlândia, com 52 dias e alíquota de 1,00%.
Infraestrutura

Esta é a posição que Recife se encontra no índice de infraestrutura. Em 1º lugar
se encontra São Paulo. 9,8% da população de Recife tem acesso a internet rápida.
Recife apresenta uma fluidez no trânsito de 2,42. Recife também apresenta uma taxa
de homicídio por mil 100 habitantes de 44,89.
A cidade de São Paulo apresenta 12,72% de sua população com acesso a
internet rápida. E mesmo com mais veículos e pessoas tem uma fluidez de 1,37 e uma
taxa de homicídio de 13,98.
Mercado

Recife se encontra na 21º posição, com um PIB total de R$ 46.445.339,00 e um
PIB per capita de R$ 29.037,17. Em 1º lugar, se encontra Sorocaba, com um PIB total de
R$ 26.908.887,00 e PIB per capita de R$ 42.764,71.
Acesso

a Capital

Esta é a posição que Recife se encontra no índice de acesso a capital. Em 1º
lugar se encontra São Paulo. Recife tem uma taxa de índice de endividamento de 6,16
e um capital de risco de 5,8.
A cidade de São Paulo apresenta uma taxa de endividamento de 10,13 e um
capital de risco de 8,89

Capital Humano
Recife se encontra na 12º posição, com uma nota média de ENEM de 508,7 e um
índice de mão de obra básica e qualificada referente a 6,48 e 6,25. Em 1º lugar, se
encontra Florianópolis, com dados referentes a 551,3, 7,84 e 9,20. Estes dados
refletem a falta de investimento na educação básica da população da cidade do recife.
Inovação

Esta é a posição que Recife se encontra no índice de inovação. Em 1º lugar se
encontra São José dos Campos. Recife tem uma média de investimentos no BNDS de R$
2.256,13 e um índice de infraestrutura tecnológica de 8,15.

6,34.

São José dos Campos apresenta uma média de R$ 15.969,08 e um índice de

Cultura

Empreendedora

Recife se encontra na 16º posição, com um índice de potencial para empreender
com alto impacto de 6,32 e um índice de proatividade de 30,4. Em 1º lugar se encontra
Natal, com dados referentes a 6,79 e 30,8. Esses dados refletem a dificuldade de
empreender na cidade do Recife por conta da burocratização imposta no processo de
abertura de um empreendimento.

Informatizar

os Processos

Informatizar os processos e torná-los objetivos, claros e com poucas regras além
de retirar poderes dos ﬁscais que não poderão atuar com subjetividade.
Revogar

Leis

Revogar leis inúteis que só atrapalham a vida do empreendedor (REVOGAÇO);
Em uma pesquisa no site da Câmara de Vereadores do Recife, encontramos 339
projetos de lei em tramitação que constam a palavra “Obrigatoriedade” que de alguma
forma pretendem criar regras para empreendedores. Leis para diﬁcultar a aprovação
dessa intervenção na iniciativa privada faz-se necessário e urgente.

Alterar as Normas

Alterar as normas internas como Decretos, Portarias e Resoluções que não
dependem de aprovação da câmara de Vereadores e criar mecanismos legais para
diﬁcultar o retorno de medidas burocráticas e intervencionistas.
Seguro

Garantia

Permitir um seguro garantia como opção ao empreendedor para substituição a
todos requisitos para a abertura do negócio, que deverão ser mínimos.

Lei

da Desburocratização

Aplicar a Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) que
encontra resistência junto aos órgãos municipais e apresentar um projeto de lei
ainda mais rigoroso no combate a burocracia.
Desburocratização

Extinguir processos regulatórios que não agregam valor ao empreendedor,
simplificar tributos, taxas e licenças tornando-os mais acessíveis, facilitar o ambiente
de negócios de forma justa e generalizada para que seja previsível a todos. Além de
reduzir a carga tributária.
Dispensar de licenças ou alvarás empresas que possuam certificações
reconhecidas internacionalmente especificamente quanto ao objeto em exigência.
Propor alterar a legislação para que toda regra que majore tributos ou crie
regras para a iniciativa privada seja precedida de análise de impacto regulatório e seja
dado publicidade à população nos principais meios de comunicação, pelo prazo
mínimo de 90 dias antes de votação pela Câmara do Deputados, para que possa
opinar.

Liberdade Econômica
Implantar em sua integralidade a lei 13874/2019 que institui os direitos de
liberdade econômica. Garantindo, dentre outras, a não exigência de licenças para
empreendimentos de baixo impacto e a previsão e obediência a prazos por parte da
administração pública.

O crescimento do imposto nos últimos 8 anos na cidade do Recife foi de 90%.
Cada residência paga, em média, R$ 800 em imposto. O IPTU chegou a aumentar 50%.
Somando o IPTU, ISS e ITBI, a arrecadação da prefeitura chega a R$ 805 milhões,
tornando Recife a capital que mais paga imposto no Nordeste.
Recife apresenta grandes déficits significativos em relação à educação básica,
além de uma grande burocracia em processos jurídicos. Isso é refletido quando
analisa-se a dificuldade de empreender na cidade somado com a falta de mão de obra
qualificada. Mesmo com o alto preço dos impostos, a população ainda sofre com
serviços básicos precários, como acesso à internet, atendimento básico e transportes
públicos seguros e eficientes.

Impostos

Recife é uma das cidades com a maior alíquota média do ICMS do país,
equivalente a 16,50%, passando Rio de Janeiro com 16,35% e Brasília com 11,83%.
Também é considerada uma das cidades com a maior alíquota média do ISS do país,
equivalente a 5%, passando Rio de Janeiro com 4,21% e Brasília com 3,82%.
Além do ICMS Recife apresenta maior alíquota média do IPTU do país,
equivalente a 1,89%, passando São Paulo com 1,40%. Recife também tem uma das
menores taxas de CND´s municipais, equivalente a 1,5. Se tornando assim o município
onde a população contrai mais dívidas do Brasil.
Recife também apresenta um dos maiores custos médio por energia elétrica do
país, equivalente a R$ 0,441, passando São Paulo com R$ 0,404. Todos esses dados
ficam mais gritantes quando é analisada a falta de investimento na estrutura
municipal, em relação ao gasto médio com imposto que Recife exerce, comparado às
demais cidades do país.

Simplicar

e Reduzir

Qualquer plano de ação na área de tributos tem que, necessariamente, ter dois
objetivos: simplificar e reduzir. Por isso, sugerimos a confecção de um plano de
redução gradual das alíquotas dos impostos e taxas (conjuntamente com a
redução/enxugamento da máquina pública), chegar a uma alíquota única de ISS,
independente da atividade (simplificação e isonomia), acabar com a vinculação
mercantil que aumenta a alíquota de IPTU de imóveis comerciais e volta a redução das
alíquotas do ITBI. A redução da carga tributária ajudará a fomentar a economia,
trazendo mais empregos, aumento na arrecadação e melhoria na qualidade de vida
dos cidadãos que terão mais dinheiro no bolso para escolherem como gastar.

A prefeitura do Recife possui 38.468 servidores. Esse número representa 2,47%
da população, mesmo não sendo uma das capitais com o maior número de servidores
públicos, o orçamento desses servidores ainda se encontra muito acima do esperado,
equivalente a R$ 167.665.732,11. Além de apresentar servidores com um aumento
salarial muito elevado, comparado ao dos anos anteriores.
46,35%, esta é a porcentagem de aumento do salário do prefeito de Recife em
2020. Em comparação os servidores públicos tiveram um aumento de 16% em 2019.
29,7%, enquanto esta é a porcentagem de aumento do salário dos vereadores
de Recife em 2019. Somando os 39 vereadores este valor resulta em uma folha de
pagamento no ano de R$ 8.882.640,00.
Mercado

Em 2018, Recife apresentou um total de 655.972 pessoas empregadas no
mercado formal. Desse total, 2.847 trabalham na agropecuária, 61 na extrativa
mineral, 32.777 na indústria de transformação, 33.380 na construção civil, 11.625 em
serviços indústrias, 104.446 no comércio, 300.622 em serviços e 170.214 pessoas
trabalham na administração pública.
Gastos

A prefeitura do Recife, gerou uma uma receita de R$ 4.733.120.280,10 e obteve
um gasto de R$ 4.671.964.704,71 no ano de 2019.
R$ 5.783.468,77, esse foi o valor que a prefeitura do Recife gastou, somente no
mês de dezembro de 2019, em publicidade. Enquanto, considerando todo o ano de
2019, apenas R$2.290.571,41 foram investidos em material hospitalar. Desta forma, a
prefeitura gastou 2 vezes mais somente no mês de dezembro em publicidade. Em
comparação ao que investiu em materiais hospitalares no ano de 2019.

Tabelas

Diante desse cenário, faz-se necessário uma grande reforma administrativa na
estrutura da PCR, trazendo as melhores práticas de Governança, dando protagonismo
ao pagador de impostos, através do enxugamento da máquina pública. Além disso,
algumas ações práticas que podem ser inicialmente implantadas:
Locação

de Imóveis

Extinguir locação de imóveis, remanejo dos atuais e venda de todos os
não essenciais.
Reduzir

Cargos

Reduzir cargos comissionados, aproveitando melhor os servidores
concursados.

Automatização
Automatizar a prestação de contas do Portal da Transparência, fazendo o link de
cada despesa a um repositório de suas notas e contratos.

Informatização

Informatizar os serviços públicos para reduzir a quantidade de servidores
(implantar o E-GOV);
Reduzir

Gastos

Realizar PPP com a iniciativa privada para reduzir gastos com a máquina pública.
Reduzir

Frota

Redução da frota de veículos para transporte de servidores, bem como seus
respectivos motoristas.
Reduzir

Secretarias

Reduzir o número de secretarias de 25 para no máximo 12, dentre elas:
Administração e Pessoal, Educação, Saúde, Finanças, Controladoria, PGM, Mobilidade,
Saneamento e Infraestrutura, Serviços Urbanos, Desburocratização e desestatização.
Concessões

Promover concessões, parcerias-público privadas e ações de desestatização de
serviços que não precisam ser prestados necessariamente pelo município. Ex: Praças,
ginásio teatros, mercados, cemitérios.

Revitalização

Revitalizar o centro do Recife e o Recife Antigo.Retirar todo o arcabouço legal
que impede ou inviabiliza reformas e que as pessoas possam residir e empreender
no centro e no Recife Antigo.
Revitalizar a orla de Boa Viagem através de parcerias e concessões com a
iniciativa privada.
Título

de Propriedade

Entregar título de propriedade para os cidadãos que moram em comunidades,
conforme as normas de postura urbana e sem agredir a propriedade privada de
terceiros proprietários de imóveis ocupados. Diversas legislações federais já facilitam
essa ação como a que regula o direito de laje e a que regulamenta a propriedade
compartilhada.
Reduzir

Custo e Burocracia

Reduzir o custo e a burocracia para a regularização da propriedade sobre bens
imóveis.

Capacitação

Garantir a capacitação constante da Guarda Municipal para atuar armada junto
às Polícias Militar e Civil.
Guarda

Municipal

Buscar alternativas para que a Guarda Municipal possa priorizar a atuação em
escolas, postos de saúde, parques, praças, paradas de ônibus e pontos de
vulnerabilidade.
Aproximar a Guarda Municipal das escolas e das associações de bairro, fazendo
com que a população tenha na Guarda Municipal uma referência comunitária.

Parcerias

Realizar parcerias com a iniciativa privada para melhorar a iluminação pública.

A educação da prefeitura do Recife ainda deixa muito a desejar quando
analisamos seus indicadores. A cidade hoje se encontra na 73º posição no ranking de
educação do IDGM em relação aos 100 maiores municípios do país, o que é não é uma
boa posição, ficando atrás de muitas cidades do Nordeste, inclusive de Pernambuco,
como Petrolina que no mesmo ranking ocupa a 37º posição. Nos últimos 10 anos, a
cidade do Recife decaiu 6 posições no ranking, o que mostra que ao longo do tempo
ao invés de o nível educacional da cidade estar subindo, ele está decaindo.

Má gestão dos Recursos Financeiros
O custo médio mensal de um aluno da rede municipal de Recife é de R$952,00,
o que é um valor muito alto em comparação ao resultado do desempenho escolar do
município. Esse valor fica ainda mais alto quando comparado à média do custo por
aluno dos centros urbanos de todo o país, que corresponde ao valor de R$329,00
mensais.
Nível

de aprendizado baixo

Em 2017 apenas 28% dos alunos da rede municipal de Recife atingiram o
aprendizado esperado na disciplina de Língua Portuguesa até o 9º ano. No mesmo ano
a rede municipal de Fortaleza obteve 44% dos seus alunos com o aprendizado
esperado na mesma disciplina, reforçando ainda mais a disparidade entre a situação
educacional de Recife e de outros municípios.

Foco

no Aprendizado

Com o objetivo de melhorar o nível de aprendizado dos alunos, será dado um
maior enfoque no conteúdo das disciplinas da grade escolar, focando no aprendizado
do que é essencial para os estudantes.

Profissionalizar a Gestão e Capacitação de Professores
A profissionalização da gestão das escolas será feita por meio de parcerias com
a iniciativa privada. Serão feitos programas permanentes de capacitação dos
professores, destinando a maior parte do tempo para treinamentos de prática de sala
de aula, e menos tempo para a capacitação teórica.
Voucher

Será implantado de forma gradual um sistema de disponibilização de vouchers
destinados ao acesso de alunos com baixa renda à escolas e creches particulares que
se localizem próxima às moradias dos alunos e que tenham mensalidades abaixo da
média municipal, mas que tenha uma avaliação superior de qualidade.

Plano

de Carreira e Meritocracia

A implantação de um plano de carreira nas escolas irá ser feita com o intuito de
beneficiar e reconhecer os professores que se sobressaem em relação aos demais.

Recife hoje ocupa a 65ª posição no ranking de Saneamento básico do IDGM em
relação aos 100 maiores municípios do país, ficando atrás de muitas cidades do
Nordeste, como Campina Grande e João Pessoa que ocupam a 19ª e a 25ª posição,
respectivamente. Esse dado mostra a carência da cidade do Recife em relação a um
serviço de saneamento básico de qualidade e adequado para atender a população.

Falta

de atendimento do Serviço de Coleta de Esgoto

Em 2018, apenas 43,54% da população de Recife era atendida por serviço de
coleta de esgoto. No mesmo ano, a cidade de São Paulo tinha 96,30% da sua
população atendida pelo serviço de coleta de esgoto. O que mostra como Recife se
encontra tão atrás em relação às demais capitais do país.

Gastos que poderiam ser evitados no setor de Saúde
Devido à falta de investimento necessário no Saneamento Básico do Recife,
ocorrem altos gastos no setor de saúde que poderiam ser evitados se os problemas de
saneamento da cidade fossem resolvidos. Essa informação só ressalta a má gestão dos
recursos financeiros da prefeitura.

Consequências

O Saneamento Básico é essencial para a vida da população. A falta
dele acarreta em diversas consequências, como: desigualdade social,
poluição dos recursos hídricos, poluição urbana e improdutividade. Além de
ameaçar a saúde pública, dados da OMS mostram que 88% das mortes por
diarreia no mundo são causadas pela falta de saneamento básico,ou seja
esse dado só mostra o quanto é importante a prefeitura investir neste
setor.

Sistemas

de Drenagem

Com o objetivo de apresentar uma solução definitiva para acabar com os
pontos de assoreamentos e alagamentos da cidade do Recife, será feito um
estudo sobre todos os sistemas de drenagem do município.

Sistemas de Amortecimento e Retenção de Águas
Serão instalados sistemas de amortecimento/retenção de águas ,
associando com espaços públicos, como praças, calçadas , campos de
futebol, parques e áreas verdes.

Integração

da Limpeza Urbana

A limpeza urbana, a coleta de resíduos e a manutenção dos bueiros serão
integradas, além disso também será proposto a instalação de grelhas nos bueiros.

Novo Marco Regulatório do Saneamento
Adequar os contratos de saneamento do município ao Novo Marco do

Saneamento,

Plano

com metas, prazos e penalidades em caso de não cumprimento.

de Contingenciamento

O objetivo é ter um plano de contingenciamento e identificar e
mapear as áreas de risco, impedindo a ocupação das referidas áreas.

Grande parte do orçamento da prefeitura do Recife é destinado às
estatais vinculadas a diversos setores: CTTU (trânsito), EMLURB (limpeza),
URB (infraestrutura), CSURB (administração), EMPREL (tecnologia).
A realidade é que essas estatais possuem custos altos e
proporcionam péssimos serviços à população. Isso ocorre devido à falta
de um planejamento estratégico destinado a essas empresas, e quando
há um planejamento ele não é cumprido.

CTTU
CTTU é a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife. O
seu objetivo é gerenciar o trânsito da cidade do Recife, mas a realidade
não é bem assim.
O que realmente ocorre é o fato de a CTTU ser uma estrutura cara
mantida pela "indústria da multa" e proporciona para o Recife o pior
trânsito do Brasil.De 2012 para 2018, a arrecadação com multas de
trânsito aumentou 390% e foi de R$14.9 milhões para R$72.5 milhões.

EMLURB

EMLURB é a Autarquia de Manutenção e Limpeza do Recife, responsável por:
realizar a limpeza e coleta de lixo, administrar os cemitérios públicos, iluminação
pública e conservação das vias.
A EMLURB gera um gasto de R$506 milhões para a prefeitura do Recife. Mesmo
tendo um custo alto, ela não consegue suprir as necessidades demandadas. A
administração dos cemitérios públicos é totalmente ineficiente, e há um atraso muito
grande na coleta de lixo da cidade, gerando acúmulos (principalmente em canais), o
que provoca riscos à população, principalmente com as chuvas.

URB

A URB é a Autarquia de Urbanização de Recife. Ela é responsável pelas obras de
infraestrutura da cidade, por exemplo: construção de calçadas,vias e pontes.
A URB gera um custo de R$200 milhões de reais para a prefeitura. Ela é uma
estatal bem ineficiente, visto que 67% do valor que a prefeitura fornece não é utilizado
para investimentos na área de infraestrutura da cidade, e sim para despesas pessoais
e outras despesas correntes. Esses fatores acarretam em atrasos e irregularidades nas
obras.

CSURB

A CSURB é a autarquia que tem o objetivo de administrar os mercados
municipais e as praças de Recife. Recife possui 660 praças, mas a maioria delas são
totalmente abandonadas.
A CSURB gera um gasto de R$32 milhões para a prefeitura, mas nem 10% desse
valor é investido. Isso explica a situação das praças abandonadas, com bancos e
brinquedos quebrados, impossibilitando a devida utilização da população. Além disso
esse abandono faz com que essas praças virem pontos de encontro de usuários de
drogas, comprometendo a segurança do local.

EMPREL
A EMPREL é a empresa pública responsável pelo desenvolvimento e
manutenção dos sistemas de informação utilizados pelos entes públicos.
A EMPREL gera para a prefeitura uma despesa de R$57.373.705,69. É
considerado um custo muito alto considerando o serviço que ela
realiza.Apenas 2,48% desse valor é realmente investido na
área,ocasionando a ineficiência do serviço, reforçando ainda mais a má
gestão dos gastos por parte da prefeitura.

Privatização/Concessão

Será feita a extinção das referidas autarquias e a entrega de serviços
como: obras, gestão de parques, cemitérios, zoológico, mercados etc. para
a iniciativa privada e os demais incorporados à gestão municipal direta.
Performance

Bond

Será realizada a implantação do regime de Performance Bond para
licitações de obras e serviços, garantindo assim sua execução e qualidade.

Saúde

http://desafiosdosmunicipios.com/resultados.php?nome_municipio=R
ecife&cod
_ibge=261160
https://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2019/01/21/reci
fe-e-a-4a-capital-donordeste-com-menor-desempenho-na-aplicacao-de-recurso
s-na-saude/

Mobilidade

https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/jc-transito/noticia/
2019/06/07/recife-te
m-10-pior-transito-do-mundo-segundo-pesquisa-feita-em-40
3-cidades-380593.p hp
https://www.folhape.com.br/noticias/no-horario-de-pico-tr
ansito-do-recife-e-o- mais-lento-do-brasil/51118/
https://jc.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/notici
a/2020/01/24/recifese-tornou-a-capital-brasileira-da-industria-da-multa-diz-me
ndonca-filho-398106. php
https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/mobilidade/2017/03/18/p
essimo-caro-e-perig
oso-essa-e-avaliacao-do-onibus-na-regiao-metropolitana-do
-recife
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/pesqui
sa-diz-que-curitiba-te
m-melhor-avaliacao-no-transporte-publico-ejrjlbyrgmctnkoi
ym59hvuxa/
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/05/pesquisa-diz-que-o-r
ecife-tem
-mais-mortes-no-transito-do-que-sao-paulo.html
https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/mobilidade/2019/11/01/a
te-40-das-mortes-n
o-transito-do-recife-acontecem-quando-a-fiscalizacao-elet
ronica-esta-desligada

http://www.deepask.com/goes?page=recife/PE-Confira-o-in
dice-de-mortes-no-tr ansito-do-seu-municipio
Empreendedorismo

https://osayk.com.br/tempo-abrir-empresa-rio-sao-paulo/#:~:text=Em
%20rela%
C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20facilidade%20em%20abrir%20um
a%20empres
a%2C%20o%20Doing,procedimentos%20para%20realizar%20a%20fo
rmaliza%C3
%A7%C3%A3o.
https://osayk.com.br/tempo-abrir-empresa-rio-sao-paulo/#:~:text=Em
%20rela%
C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20facilidade%20em%20abrir%20um
a%20empres
a%2C%20o%20Doing,procedimentos%20para%20realizar%20a%20fo

rmaliza%C3
%A7%C3%A3o.
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/6588/14793
79347ICE+2016+-+Li nks+V1.pdf
Tributos

Municipais

https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2020/03/08/artigo-mendonca/
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/6588/14793
79347ICE+2016+-+Li nks+V1.pdf
Prefeitura

do Recife

http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/remuneracaoServid
ores/rem uneracaoServidores.php?#result
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/politica/pref
eito-de-recife-tem-au mento-salarial-de-46-35-1.965857
https://g1.globo.com/google/amp/pe/pernambuco/noticia/20
19/12/18/vereador
es-do-recife-aprovam-aumento-de-29percent-nos-propriossalarios.ghtml
http://www.bde.pe.gov.br/visualizacao/Visualizacao_formato2.aspx?
CodInforma cao=800&Cod=3
http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/despesas/despesa.
php
Educação

http://www.desafiosdosmunicipios.com/ranking_idgm.php
https://novaescola.org.br/conteudo/11890/quanto-custa-u
m-aluno-no-brasil https://www.qedu.org.br/
http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/remuneracaoServid
ores/rem uneracaoServidores.php
Propriedade

Privada

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/ibge-contabili
za-mais-de-206-milmoradores-em-areas-de-risco-no-recife.ghtml
Saneamento

http://www.desafiosdosmunicipios.com/ranking_idgm.php
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/sanea
mento-basico/saneam
ento/os-muitos-males-provocados-pela-falta-de-saneament
o#:~:text=Segundo% 20a%20Or

