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EIXO
TEMA CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO

FRAQUEZAS FORÇAS AMEAÇAS OPORTUNIDADES
EQUIPAMENTOS

PÚBLICOS  Falta  de  integração  das  equipes
técnicas  dos  equipamentos  com  a
gestão das secretarias;

 Enfraquecimento dos equipamentos
(uso e patrimônio);

 Falta de aquisição de equipamentos
especializados(impressoras,comput
adores, câmeras etc...)

 Falta de estagiários;
 Falta  de  integração  das  equipes

técnicas  dos  equipamentos  com  a
gestão das secretarias;

 Falta  de  planejamento  na  gestão
dos equipamentos (isoladamente e
em rede);

 Dissociação  do  funcionário  público
especializado; 

 Distorção  e  alteração  dos  usos  já
definidos;

 Envelhecimento  do  quadro  técnico
e  perda  da  memória  das
instituições; 

 Falta  de aplicação de recursos  nos
fundos de cultura e preservação;

 Falta de armazenamento, suporte e
preservação  de  memória  da
produção científica; 

 Plano Municipal de 
Cultura;

 Variedade dos 
equipamentos;
Especificação dos 
equipamentos

 Efetivação  de  servidores
advindos  de  concurso
público  com  capacidade
para aprovação, mas sem
afinidade com a função a
ser desempenhada;

 Falta de listas especificas
para pesquisas voltadas à
composição  e  média  de
preços  específicas  para
patrimônio e cultura;

 Enfraquecimento  e
desaparecimento  de
grupos  culturais  em
segmentos  não
contemplados  com
equipamentos  (cinema,
teatro etc.);

 Envelhecimento  do
quadro  técnico  e  perda
de  memória  das
instituições;

 Lei  de  responsabilidade
fiscal;

 Falta de controle sobre os
equipamentos estaduais; 

 Gestão  compartilhada
com  o  governo  do
Estado  para  os
equipamentos;

 Concurso  público  para
técnicos  especializados
em  todos  os  níveis
(municipal,  estadual  e
federal);

 Recursos  do  PAC  para
cidades históricas;

 Afinidade política entre
o governo do Estado e a
Prefeitura  na  área  de
patrimônio e cultura;

 Repasso de recursos do
governo  federal  e
estadual,  através  de
editais,  emendas
parlamentares e  outros
programas.
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 Falta  de  divulgação  dos  serviços
prestados nos equipamentos; 

 Ausência de sinalização permanente
nos  equipamentos,  de  forma
definitiva  e  não  variante  em  cada
gestão;

 Ausência  de  recursos  humanos
(técnicos);

 Ausência de vigilância e limpeza;
 Ausência  de  um  Plano  de

Conservação;
 Ausência de discussão específica 

(seminários, audiência etc.) sobre 
gestão dos equipamentos. 

 Dificuldade  na  captação
de  recursos  para
desenvolvimento  de
atividades  (não  para
obras);

 Dificuldades  para  licitar
serviços, obras e compras
impostas  pelo
cumprimento da lei 8666;

MANUTENÇÃO
DE ÁREA
PÚBLICA

 Falta de recursos para manutenção;
 Depredação das áreas por usos 

inadequados;
 Pouca iluminação e fiação exposta;
 Equipamentos inadequados de 

distribuição de energia elétrica, 
internet, TV etc.;

 Rotina de manutenção do
Sítio Histórico;
 Existência  de

programação
orçamentária
específica  para
manutenção  do  Sítio
Histórico.

 Depredação das áreas 
públicas pelo uso 
inadequado;

 Falta de recursos 
específicos para 
manutenção;

 Ocupação desordenada;

 Revisão da legislação 
para disciplinar uso das
áreas públicas;

 Primeira parte do 
circuito acessível 
finalizada;
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 Insuficiência da atuação do setor de
educação ambiental e patrimonial;

 Falta de monitoramento e 
fiscalização dos serviços 
terceirizados;

 Ausência de sistemática com o 
Controle Urbano.

 Cabeamento  (embutido  ou  não)
inadequado  (internet,  eletricidade,
tv etc)

 Falta de fiscalização dos 
problemas e serviços;
Falta  de  equipamentos
adequados  ao  Sítio
Histórico.

 Parcerias  para  o
desenvolvimento  de
equipamentos
adequado  ao  Sítio
Histórico.

SANEAMENTO
 Veículos e equipamentos usados 

nos serviços e na manutenção, 
inadequados ao Sítio Histórico;

 Dano ao patrimônio edificado, pelas
águas (minas, esgoto etc);

 Contaminação do lençol freático, 
fontes e bicas;

 Sucateamento das redes de esgoto 
condominial;

 Falta de controle e aplicação de 
estudos já feitos para expandir as 
redes de esgotamento;

 Prestação de serviço precária pela 
má fiscalização e relacionamento 
com a COMPESA;

 Drenagem e resíduos sólidos feitos 
de forma ineficiente;

 Comprometimento da 
balneabilidade da praia;

 Pouca divulgação da coleta seletiva;

 Existência de minas e 
fontes d’água;

 O município é o poder 
concedente do serviço de
abastecimento de água e 
esgoto;

 Conhecimento da 
realidade por parte dos 
técnicos;

 Existência de rede de 
esgoto condominial;

 Parceria com 
comunidade de 
catadores de aguazinha;

 Coleta seletiva diária.
 Parceria com a 

comunidade de 
catadores de aguazinha

 Não existem mais 
recursos disponíveis 
atualmente para 
ampliação da rede de 
esgoto;

 Possível deslizamento 
das colinas, agravadas 
pelas águas de 
vazamentos, minas, 
esgoto etc;

 Balneabilidade da praia 
devido à poluição do 
Beberibe, incluindo 
resíduos sólidos;

 Obstrução a rede de 
drenagem, através da 
ocupação dos quintais;

 Suspensão das parcerias 
público-privadas.

 Parceria com 
universidades para 
desenvolver estudos e 
pesquisas;

 Apelo de ser um Sítio 
Histórico reconhecido 
pelo Governo Brasileiro
e pela UNESCO;

 Repasse do governo 
federal para coleta de 
lixo;

 Planejamento do 
saneamento e das 
águas de forma 
metropolitana;

 Aplicação do estudo 
feito pela UFPE sobre 
o deslizamento de 
colinas;
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 Pouca adesão dos moradores à 
coleta seletiva;

 Ampliação da rede de coleta 
seletiva no sítio histórico;

 Equipe e atuação reduzidas do setor
de educação ambiental e 
patrimonial;

 Falta de dialogo interdisciplinar 
entre as equipes técnicas da 
prefeitura;

 Falta de equipamentos (lixeira, 
papelarias);

 Pouca sinalização voltada ao lixo;
 Baixa sensibilidade da população 

em relação ao reaproveitamento e 
reciclagem do lixo doméstico;

 Baixa capacidade operacional para 
realizar a coleta seletiva.

 Falta de placas de sinalização (jogue
lixo no lixo)

 Buscar soluções 
compartilhadas com 
municípios da região  
metropolitana norte 
para estações de 
transbordo.
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