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RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 100 DIAS 
DE ATIVIDADES DA PREFEITURA DE OLINDA 

     
Olinda, 10 de abril de 2017 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 
 
 Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades realizadas no 
período de 02/01/2017 a 30/03/2017 pela Prefeitura de Olinda, através de suas 
Secretarias. São ações de intervenção direta, planejamento, mobilização, 
monitoramento, articulação e conscientização. 
 

 Vale destacar que a gestão de Professor Lupércio prioriza o uso 
eficiente e responsável dos recursos públicos, assim como o bem estar da 
população. Dessa forma, a primeira iniciativa das Secretarias foi conhecer o estado 
atual dos projetos, ações e articulações vigentes. Pois, sem essa avaliação não 
teríamos condições de promover o andamento das ações em execução, bem como 
fazer os ajustes necessários e definir outros direcionamentos. Levando em 
consideração essas informações, lançamos os alicerces para o desenvolvimento de 
novas ações. 

 
 Assim sendo, buscamos o melhor caminho para atender as expectativas da 
comunidade, a preservação ambiental e nosso Plano de Governo. Esse foi o tripé 
adotado para iniciarmos o contato com as comunidades buscando garantir a 
participação ativa das mesmas e não criando expectativas de soluções sem um 
diagnóstico prévio. 
 
 É importante ressaltar que a Prefeitura trabalha com foco nos princípios do 
desenvolvimento sustentável. Promovendo uma harmonização entre o 
desenvolvimento econômico, a justiça social (acesso a serviços públicos de 
qualidade com participação ativa das comunidades) e a qualidade de vida da 
população. Por fim, nos planejamentos e nas ações focamos estimular o sentimento 
de pertencimento e cuidado dos diversos segmentos da sociedade olindense com o 
bem público material e imaterial, visando, também, o gasto racional dos recursos 
públicos e a continuidade das intervenções após o termino das mesmas. 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE URBANO E NATURAL 
Secretaria-executiva de Controle Urbano 
 
 

 AÇÃO OBJETIVO 

1 
Operação Prévias de Carnaval 

Ações realizadas no Sítio Histórico, 
principalmente aos domingos do mês 
de janeiro e fevereiro. 

2 
Operação Cadastramento de 
Ambulantes 

Ação realizada com 1,3 mil ambulantes 
cadastrados para as prévias de 
carnaval. 

3 

Operação Carnaval 

Ação realizada da sexta até quarta-
feira de Cinzas, com o emprego de 115 
fiscais das áreas de Controle Urbano e 
Ambiental. 

4 Mutirão de documento antigos da 
Diretoria de Licenciamento e 
Habite-se (DLH) 

Ação realizada para otimizar  
documentos entre os anos de 2007 a 
2016. 

5 Despachos de documentos 
pendentes 

Despacho de cerca de 200 documentos 
pendentes do ano de 2016. 

6 
Atendimento do D.L.H. (Diretoria 
de Licenciamento e Habite-se): 

 

Simplificação do trâmite de 
documentos, com a contratação de um 
profissional para realizar o 
atendimento. 

7 
Impasse da duplicação da ponte 
do Janga 

Ações conjuntas junto a Procuradoria e 
a Prefeitura do Paulista, com o objetivo 
de destravar o processo. 

8 

Elaboração de quatro Notas de 
Instrução 

Elaboração destas notas de  instrução 
com a finalidade de treinar os seguintes 
setores: Fiscais; Departamento de 
Licenciamento e Habite-se, Setor de 
Apreensão e Motoristas. 

9 
Preparação do Plano de 
Metas/2017 

Elaborado e já remetido para a 
Secretaria Executiva de 
Planejamento/Secretaria da Fazenda. 

10 
Operação Canal Tiradentes/Rio 
Doce 

Operação integrada com diversas 
secretarias com o objetivo de revitalizar 
o Canal Tiradentes. 

11 

Operação Lagoa de Santa Tereza 

Operação integrada com o objetivo de 
desativar diversos ferros-velhos 
clandestinos, bem como preservar área 
ambiental da lagoa. 

12 
Operação Perimetral 

Desativação de ferros velhos, retirada 
de mais de 70 carcaças de carros, bem 
como orientação para os comerciantes 
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sobre placas de publicidade. 

13 
Operação Pedro Álvares Cabral 

Foram intimados alguns proprietários 
de ferros velhos para retirar as 
carcaças ao longo da via. 

14 

Operação Orla 

Operação integrada com várias 
Secretarias, onde foi realizada uma 
campanha educativa, como também 
um diagnóstico dos problemas para 
realização de planejamento específico 
de reorganização da orla. 

15 

Interdição de estabelecimento 
clandestino em Bairro Novo 

O objetivo foi de sanar irregularidades 
na casa de festa clandestina. Entre as 
infrações: falta de tratamento acústico; 
ausência de alvará de funcionamento; 
falta de atestado de regularidade dos 
Bombeiros e da Vigilância Sanitária. 

16 Retirada de carcaças das avenidas 
México e Belo Horizonte, em Rio 
Doce 

Foram retiradas carcaças das avenidas 
acima citadas. 

17 

Retirada de placas e faixas 
irregulares 

Operações semanais de retiradas de 
placas e faixas irregulares em diversos 
corredores, como as avenidas Getúlio 
Vargas, Carlos de Lima Cavalcanti e 
Presidente Kennedy. 

18 
Comércio do Carmo 

Início das ações para reorganização do 
comércio de ambulantes do Carmo. 

19 
Comércio do Varadouro 

Início das ações para reorganização do 
comércio de ambulantes do Varadouro. 

20 

Implantação de viatura de apoio à 
fiscalização 

O objetivo foi de fiscalizar o fiel 
cumprimento das determinações do 
Controle Urbano e Ambiental. Entre as 
atividades, reforço no efetivo e nas 
escalas de serviço. 

21 
Alto da Sé 

Início da reorganização das 
tapioqueiras, artesãos e demais 
comerciantes. 

22 
Lagoas: Artol, Sementeira e Lagoa 
Azul 

Início de planejamento para coibir 
aterros e invasões próximos às lagoas 
de Olinda 

23 Fiscalização do Calçadão de 
Bairro Novo/Casa Caiada e Rio 
Doce 

Fiscalização semanal visando evitar a 
presença de ambulantes no calçadão 

24 Interdição da “Venda de Seu Biu” Estabelecimento comercial localizado 
na Rua de São Bento, que infringia a 
legislação e funcionava irregularmente.  
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE URBANO E NATURAL 
Secretaria-executiva de Planejamento Ambiental 
 
 

 AÇÃO OBJETIVO 

1 
Visita Técnica na FURB – Mata de 
Passarinho 

Ações realizadas de mobilização, 
monitoramento (visitas técnicas) 
articulações e mobilizações de 
educação ambiental e planejamento 

2 Vista da Lagoa do Artol 

Pesquisa documental e monitoramento 
nas lagoas, mangue e canais. 
 

3 Monitoramento da  Lagoa Santa 
Tereza 

4 Monitoramento do Mangue Santa 
Tereza - Varadouro 

5 Canal da Malária 
 

6 Visita Técnica Lagoa Sementeira 

7 
Reunião com representantes da 
APA Base Rural 
 

Conhecimento desta área de proteção 
ambiental, incluindo o antigo e novo 
posto de saúde, além da avaliação do 
fornecimento de energia. 

8 
Visita técnica ao CEVAO (Centro 
de Vigilância Ambiental de Olinda) 

Conhecimento das possibilidades de 
apreensão e atendimento de animais e 
outras ações educativas que podem 
ser realizadas em parceria 

9 Levantamento técnico sobre 
rachaduras do prédio do CEA 
(Centro de Educação Ambiental) e 
o muro divisório na sede.  

Ações integradas 
 

10 Replantio do Jardim central da 
entrada de Olinda, Parceria com a 
CEASA na aquisição de 82 sacos 
de adubo. 

11 Limpeza do jardim do canteiro 
central da entrada de Olinda 

12 Coleta seletiva para o Carnaval 
2017 

Diagnóstico ambiental 

13 Coleta seletiva junto aos 
barraqueiros da orla e 
cooperativas.  

14 Visita técnica para diagnóstico de 
compensação ambiental. Obra de 
ampliação da ponte que liga os 
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municípios de Olinda e Paulista. 

15 Projeto Reconexão Recife Olinda 
- Forte do Buraco e margem do 
Rio Beberibe 

Mapeamento 

16 Lançamento do projeto “Reciclar é 
Preciso” no dia da abertura oficial 
do Carnaval - Grupo Limpinhos 

Ações de conscientização 

17 Distribuição de coletores da coleta 
seletiva de óleo comestível nas 
barracas 

18 Fiscalização e Acompanhamento  
(Operacional e Quantitativo) dos  
pontos de coleta seletiva e dos 
catadores 

19 Implantação da coleta seletiva 
através de bicicleta 

20 
Ações no Dia Mundial da Água:  

Educação Ambiental na Av. Getúlio 
Vargas e nas praias de Bairro Novo e 
Casa Caiada 

21 
Oficina para produzir mosquitoeira 

Conscientização de alunos das escolas 
municipais para eliminação de focos do 
mosquito Aedes aegypti.  

 
 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE URBANO E NATURAL 
Secretaria-executiva de Planejamento Urbano 
 
 

 AÇÃO OBJETIVO 

1 Reestruturação da Secretaria 
Executiva de Planejamento 
Urbano - SEPU 

Levantamento de necessidades de 
pessoal e material 

2 Retomada do processo de revisão 
do Plano Diretor de Olinda. 

Instrumento de controle do território do 
município. 

3 

Comitê Gestor da Orla 

Apoio técnico e acompanhamento das 
atividades do Comitê Gestor da Orla e 
ações previstas no Plano de Gestão 
Integrada da Orla Marítima de Olinda 

4 
Capacitação da Equipe 

Participação no evento de capacitação 
organizado pela SEFAD 

5 

Operação no Carnaval 2017 

Levantamento de informações para 
ordenamento do comércio ambulante, 
instalação de  infraestrutura de apoio 
(banheiros, elementos de proteção do 
patrimônio, segurança pública, 
assistência médica), trânsito e 
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realização de eventos no período 
carnavalesco 

Realização de atividades para o 
planejamento e ordenamento do 
comércio de “food trucks “ e parques de 
diversões, inclusive realização de 
reuniões com comerciantes. 

6 Retomada das atividades de 
elaboração do Atlas de Olinda  

Produção de Informações Municipais 

7 
Realização de vistoria técnica na 
foz do rio Paratibe (obra da Ponte 
do Janga)  

Elaboração de proposta para a área, 
em conjunto com a SEPA, visando 
definir, entre outros pontos, as ações 
de mitigação decorrentes da obra. 

 
 
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA 
 

 AÇÃO OBJETIVO 

1 Início do processo de aquisição de 
fardamentos para os Guardas Municipais, 
após quatro anos de desassistência aos 
profissionais.  

Cumprir a legislação com o 
fornecimento de uniformes, 
EPIs e aprestos ao efetivo. 

2 

Operação Orla Segura 

Reforço na segurança com a 
utilização de dois veículos, 
duas motocicletas e seis 
guardas municipais para 
realizarem patrulhamento.  

3 

Regularização junto ao Ministério da Justiça 
e DETRAN-PE da Base Comunitária Móvel 
de Videomonitoramento (BCMV) 
Programa Crack é Possível Vencer 

Atender ao convênio do 
Ministério da Justiça, bem 
como otimizar a ação da 
Guarda Municipal com 
utilização de tecnologias de 
captação de imagens para 
subsidiar a pronta 
intervenção. 

3 Patrulhamento e monitoramento de vias 
públicas no Sítio Histórico de Olinda (SHO), 
durante o Carnaval. 

Esquema de segurança 
integrada. 

4 Incentivo ao uso coletivo de praças e 
espaços públicos de esporte, lazer e cultura, 
como atividades integradas com os projetos 
de prevenção à violência. (Segurança de 
Praça Esportiva – Estádio Grito da 
República) 

Sedimentar nesses espaços a 
sensação de segurança e de 
integração com os diversos 
segmentos da sociedade e 
órgão de segurança 

5 Acordo de cooperação técnica entre a PMO 
e a SDS para integração/regularização de 
Sistema de Videomonitoramento de Vias 

Utilizar os equipamentos e 
tecnologias disponíveis pelo 
estado e franquear os 
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Públicas.  equipamentos e serviços de 
responsabilidade da PMO 

6 

Serviço de Perdidos e Achados  

Recolher, receber e registrar 
em banco de dados os 
documentos extraviados. 
Realizar a entrega aos 
proprietários, bem como o 
registro de ocorrências 
através da Delegacia na 
Internet. 

7 Estudo para ampliação do efetivo da Guarda 
Municipal de Olinda, através de concurso 
público; 

Atingir o mínimo de 200 GMs, 
em cumprimento à Lei 
Federal. 

à 

Expandir a participação da Guarda 
Municipal na Operação Orla Segura 

Acréscimo de efetivo atuando 
no patrulhamento aos 
sábados, domingos e 
feriados, bem como a 
utilização da base móvel. 

9 

Reaparelhamento da Guarda  

Foram adquiridos 50 
unidades de spray de 
pimenta, sendo empregados 
no serviço diário.                                                                               

10 Registro fotográfico dos imóveis pichados no 
Sítio Histórico de Olinda, para identificação 
dos autores das depredações. 

Análise da situação e das 
medidas de combate a esse 
delito 

11 

Campanha do Desarmamento 

A finalidade é a redução dos 
crimes de proximidade 
através da entrega voluntária 
de armas de fogo. 

 
 

SECRETARIA DE OBRAS 
 

 AÇÃO OBJETIVO 

1 

Levantamento dos recursos dos 34 
convênios existentes. 

Identificação dos recursos disponíveis, 
possibilitando a elaboração da projeção 
de desembolso mensal para o exercício 
de 2017.  
 

2 

Reunião técnica junto ao ministério 
das cidades, em Brasília.  

Permitiu que o município não perdesse 
recursos para obras de contenção de 
encostas, com um montante 
aproximado de R$ 70 milhões. 
 

3 Construção da quadra 
poliesportiva da Rua Milton Pina, 
no bairro dos Bultrins. 

Destravamento contratual junto ao 
Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal (FEM). 
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 Previsão de inauguração para 1º 
semestre 2017. 
 

4 Serviços no Estádio Grito da 
República, em Rio Doce 

Execução de serviços na rede elétrica. 

5 
Infraestrutura e macrodrenagem  

Ações nas lagoas de retenção do 
Fragoso e Ouro Preto. 
 

6 

Ações no Canal do Fragoso – 
trecho compreendido entre a Av. 
Chico Science e a Rua Marcolino 
Botelho. 

Análise das benfeitorias a serem 
removidas de sua linha de execução, 
para o desassoreamento da lagoa. 
Trabalho conjunto com a equipe Social. 

Negociação de 30 residências na linha 
de execução do canal; 
 

Ajuste no projeto geométrico, 
conseguindo livrar 08 casas de serem 
desapropriadas, trazendo economia de 
R$ 182.460,41 para o município. 
 

7 

Urbanização e infraestrutura na 
Ilha do Maruim 

Ajuste da linha de execução do 
emissário que interliga a Avenida Beira 
Rio até Rua Pedro de Souza Lopes. 
 

Cadastramento de benfeitorias a serem 
indenizadas 
 

Reinicio da obra, com a execução da 
via Beira Rio e Beira Canal. Prazo 
previsto para conclusão até junho de 
2017 

8 
Avenida Presidente Kennedy  

Levantamento do perfil da avenida para 
projetos  de drenagem das ruas que 
antecedem o rio Beberibe.  

9 

Habitacional Cuca Legal, no bairro 
de Jardim Brasil 

Conclusão da lista final dos 
beneficiários, preenchendo todos os 
requisitos da Caixa/Ministério das 
Cidades. 
 

Sorteio para definição de cada unidade 
habitacional para as famílias 

Assinatura dos contratos de doação 
das unidades  

10 

Habitacional Vila Esperança 

Processo de Regularização Fundiária, 
com levantamento documental, 
pesquisas cartorárias e cartográficas. 
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11 

Caixa D’Água 

Obras de infraestrutura básica, 
incluindo pavimentação e drenagem, 
sistema de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e contenção de 
encostas. 
 

12 Projeto de arquitetura para 
banheiros públicos a serem 
implantados no pátio da feira de 
Peixinhos 

Atender a demanda dos usuários. 

13 
Projeto de recuperação Segunda 
Perimetral  

Mapeamento das áreas de intervenção, 
identificando as problemáticas, 
sinalizando os pontos críticos e 
apresentando propostas de melhorias. 

14 Projetos integrados nas áreas de 
morros. 
Bairros de Águas Compridas, Alto 
da Bondade, Alto Sol Nascente e 
Alto Nova Olinda 

Projetos executivos de urbanização 
integrada (água, esgoto, drenagem, 
contenção de encostas, pavimentação 
e urbanização. 

15 

Serviços em áreas de risco 

Erradicação e poda de árvores 

Colocação de lona plástica 

Vistorias em imóveis e barreiras 

16 
 
 
 
 
 

Atendimento a demandas da 
população 
 
 
 
 

Retirada de reservatório de água em 
fibra na Ilha do Maruim 

Construção de um muro  
de contenção, na Rua Platano, no 
bairro da Cidade Tabajara. 

Limpeza do canal na comunidade V8, 
em Santa Teresa 

 
 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica 
 

 AÇÃO OBJETIVO 

 
1 
 

Implantação do orçamento 
municipal 

Tratamento e execução das 
movimentações orçamentárias 
provenientes das Secretarias 

Análise e tratamento das previsões e  
execuções orçamentárias e financeiras, 
para garantir uma melhor gestão das 
finanças públicas, inclusive 
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aprofundamento quanto às 
necessidades das Secretarias 

2 

Monitoramento das Ações de 
Governo 

Planejamento e estruturação do 
Programa de Monitoramento da Gestão 
Municipal; 

Levantamento  por secretaria e suporte 
técnico na identificação das metas 

3 

Tecnologia da Informação 

Análise de riscos e formulação da 
estrutura organizacional da 
Coordenadoria de Informática. 

Atuação gerencial e administrativa, 
sobre os recursos corporativos de TI  
(hardware, software, dados, pessoal). 

Implantação do Projeto de Impressão 
Departamental para toda a máquina 
pública, garantindo economicidade e 
gestão sobre as despesas relacionadas 
ao tema. 

Levantamento de informações junto as 
Secretarias para caracterizar as 
necessidades e subsidiar a 
implantação do Serviço de Lançamento 
de Fibra Ótica,  com a convergência do 
serviço de telefonia fixa e melhoria no 
acesso à web 

Tecnologia da Informação 

Análise das soluções tecnológicas de 
mercado para subsidiar a definição e 
implantação do Correio Eletrônico 
Institucional, garantindo maior 
integração funcional; 

Levantamento de Atas de Registros de 
Preços no mercado nacional para 
responder às demandas de locação de 
micros e notebooks para a máquina 
pública. 
 

 

Tecnologia da Informação 

Recepção de fornecedores visando o 
tratamento e a concepção inicial de 
projetos corporativos que envolvem 
tecnologias voltados para a máquina 
pública, com a articulação junto às 
secretarias envolvidas 

Planejamento da Contratação do 
serviço de telefonia celular 

04 
Telefonia 

Planejamento da contratação do 
serviço de telefonia celular 

05 Contratação do novo Software de O objetivo foi a adequação do portal, 
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Consignações e tratamento dos 
procedimentos relacionados 

adesão de novas instituições 
financeiras e elaboração do novo 
convênio.  
 

06 

Tecnologia para o ambiente 
público 

Programa de Modernização da 
Administração Tributária – PMAT com 
a Diretoria de Arrecadação Tributária - 
SEFAD; Projeto Central de Vídeo 
Monitoramento com a Secretaria de 
Segurança Urbana  e Projeto Cidade 
Digital com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico; 
 

 
 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
Secretaria Executiva da Fazenda 

 

 AÇÃO OBJETIVO 

1 
 

Regularização cadastral junto aos 
bancos e órgãos fiscais e de 
controle 

Habilitar os novos gestores e 
ordenadores financeiros a 
movimentação de contas-correntes, 
aplicações e documentos fiscais. 

2 Lançamento do IPTU 2017 Definir os parâmetros de reajuste de 
desconto do IPTU e demais políticas 
aplicadas para o ano corrente. O 
objetivo foi de produzir melhor 
eficiência na arrecadação. 

3 Levantamento do resto a pagar 

Identificar o montante da dívida 
consolidada do município. A finalidade 
foi de traçar um diagnóstico da situação 
financeira. 

4 Levantamento das despesas de 
exercícios anteriores 

5 Levantamento de passivo oculto  

6 Elaboração fluxo de caixa previsto 
x realizado para o exercício 2017 

O objetivo foi de projetar a 
movimentação financeira, 
possibilitando a antecipação de 
possíveis déficits de caixa. 

7 Levantamento de créditos a 
recuperar 

Levantamento contábil para checagem 
e recuperação de repasses, incluindo 
fundos, pagamentos de fornecedores e 
consignados. Já foi identificado R$ 1,5 
milhão. 

8 Abertura da programação 
financeira - LOA 2017 

A Lei Orçamentária Anual trata de toda 
a programação financeira. O objetivo é 
de liberação das dotações 
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orçamentárias no ano. 

9 Diagnóstico da situação 
econômica e financeira da PMO 

A finalidade foi de conhecer a real 
situação na qual se encontrava a 
prefeitura em condições econômicas.  

10 Capacitação dos novos 
colaboradores lotados nas demais 
secretarias nos processos de 
movimentação orçamentária. 

Qualificação para operação com 
emissão de notas, liquidação, 
empenhos, entre outros. 

11 Criação do grupo de trabalho e 
definição e distribuição das tarefas 
para conciliação, consolidação e 
envio da prestação de contas do 
exercício 2016.  

Grupo para cumprimento da prestação 
de contas aos órgãos de controle em 
tempo hábil, cumprindo a legislação. 

12 Consolidação contábil do exercício 
2016 

Mapeamento da situação contábil para 
atendimento aos órgãos de controle. 

13 Elaboração / planejamento de 
pagamento das folhas – Agenda 
2017 

Calendário de atividades e 
cumprimento de obrigações, como 
salário dos servidores e repasse de 
recursos. 

14 Elaboração / planejamento de 
pagamento das prioridades 

15 Elaboração de estudo sobre 
direitos deixados e direitos a 
receber por: promoção, tempo de 
serviço ou portaria coletiva. 

O objetivo foi de identificação das 
despesas dos exercícios anteriores, 
mapeando estágios dos processos e a 
legalidade.  

 
 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Administração Tributária 

  

 AÇÃO OBJETIVO 

1 
 

Ações emergenciais de 
manutenção estrutural e 
tecnológica 

Promover um melhor ambiente de 
trabalho para os servidores, como 
também melhorar o ambiente para o 
atendimento ao contribuinte. 
 

2 Montagem da nova equipe de 
trabalho, com a formação dos 
Núcleos de Planejamento e 
Gestão e de Informações Fiscais 

Estruturar a Administração Tributária 
com metodologia voltada à Gestão por 
Resultados 3 Início do planejamento estratégico 

com a utilização de ferramentas de 
gestão 

4 Acompanhamento direto das 
ações para a conclusão da 
RedeSim 

Atender ao Programa de Governo 
Municipal no sentido de facilitar a 
abertura de empresas no município. 
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5 Construção do modelo de 
fiscalização baseado em 
monitoramento com inteligência 
fiscal 

Aumentar a arrecadação tributária do 
município com mais eficiência 
 

6 Envio de Certidões de Dívida Ativa 
à PFM para Execução Fiscal e 
Protesto em Cartório: (Valor: R$ 
10 Milhões) 

Ampliação nas entradas de tributos, 
combatendo a inadimplência 
 

7 ISS de Eventos: 63% de aumento 
da arrecadação em 2017, em 
relação ao ano anterior 

Aumentar a arrecadação tributária do 
município 
 

8 IPTU: 7,4% de aumento da 
arrecadação no 1º Bimestre de 
2017 

9 Taxa de Limpeza Pública em 
aberto dos Imóveis do Estado (40 
Imóveis - Valor: R$ 794.000,00) 

Combate à inadimplência existente, 
com incremento na arrecadação 
municipal  

10 Cobrança Ostensiva, via CDL: 
Mais de três mil ligações de 
cobrança 

 
 
 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
Secretaria-executiva de Administração 
 

 AÇÃO OBJETIVO 

1 
 

Capacitações de servidores Palestras nas áreas de motivação, 
finanças pessoais, liderança, coaching 
de equipes e sustentabilidade.  
O objetivo foi de qualificar os 
servidores, formando multiplicadores 
do conhecimento. 

2 Reforma do Imóvel onde 
funcionava o prédio da Guarda 
Municipal de Olinda; 

O prédio estava em estado de 
completo abandono, gerando despesas 
ao município. A requalificação tem o 
objetivo de reduzir as despesas, 
deixando um prédio local e passando 
para um imóvel próprio. 

3 Retomada do serviço de 
abastecimento da frota do 
município; 

Cartões de abastecimento estavam 
bloqueados por indisponibilidade 
financeira. Foi feito um planejamento, 
honrado os compromissos e o serviço 
reativado. 

4  
 
Acompanhamento das horas 

O objetivo foi a redução de despesas, 
transferindo investimentos para outras 
áreas. 
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extraordinárias e as devidas 
reduções departamentais; 

Foram reunidas as diretorias de 
recursos humanos de todas as 
secretarias e convocada a 
readequação dos montantes. 

5 Implantação de nova política de 
gestão de contratos; 

A finalidade foi de criar um 
gerenciamento único, para um melhor 
acompanhamento e também abertura 
para novos fornecedores, convertendo 
em redução de custos. 

6 Manutenção preventiva e corretiva 
na estrutura física da SEFAD; 

Recuperação com o objetivo de 
oferecer um melhor atendimento para a 
população e os servidores. Foram 
executados serviços nas instalações 
elétrica, hidráulica e estrutural. 

7 Novo gerenciamento na política de 
gestão da telefonia móvel do 
município; 

Recadastramento e contenção de 
despesas, ajustando as necessidades. 
 

8 Profissionalização dos agentes 
responsáveis pela gestão dos 
recursos da Diretoria de 
Previdência Social; 

Cursos de qualificação para melhor 
prestação dos serviços. 

9 Alinhamentos nas políticas de 
recursos humanos do município; 

Reuniões mensais, alinhando 
procedimentos e rotinas de pessoal. 

10 Alinhamento na política de 
administração de recursos de 
materiais e patrimoniais do 
município; 

Reuniões mensais, alinhando 
procedimentos e rotinas de pessoal. 

11 Nova política de gerenciamento 
dos convênios realizados com as 
empresas de integração ao 
estágio (IEL e CIEE).  

Regularização de possíveis pendencias 
e a promoção da capacitação dos 
estagiários em diversos segmentos. 

12 Criação do setor de recepção para 
a SEAD, SEFAD e DAT.  

O objetivo é de realizar a triagem, 
reduzindo o tempo de atendimento e 
ampliando a satisfação dos 
contribuintes.  

 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA 
E DIREITOS HUMANOS 

 

 AÇÃO OBJETIVO 

1 
 

Cadastramento dos barraqueiros 
com assinatura de termo de 
compromisso 

O objetivo foi de coibir a presença de 
crianças e adolescentes em situação 
de trabalho, e ainda, a venda de bebida 
alcoólica. 

2 Espaço de Proteção à Criança e 
ao Adolescente 

Identificar situação de trabalho infantil 
no período do Carnaval 
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3 Bloco da Cidadania Apresentação e divulgação na semana 
pré-carnavalesca das ações que 
seriam realizadas durante o Carnaval. 

4 Noite dos Tambores Silenciosos  Celebração da abertura do Carnaval 
pelas religiões de matrizes africanas 

5 Arrastão dos Afoxés Reafirmação da cultura negra 
vivenciada no carnaval 

6 Distribuição de material educativo  Sensibilização contra a homofobia e à 
violência contra a mulher junto aos 
foliões 

7 Camarote da Acessibilidade  Garantir a participação de pessoas com 
deficiência ou idosos com mobilidade 
reduzida no período carnavalesco 

8 Bloco Folia Sem Idade 
Promoção do envelhecimento ativo 

9 Inclusão Produtiva  Inscrições para os cursos de 
capacitação, incluindo jovens, entre 15 
e 24 anos, membros de famílias de 
atendidas por programas sociais. 
  

10 Mobilização da rede 
socioassistencial no combate ao 
mosquito Aedes Aegypti. 

Mutirão nas casas e palestras nas 
comunidades, cobrindo todas as RPAs 
do município. 

11 Programa Criança Feliz Realização de ações intersetoriais na 
busca do fortalecimento do direito à 
primeira infância. 

12 Promoção de Direitos Humanos Águas de Oxalá,  
Celebração da abertura do calendário 
religioso das religiões de matriz 
africana. 

Comemoração do Dia Nacional de 
Combate a Intolerância Religiosa 

Campanha “Março de Mulher” 
Comemoração ao mês da mulher com 
palestras, rodas de diálogo e 
oferecimento de serviços gratuitos a 
população 

Dia Internacional de Luta Contra o 
Racismo, na Escola Estadual Guedes 
Alcoforado. 

Participação na “4ª Semana Nordestina 
de Visibilidade Trans” 
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SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 

 AÇÃO OBJETIVO 

 
1 

 
Reforço da sinalização horizontal e 
Vertical 

A Av. Ministro Marcos Freire, mais 
conhecida como Beira Mar de Olinda, 
agora está melhor sinalizada com placas e 
marcações horizontais, incluindo a ciclovia 
que se estende por toda via; 

 
2 

 
Implantação de sinalização vertical 

Garantir um melhor ordenamento do 
tráfego de veículos nas avenidas Av. 
Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Getúlio 
Vargas, Av. José Augusto Moreira e na via 
Lateral do Shopping do Automóvel; 

 
3 

 
Sinalização horizontal e vertical 

Medida ajudou a regular a mobilidade 
através das sinalizações de trânsito em 
vias importantes como a Rua Nelson Paes 
Barreto, em Águas Compridas, a Av. 
Brasil, Av. Tiradentes e Rua Fenelon Ático 
Leite, em Rio Doce. O mesmo também foi 
feito na área da feira de Rio Doce; 

 
4 

 
Demarcação de vagas de 
estacionamento para idoso 

Foram criadas duas vagas exclusivas para 
idosos ao lado da Praça Dantas Barreto, 
no Carmo, com objetivo de facilitar a 
mobilidade das pessoas com mais de 60 
anos; 

 
5 
 

 
Regulamentação de 
Estacionamento Proibido 

Foram tomadas as medidas cabíveis para 
tornar proibido o estacionamento de 
veículos na Av. Gov. Carlos de Lima 
Cavalcanti, nas proximidades do Colégio 
Luiza Cora; 

 
6 
 

 
Regulamentação e Sinalização de 
Ponto de Táxi 

Em locais onde tradicionalmente havia filas 
de táxi foram regulamentados espaço 
exclusivos para esse serviço. A ação 
contemplou a Praça 12 de Março, o centro 
da Cidade Tabajara, Alto da Sé, Centro 
Comercial de Ouro Preto e outro em Ouro 
Preto – Jatobá; 
 

 
7 

 
Campanha faixa segura para 
motociclistas 

Incentivar o motociclista e ciclista a se 
posicionar na faixa de retenção exclusiva 
criada para sua segurança. As faixas 
foram pintadas nas principais vias da 
cidade seguindo o exemplo de grandes 
cidades, como é o caso de São Paulo. A 
ação foi realizada nas avenidas Getúlio 
Vargas, José Augusto Moreira, Presidente 
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Kennedy e Carlos de Lima Cavalcanti; 

 
8 

 
Campanha Volta às Aulas 2017 

O trabalho educativo é realizado no 
período de volta às aulas atua orientando 
os motoristas sobre fila dupla, embarque e 
desembarque nas escolas e travessia na . 
A atividade atendeu as comunidades das 
seguintes unidades de ensino: Escola 
Mun. Santa Tereza, Escola Mun. Brites de 
Albuquerque, Colégio Nova Olinda, Escola 
Mun. Dr. José Mariano, Colégio Patrícia 
Costa e Escola Mun. Izabel Burity; 

 
9 

 
Campanha desembarque nas 
escolas  

Ação continuada que tem o objetivo de 
orientar aqueles que deixam os alunos nas 
escolas sobre fila dupla e travessia na 
faixa, além de outras boas práticas no 
trânsito, em especial, nas regiões 
escolares. O trabalho esteve voltado para 
o fluxo de veículos nos entornos dos 
colégios DOM, Luiza Cora e Santa Emília; 

 
10 
 

 
Recadastramento e curso de 
atualização para permissionários do 
transporte escolar 

Anualmente, permissionários e motoristas 
do transporte escolar devem de 
recadastrar e submeter os veículos a uma 
vistoria para garantir a segurança das 
crianças que usam o serviço, além dos 
próprios profissionais. Este ano, no 
entanto, também foi oferecido um curso de 
atualização sobre direção defensiva e leis 
de trânsito; a aula foi realizada no 
Auditório do Palácio dos governadores de 
Olinda; 

 
11 
 

 
Operação Carnaval 
 

Durante as prévias carnavalescas de 2017 
foram realizadas intervenções no trânsito 
da cidade, como interdição de vias, 
fiscalização de estacionamento irregular, 
orientação do tráfego. Nos dias da Folia de 
Momo, a equipe fez alterações na 
mobilidade do Centro Histórico e 
adjacências, além de regular o tráfego de 
carros sinalizados, coibindo casos de furos 
nos pontos de bloqueios; 
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SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AÇÃO OBJETIVO 

 
1 
 

 
Operação de limpeza e tapa buraco 
nos principais corredores da cidade 

Vias importantes da cidade como Av. 
Olinda, Av. Carlos de Lima Cavalcanti, Av. 
Chico Science, entre outras, receberam 
mutirões de higiene como capinação, 
retirada de entulhos, desobstrução de 
galerias, limpeza de linhas d’água e 
varrição. Diversas ruas e avenidas da 
cidade também receberam ações da 
Operação Tapa-buraco; 

 
2 

 
Início do plano de estudo para 
solução do Lixão de Aguazinha  

Estudos técnicos começaram a ser 
realizados para que sejam definidas 
medidas que possibilitem a extinção do 
Lixão de Aguazinha. A medida tem 
objetivo de garantir a redução de 
agressões ao meio ambiente e garantir a 
melhora na qualidade de vida daqueles 
moram no entorno do lixão; 

 
3 

 
Limpeza de 12 canais 

Com o objetivo de reduzir os transtornos 
causados pelas chuvas, 12 dos 27 canais 
da cidade já foram limpos. Os demais 
serão alvo de ações de limpeza a partir do 
mês de maio. A medida deve fazer as 
águas escoarem para os canais de 
maneira mais fácil, evitando alagamentos. 
Entre os canais que já receberam as 
ações de limpeza estão o Colibri, Chico 
Science, Matadouro, Azeitona e Fragoso; 

 
4 

 
Obras de manutenção de vias 
degradadas 
 

Importantes para a mobilidade urbana, a 
Av. Perimetral II e A Av. Pedro Álvares 
Cabral estão passando por uma intensa 
obra de manutenção, em especial, o 
trabalho de requalificação asfáltica e 
drenagem das águas pluviais; 

 
5 

 
Manutenção do parque de 
iluminação pública 

Diversos pontos da cidade como Sítio 
Histórico, localidades do Guadalupe e 
Bonsucesso, Av. Nápoles, Estádio Grito da 
República e a comunidade do V8 
receberam manutenção e reforço da 
iluminação pública. Além de pontos de luz 
recuperados, foram trocadas lâmpadas por 
outras mais potentes; 

 
6 

 
Início do processo burocrático para 
obras da nova sede da Secretaria 

Foram iniciados os processos licitatórios 
para que a nova sede da Secretaria de 
Serviços Públicos de Olinda seja 
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de melhoria dos cemitérios reformada, assim como todos os 
cemitérios da cidade passem por 
melhorias estruturais. Esses são primeiros 
passos dos respectivos processos 
burocráticos para a realização das obras já 
projetadas. 

 
7 
 

 
Limpeza e conservação praças 

Um total de 24 praças já passou por 
melhorias como limpeza, poda de árvores, 
pintura, requalificação elétrica, entre 
outros. O objetivo é garantir espaços de 
convivência adequados para a população 
olindense;  

 
8 
 

 
Recuperação de máquinas e 
equipamentos da secretaria  

Para garantir mais agilidade nos trabalhos 
da Secretaria de Serviços Públicos foram 
recuperadas máquinas e equipamentos 
que se encontravam fora de uso. Com 
reuso desse material, as equipes de 
manutenção e limpeza ganham mais 
capacidade de atuação nas ruas da 
cidade;  

 
9 

 
Renegociação de preços de todos 
os contratos e regularização de 
convênios com diversos órgãos  
 

Com o objetivo de economizar recursos e 
retomar ações que já haviam sido iniciadas 
e, por hora, estavam paradas, a atual 
gestão renegociou os preços dos contratos 
e realizou a regularização de contratos de 
trabalhos que beneficiam a população; 

 
10 
 

 
Início dos estudos para 
requalificação da Kennedy  
 

Polêmica, a Avenida Presidente Kennedy, 
em Peixinhos, está sendo alvo de estudos 
que visam requalificar a via. Estão sendo 
analisados aspectos como drenagem, 
mobilidade, segurança viária, entre outros 
pontos. 

 
11 
 

 
Implantação de equipe de poda de 
vegetações 

Foi criada uma equipe de seis homens que 
atuam, exclusivamente, no serviço de 
poda de árvores e vegetações de grande 
porte na cidade. Essa equipe trabalha com 
equipamentos específicos como 
roçadeiras. O objetivo é dar mais agilidade 
a esse tipo de ação. 
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SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E TECNOLOGIA 

 

 AÇÃO OBJETIVO 

 
1 
 

 
Operação Boas Vindas 

De janeiro a abril, a gestão municipal 
ofereceu serviços como informações 
turísticas, apresentações culturais com 
orquestra e passistas de frevo e 
atendimento em saúde para os turistas 
que desembarcaram no Porto do Recife e, 
através de empresas de receptivos 
turísticos, vieram conhecer os atrativos de 
Olinda; 

 
2 

 
Receptivo Noite dos Tambores 
Silenciosos – pré-Carnaval 
 

Foi feita uma recepção na Casa do Turista 
para pessoas ligadas ao Trade Turístico 
do Estado, junto com mestres de 
Maracatu. O objetivo da ação foi estreitar 
os laços, construir parcerias e homenagear 
a cultura dos maracatus; 

 
3 

 
Pesquisa Qualitativa e Quantitativa 
– Carnaval 2017 
 

Após a realização do Carnaval 2017, a 
secretaria realizou uma pesquisa de 
satisfação dos turistas sobre o 
evento.  Foram entrevistados 500 turistas, 
com 14 perguntas sobre os serviços 
oferecidos pela Prefeitura de Olinda. O 
objetivo da ação é identificar os pontos 
fortes e fracos da organização do evento; 

 
4 
 

 
Instalação de receptivo do Carnaval 
para convidados e autoridades 

Em parceria com a Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Olinda foi montada uma 
estrutura diferenciada para receber 
convidados e autoridades durante a folia 
de Momo. O objetivo é abrir espaço para 
que essas pessoas possam conhecer 
melhor a cultura da nossa cidade e, no 
futuro, promover a cidade com ações ou 
investimentos; 

 
5 

 
Grafitagem e recuperação dos 
totens da entrada de Olinda próximo 
à Marinha 

Treze placas de concreto ao longo da Av. 
Olinda ganharam grafites de artistas 
locais. Foram convidados quatro artistas 
para a criação dos murais. A intervenção 
artística foi realizada em parceria com a 
Câmara de Dirigentes Lojista de Olinda 
(CDL), que custeou o material necessário 
para a pintura; 

 
6 

 
Recadastramento dos Condutores 

Embora os condutores não sejam 
considerados Guias Turísticos, eles fazem 
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Nativos de Olinda (ACNO) 
 

o papel de conduzir os turistas pela Cidade 
Alta. Para tornar a atividade mais 
organizada esses trabalhadores foram 
cadastrados para que possam ser 
capacitados e identificados por meio de 
fardas. Ao todo, foram registrados cerca 
de 80 condutores; 

 
7 

 
Recadastramento dos comerciantes 
dos mercados públicos de Olinda 
 

Os permissionários que atuam nos quatro 
mercados públicos ligados à Secretaria de 
Turismo, Desenvolvimento Econômico e 
Tecnologia de Olinda começaram a ser 
recadastrados em fevereiro. O objetivo é 
garantir que as pessoas que estão 
trabalhando nos boxes sejam os reais 
permissionários; 

 
8 
 

 
Retorno ao conselho administrativo 
do Porto Digital 

Olinda volta a ter assento no Porto Digital 
e, com isso, a cidade ganha representativa 
nas decisões, além de outros benefícios; 

 
9 
 

 
Participação da Campus Party, em 
São Paulo 

Gestores da secretaria participaram de um 
dos principais eventos de tecnologia do 
País como palestrantes no painel Cidades 
Inteligentes e Humanas; 

 
10 

 
Posse na vice-presidência da Rede 
Brasileira de Cidades Inteligentes e 
Humanas 

A partir de agora a Prefeitura de Olinda, 
por meio do secretário João Luiz, integra o 
quadro da rede no papel da vice-
presidência. A rede brasileira de Cidades 
Inteligentes e Humanas faz parte da 
Frente Nacional dos Prefeitos; 

 
11 

 
Realização de pesquisa qualitativa 
e quantitativa do mercado de peixes 
em Olinda 

Foi realizada uma pesquisa, por meio de 
busca ativa, nos principais pontos de 
venda de peixes e crustáceos. Objetivo foi 
identificar qualidade do que está sendo 
comercializado, o volume (quantidade) e a 
média de preço desse tipo de produto; 

 
12 

 
Parceria firmada com a ONG Plan 
International 
 

A partir desta parceria, os jovens 
olindenses podem receber qualificações 
em diversas áreas para atuar e se 
destacar no mercado de trabalho, em 
especial o acesso ao 1º emprego; 

 
13 
 

 
Apoio à realização da Comic Con 
(CCXP Experience) 

O evento é um dos maiores da América 
Latina no ramo da Cultura Geek. Olinda 
participará do evento levando 50 alunos da 
rede municipal para Comic Com; 

 
14 

 
Apoio para a publicação da 
biografia de Erasto Vasconcelos 
 

Foi cedida a estrutura da Casa do Turista 
para o lançamento do livro e promovida 
uma recepção para tal. O evento foi 
realizado considerando que Erasto 
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Vasconcelos foi um dos homenageados do 
Carnaval 2017 de Olinda; 

 
15 

 
Palestra para servidores e 
estudantes sobre 
empreendedorismo 

Com o objetivo de capacitar servidores e 
estudantes da Rede Municipal de Ensino 
foi promovida uma palestra com a temática 
“Empreendedorismo e Inovação na Gestão 
Pública” 

 
16 
 

 
 
Recepção do embaixador da 
delegação da União Europeia no 
Brasil 

O embaixador da delegação da União 
Europeia esteve em Olinda para definir um 
roteiro turístico que atenda 23 
embaixadores, dos 23 principais países da 
União Europeia, que estarão na cidade em 
maio deste ano. Essas visitas servem para 
celebração de convênios de cooperação 
técnica, principalmente na aérea de 
tecnologia; 

 
17 

 
Negociação para aquisição do 
imóvel para nova sede da 
Secretaria de Turismo, 
Desenvolvimento Econômico e 
Tecnologia 

A gestão municipal iniciou os processos 
para a compra de um imóvel que abrigará 
a nova sede da secretaria, oferecendo 
mais espaço e conforto para os 
funcionários e olindenses que procuram 
atendimento no local;  

 
18 

 
Parceria com as faculdades FOCCA 
e Facottur para recepção de turistas 
estrangeiros 

A proposta é ampliar os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula, além de ser 
uma oportunidade para promover 
intercâmbio cultural dos estudantes do 
curso de Turismo das faculdades 
instaladas no município; 

 
19 

 
Início implantação de roteiro 
turístico religioso da cidade. 
 

Através de um entendimento entre a 
gestão municipal e Arquidiocese de Olinda 
e Recife, ficou estabelecida criação de um 
roteiro turístico que evidencie as igrejas e 
museus da cidade. O projeto está 
andamento para que possa ser posto em 
prática; 

 
20 

 
Estreitamento do diálogo com 
entidades representativas para o 
setor econômico 
 

A gestão municipal abriu espaço que 
importantes entidades do trade turístico da 
cidade pudessem apresentar suas 
demandas e, assim, melhorar o turismo 
em Olinda: foram recebidas as seguintes 
organizações: Associação Brasileira de 
Agências de Viagens, Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis em 
Pernambuco, Associação dos 
Empreendedores do Sítio Histórico de 
Olinda e Câmara de Dirigentes Lojistas;  

  Por meio de um convênio firmado entre a 
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21 Celebração de convênio com CIEE 
e CDL – Olinda 
 

Prefeitura de Olinda, o Centro de 
Integração Empresa-Escola e a Câmara 
dos Dirigentes Lojistas da cidade será 
possível criar caminhos para a inserção de 
jovens no mercado de trabalho; 

 
22 
 

 
Mapeamento de pontos estratégicos 
na área rural para implantação de 
projetos de Turismo e Agricultura 
Familiar 

Uma equipe técnica percorreu a área rural 
para identificar um possível roteiro turístico 
e identificar a existência de famílias que 
atuassem na agricultura familiar para que 
os mesmos passem a receber suporte por 
meio de programas do Governo Federal; 

 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE 

 AÇÃO OBJETIVOS 

 
1 

 
Identificação da demanda reprimida 
por Região Política Administrativa 
(RPA) 
 

Identificar o número de crianças na faixa 
de 4 a 17 anos fora da escola, na 
perspectiva de inserção dos mesmos na 
escola. 

 
2 

 
Elaboração de relatório com a 
situação das obras inseridas no 
sistema de monitoramento e 
controle – Simec, e da execução 
das ações contidas no plano de 
ação articulada – PAR 2011/2014. 

Fazer levantamento das obras bloqueadas 
no PAR para viabilização de desbloqueio 
junto ao Ministério da Educação. 

 
3 

 
Adesão ao programa Brasil 
Alfabetizado 2016/2017 e 
Renovação do Convênio do 
Programa Paralapracá. 
 

Possibilitar o atendimento a população 
analfabeta do Município, através do 
Programa Brasil Alfabetizado; 
Dar continuidade às ações de formação 
continuada para os educadores da 
Educação Infantil. 

 
4 

 
Criação da equipe de 
monitoramento para as unidades de 
ensino 

Monitorar continuamente as ações 
administrativas e pedagógicas das 
unidades de ensino 

 
5 

 
Oferta de vagas para os estudantes 
da rede municipal de ensino no 
Centro de Educação Musical de 
Olinda (CEMO) e dos cursos de 
Espanhol do Núcleo de Tecnologia 
Educacional, Comunicação e 
Idiomas. 

Oferecer vagas para os estudantes da 
Rede Municipal de Ensino nos cursos de 
Língua e de informática. 
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6 

 
Implantação de centros de 
tecnologia 

Possibilitar o acesso à internet aos 
estudantes da rede de ensino. As escolas 
beneficiadas foram: Marcolino Botelho 
(Salgadinho), Maria José dos Prazeres 
(Caixa D`Água), Mizael Montenegro (Casa 
Caiada), Criança Feliz (Bultrins), Bezerra 
de Menezes e Brites de Albuquerque 
(Bairro Novo); 

 
7 
 

 
Edital de seleção simplificada para 
contratação de professores 
 

Suprir o déficit de professores na rede 
municipal.  

 
 
 

8 

 
 
 
Manutenção de 23 unidades 
escolares para inicio do ano letivo: 
 

Requalificar o espaço físico das escolas 
municipais, favorecendo o 
desenvolvimento das atividades 
pedagógicas. Foram elas: Ageu 
Magalhães, Alberto Torres, Antônio 
Correia, Caic, Iracema Pires, Pastor David, 
Pró-Menor, Base Rural, Bezerra de 
Menezes, Elpídio de França, Monsenhor 
Viana, Mizael Montenegro, Marcolino 
Botelho, Lions Dirceu Veloso, Alto do Sol 
Nascente, Creche Mãe Outra, Monte 
Castelo, Lar Transitório; 

 
9 

 
Monitoramento do 
acompanhamento da alimentação 
escolar para melhoria da qualidade 

Melhorar a oferta e qualidade da merenda 
escolar 

 
10 

Recadastramento dos funcionários 
terceirizados da rede de ensino 

Organizar o atendimento nas escolas, 
considerando o Porte das Unidades de 
Ensino. 

 
11 

 
Reinicio das obras paralisadas das 
escolas Claudino Leal e Doutor 
Manoel Borba (paralisada a 5 anos 
e 6 meses); 
 

Dar continuidade as obras paralisadas das 
duas escolas, garantindo melhor 
atendimento ao corpo docente e discente 
dessas unidades. As obras da Claudino 
Leal estavam paralisadas há 4 anos e as 
da Dr. Manoel Borba não evoluíam há 
quase 6 anos. Com o reinício das obras, 
as duas unidades serão totalmente 
requalificadas, garantindo melhor 
atendimento ao corpo docente e discente 
dessas unidades; 

 
 
 

12 

 
Denúncia ao Ministério Público 
Federal para desbloqueio de 
convênios e programas do 
FNDE/MEC, do Projovem Urbano e 

Formalizar denúncias junto ao Ministério 
público em relação às contas 
inadimplentes dos convênios e programas 
firmados com FNDE/MEC; 
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consolidação da prestação de 
contas do Programa de Alimentação 
Escolar (Pnae) referente aos 
exercícios 2015, 2016 
 

 
13 
 

 
Aumento dos recursos no repasse 
de suprimento para os diretores das 
unidades de ensino 
 

Foi aumentado em 100% os suprimentos 
para os diretores escolares adquirirem 
materiais de consumo diário, beneficiando 
a comunidade escolar;  

 
14 

 
Elaboração de termos de referência 
para aquisição e contratação de 
serviços 

Possibilitar a reposição de material 
didático e de expediente, kit escolar, 
fardamento, contratação de pessoal de 
apoio; 

 
15 

 
Capacitação dos servidores para 
melhoria contínua do desempenho 
de suas atividades 

Oferecer formação para os profissionais e 
técnicos, viabilizando um maior 
desempenho em suas atividades; 

 
16 

 
Diagnóstico da situação de internet 
para reativação e manutenção 
 

Fazer levantamento dos links de internet e 
banda larga das escolas, possibilitando 
aos estudantes da rede de ensino acesso 
à internet, possibilitando uma melhor 
formação; 

 
17 

 
Visita aos Ministérios do Esporte e 
de Educação para firmar Convênios 
Federais 

Articular parcerias junto aos Ministérios: da 
Educação e dos Esportes sobre o 
Programa Segundo Tempo (PST); 
Programa Esporte Lazer da Cidade 
(PELC); e a Lei de Incentivo ao Esporte 
(LIE/ME); 

 
18 

 
Ampliação e administração do 
Projeto Academia do Bairro 

Oferecer atividades esportivas e de lazer 
aos munícipes olindenses. Bairros 
atendidos: Ouro Preto, Memorial 
Arcoverde, Bonsucesso, Rio Doce, 
Salgadinho, Joaquim Nabuco, Peixinhos 
(CAIC), Ilha de Santana, Caixa D'Água, 
Santa Tereza; 

 
19 

 
Plano de gestão, requalificação e 
manutenção dos espaços 
esportivos e de lazer. 
 

Tornar os espaços mais atrativos e 
adequados para desenvolvimento de 
atividades esportivas, de lazer e outros 
eventos. Áreas já beneficiadas: Vila 
Olímpica de Rio Doce, Estádio Grito da 
República, Estádio Olindão. O objetivo é 
tornar o espaço atrativo e adequado para 
receber a população de olindense; 

 
20 

 
Atividades esportivas em ações 
comemorativas da cidade 

Incentivar e apoiar o desenvolvimento de 
ações, eventos e atividades nas datas 
alusivas ao Dia do Autismo (02/04), 
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aniversário da cidade e outras datas; 
 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

 AÇÃO OBJETIVO 

 
1 
 

 
Vacinação para profissionais que 
atuaram durante o Carnaval 
 

O objetivo da ação foi atingir cerca de 
seis mil componentes do público alvo, 
formado por profissionais dos setores 
de transporte (táxis), hoteleiro, guias 
turísticos, profissionais de saúde, etc. A 
ação visou imunizar todos aqueles que 
teriam contato com estrangeiros 
durante a festa de Momo; 

 
2 
 

 
Ação contra o Aedes aegypti 

Com o objetivo de eliminar focos de 
reprodução do mosquito transmissor da 
dengue, zika e chicungunha, a ação 
contemplou localidades como Alto da 
Bondade, Peixinhos, Aguazinha e Área 
Rural do município; 

 
3 
 

 
Fiscalização no comércio nas 
prévias de Carnaval 

Ação educativa para garantir qualidade 
dos produtos alimentícios e bebidas 
comercializadas, especificamente, no 
período das prévias carnavalescas; 

 
4 
 

 
Vacinadores de Olinda são 
capacitados sobre Sistema de 
Informação 

Os vacinadores foram treinados no 
novo método que substituiu o modelo 
antigo de arquivamento das 
informações da caderneta de vacinação 
dos munícipes; 

 
5 
 

 
Apreensões durante prévias de 
Carnaval 

Em uma ação fiscalizadora, produtos 
que estavam sendo comercializados 
fora das regras da vigilância Sanitária 
foram apreendidos, visando garantir a 
qualidade das bebidas e alimentos 
vendidos aos consumidores; 

 
6 
 

 
Trailer Quero Fazer de testagem 
rápida de HIV e sífilis presta 
atendimento em Olinda 
 

Ação que disponibilizou o Teste Rápido 
de HIV/Sífilis ao público com idade 
entre 15 e 39 anos, proporciona em 15 
minutos o diagnóstico precoce 
possibilitando o início do tratamento e 
orientações adequadas sobre as 
infecções sexualmente transmissíveis 
(HIV e sífilis). A unidade ficou 
estacionada das 19h30 à meia-noite, ao 
lado da Praça do Carmo. 
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7 
 

 
Frota do SAMU de Olinda ganha 
ambulância equipada com 
aparelhos de UTI 

O veículo equipado com aparelhos de 
UTI Móvel já está disponível para 
prestar serviço à população. A 
ambulância se junta a outras quatro 
Unidades Básicas do SAMU-Olinda; 

 
8 
 

 
Campanha de prevenção ao HIV no 
Carnaval de Olinda 

Equipamento no formato "vending 
machine" foi instalado no Alto da Sé e 
equipado com cerca de mil unidades de 
preservativos masculinos. O material foi 
distribuído gratuitamente aos foliões 
durante o Carnaval. A atividade foi uma 
parceira com o Ministério da Saúde; 

 
9 
 

 
Olinda recebe representantes de 
associações de defesa animal 

Representantes do Movimento Ação 
Animal e da Federação das 
Associações e ONGS de Defesa Animal 
do Estado estiveram reunidas com a 
gestão municipal para definir ações a 
serem elaboradas no setor animal; 

 
10 
 

 
Olinda sedia encontro sobre 
epilepsia 

O evento tem o objetivo de sensibilizar 
a sociedade no combate ao preconceito 
à doença. Olinda foi o primeiro 
município no Estado que aderiu ao 
movimento, inclusive adotando o Dia 
Roxo, iluminando a Praça do Carmo; 

 
11 

 
Arboviroses é tema de workshop 
em Olinda 

Além de palestra e debate sobre o 
tema, houve uma exposição de 
materiais reciclados e outros utilizados 
no cotidiano pelos agentes de 
endemias; 

 
12 

 
Ampliação do atendimento de 
saúde destinado à população de rua 

Equipe do programa Consultório na 
Rua atende pessoas em vulnerabilidade 
com serviços básicos de saúde; 

 
13 

 
Término do retelhamento da 
Policlínica da IV etapa de Rio Doce; 
 

Unidade com muitas infiltrações de 
chuvas (goteiras) no telhado 
impossibilitando o atendimento. Mas, o 
serviço foi concluído para melhor 
atender à população.   

 
14 

 
 
Retomada das obras da Unidade 
Saúde da Família do Varadouro e 
Águas Compridas I/II; 

 
 
Obra na unidade do Varadouro estava 
parada, sendo retomada; bem como em 
Águas Compridas, a unidade está 
sendo requalificada nesta gestão. 

 
15 

 
Ação educativa na Orla de Olinda 

Atividade contou com a participação da 
Vigilância Sanitária de Olinda 
orientando e fazendo inspeções no 
comércio ambulante da orla de Olinda 
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no tocante ao acondicionamento e 
manipulação de alimentos, bem como 
exame de escarro para diagnóstico de 
tuberculose, doenças sexualmente 
transmissíveis e arboviroses; 

 
16 
 
 

 
Ampliação dos exames de 
mamografia na unidade móvel 

Anteriormente ofertava dois dias de 
exames de mamografia nas 
comunidades; agora passou a ofertar 
três dias, aumentando a oferta de 
exames para a população.   

 
17 
 

 
Retomadas dos Convênios com os 
prestadores de serviços 

Foi retomado o credenciamento dos 
prestadores de serviços da rede 
particular para garantir à população 
exames de imagens (RX), cardiologia e 
neurologia, antes paralisados.  

 
18 
 

 
Estudo para futuramente anunciar a 
Seleção Simplificada 

Um estudo para diagnosticar a 
necessidade de profissionais na rede foi 
concluído, em breve será anunciado a 
Seleção Simplificada, sobretudo, para 
contratação de médicos. 

 
 

SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E CULTURA 

 

 AÇÃO OBJETIVO 

 
1 

 
Apoio ao evento “Águas de Oxalá” 

Cerimônia religiosa do candomblé, com 
a participação de mais de duas mil 
pessoas, contando com estrutura de 
palco, carro de som e pórtico. 

 
2 

 
Queima da Lapinha 

Garantir a realização da cerimônia 
tradicional no Dia dos Santos Reis, com 
a participação de pastoril, passistas de 
frevo e a queima da Lapinha. 

 
3 

 
Prévias Carnavalescas 

Garantir apoio à realização do Baile 
Monumental de Olinda, Festival 
Alternavida e ao desfile das Virgens do 
Bairro Novo. 

 
4 

 
Serenata de Olinda 

Renovar por três meses o convênio que 
garante a realização semanal da 
atividades pelas ladeiras de Olinda 

 
5 
 

 
Carnaval 

Foram tomadas todas as medidas 
necessárias para a realização de um 
carnaval que ficou na memória dos 
olindenses e turistas.  

  Incentivar a participação popular, 
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6 
 

Festa de Aniversário da Cidade realocando o evento para a praça do 
Carmo. A festividade se propôs a 
estreitar os laços afetivos entre a 
população e a sua cidade. 

 
7 

200 Anos da Revolução 
Pernambucana 

Lembrar à população a importância de 
Olinda na Revolução de 1817. 

 
8 

 
Seminários preparatórios à eleição 
do Conselho de Políticas Culturais 

O objetivo foi de conclamar a população 
a participar da eleição que ocorrerá em 
maio. Foram realizadas cinco etapas na 
Câmara de Vereadores, em Rio Doce, 
Peixinhos, Ouro Preto e no Alto da 
Conquista. 

 
9 

Apoio ao Conselho de Preservação 
dos Sítios Históricos de Olinda e 
Câmara de Legislação e 
Tombamento 

Secretariar as ações de análise de 
projetos e coordenar com outros órgãos 
essas ações; 

 
10 
 

Programa de Financiamento para 
Recuperação de Imóveis Privados 

Retomada das análises de 
financiamento de imóveis no sítio 
histórico e acompanhamento das obras 
existentes 

 
11 
 

OCPM- Organização de Cidades 
Patrimônio Mundial 
 

Discussões que visam secretariar a 
participação de Representante da PMO 
nos eventos e atividades da OCPM 

12 Remontagem do Museu do 
Mamulengo 

Retirada da exposição antiga, com a 
volta das exposições dos bonecos 

 
 
 
 
 


