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Às vésperas de mais um importante ciclo
cultural da cidade inviabilizado pela
pandemia, o prefeito João Campos

anunciou na quinta-feira (17) o Auxílio
Municipal Emergencial (AME) São João. Ao
todo, serão distribuídos cerca de R$ 2,7 mi-
lhões, que deverão contemplar mais de 500
beneficiários, entre agremiações e atrações
artísticas. A grande novidade, em relação ao
auxílio carnavalesco, é a inclusão da catego-
ria de técnicos entre os possíveis benefi-
ciários. Com o anúncio do prefeito, o projeto
será encaminhado para apreciação na
Câmara de Vereadores. 

O projeto estabelece o valor mínimo de R$
1,5 mil e máximo de R$ 10 mil para cada bene-
fício pago. O repasse para os técnicos, assim
como para os músicos e demais integrantes da
atração ou agremiação, deverá ser feito pelos
próprios beneficiários. Cada proponente que
declarar, no ato da inscrição, a existência de
equipe técnica de apoio, receberá um acrésci-
mo de 20% sobre o valor do auxílio.

"O Auxílio Municipal Emergencial do São
João do Recife vai garantir R$ 2,7 milhões
para a cultura da nossa cidade. Então, todas
as bandas, agremiações, artistas que foram
cadastrados e participaram do São João da
cidade em 2018, 2019, 2020 poderão fazer

uso do Auxílio Municipal Emergencial.
Lembrando que o auxílio vai de R$ 1,5 mil a
R$ 10 mil reais e a gente garante 50% do
cachê que foi pago em um desses anos",
detalhou João Campos. "E tem uma novidade,
a gente traz 20% de adicional para aquelas
bandas que cadastrarem suas equipes técni-
cas. Sabendo que quem trabalha também na
área de som, iluminação ou ajudando na
infraestrutura da banda, também precisa de
solidariedade nesse momento. Vamos juntos
porque o Auxílio Municipal Emergencial do
São João está lançado e agora a Câmara
Municipal poderá apreciar, para fazer sua
aprovação e a gente garantir o pagamento a
todo mundo que participou do São João do
Recife", acrescentou o prefeito. 

O AME junino, de acordo com o Projeto
de Lei enviado à Câmara, deverá ser pago em
parcela única, equivalendo a 50% do valor
máximo de cachê ou subvenção para can-
tores e cantoras, grupos culturais, agremi-
ações e quadrilhas que atuaram na progra-
mação oficial do Ciclo Junino do Recife, em
uma ou mais edições, nos anos de 2018, 2019
e 2020. Serão levados em consideração os
registros dos três anos anteriores, já que o
ciclo do ano passado não foi pleno, o que
poderia excluir muitos artistas do cadastro.

O AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL - AME
São João do Recife é direcionado à cadeia
criativa e produtiva da cultura, que, em toda
sua diversidade e pluralidade, foi uma das
mais impactadas pelas medidas restritivas,
indispensáveis, impostas pela pandemia da
covid-19. A exemplo do que aconteceu no
ciclo carnavalesco, é também fruto do diálo-

go com a sociedade, em particular com
a classe artística, cujas discussões, ini-
ciadas já no início da gestão, têm gera-
do resultados positivos e promissores
para minimizar os efeitos do prolonga-
mento da pandemia. 

Confira a matéria na íntegra no
www.recife.pe.gov.br .

Prefeito João Campos anuncia o AME São João que
irá injetar R$ 2,7 milhões na cadeia cultural do Recife

Rodolfo Loepert

João Campos anunciou o Auxílio Municipal Emergencial (AME) São João. Ao
todo, serão distribuídos cerca de R$ 2,7 milhões

Projeto de Lei que será encaminhado para a Câmara Municipal do Recife irá contemplar mais de 500 beneficiários, entre agremiações,
atrações artísticas e traz, como grande novidade a inclusão da categoria de técnicos entre possíveis beneficiários

Hoje (19) e amanhã (20), a Prefeitura do
Recife realizará um mutirão para intensi-

ficar a aplicação da segunda dose das vaci-
nas contra covid-19 atrasadas. O público-

alvo da ação são as pessoas que tomaram
Coronavac há mais de 28 dias ou
Astrazeneca há mais de três meses. Ao todo,
na cidade, 7 mil pessoas, o que representa
2,8% do total de 242.255 pessoas aptas a
completar o esquema vacinal, imprescindí-
vel para maior probabilidade de ficar imune
à doença. Quatro dos pontos de vacinação
foram destacados para o mutirão para os
quais este público em atraso deve agendar
a vacinação para o sábado e domingo: Dnocs
(Tamarineira); Geraldão (Imbiribeira);
Unicap (Boa Vista) ou Universidade Federal
Rural de Pernambuco - UFRPE (Dois Irmãos)

Até ontem (18), 235.254 munícipes já
tomaram a segunda dose e cerca de 7.000
recifenses estão em falta com a segunda
dose e irão receber reforço no comunicado
da necessidade da finalização do esquema
vacinal através de mensagem de whatsapp,
SMS e ligações telefônicas previamente
cadastrados pelos usuários no Conecta
Recife. O agendamento deve ser feito no site

ou aplicativo do Conecta Recife. Para facili-
tar a marcação, a gestão municipal ampliou
a oferta de vagas para segunda dose para
estas datas.

Das 7.001 pessoas que ainda não
voltaram a um dos postos para receber a
segunda dose, 5.061 são da Coronavac e
outras 1.940 da Astrazeneca. Todos os
usuários que, por algum motivo, deixaram
de comparecer ao local na data marcada
para receber a segunda dose da vacina con-
tra covid-19 são contatados pela Prefeitura
do Recife. A Secretaria Executiva de
Transformação Digital emite alertas através
de e-mail, mensagem de texto para celular
e/ou ligação telefônica indicando a neces-
sidade do reagendamento.
DADOS - Até agora, a Prefeitura do
Recife já aplicou 815.303 mil doses das
vacinas anticovid. Desse total, 580.049
foram de primeira dose. No total,
235.254 pessoas já concluíram o esque-
ma vacinal, com as duas doses.

PCR faz mutirão para vacinar quem está com a segunda dose atrasada

Rodolfo Loepert

A ação é voltada para quem recebeu Coronavac há mais de 28 dias e
Astrazeneca há mais de três meses
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As ações executadas pelo
Recife no enfrentamento aos
efeitos da emergência climática
credenciaram a cidade para a
participação em mais uma impor-
tante rede global voltada ao
desenvolvimento sustentável. O
prefeito João Campos e a vice-
prefeita Isabella de Roldão ofi-
cializaram na quinta-feira (17) a
assinatura da carta-compromisso
de adesão do município à iniciati-
va Construindo Cidades
Resilientes (MCR 2030), liderada
pelo Escritório das Nações Unidas
para Redução de Riscos de
Desastres (UNDRR). Ao integrar a
MCR 2030, a cidade se
compromete a se tornar mais
inclusiva, segura, resiliente e sus-
tentável até 2030, estabelecendo
medidas eficazes para reduzir o
risco de desastres climáticos.

"A gente assina hoje o com-
promisso do MCR 2030 porque
entendemos que é fundamental que uma
cidade como Recife, que está sujeita a
impactos muito relevantes, precisa constru-
ir um movimento de resiliência permanente.
Para construir esses movimentos é funda-
mental a participação de entidades do ter-
ceiro setor, movimentos que respaldem e
que nos ajudem a acelerar essas mudanças",
explicou o prefeito João Campos. "Sabemos
mais do que nunca que, principalmente
grandes cidades, grandes metrópoles no
mundo estão sujeitas a diversos impactos no
meio ambiente, impactos climáticos. E as
gestões têm que ter o compromisso de
cuidar da rotina, do presente da cidade, mas
fazer sempre um planejamento que possa
apontar para uma cidade cada vez mais
inclusiva, que respeite o meio ambiente,
que agregue e inclua as pessoas no futuro",
continuou João. Um dos objetivos da inicia-
tiva, também, é o cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e outros compromissos internacionais,
incluindo os do Marco de Sendai, o Acordo de
Paris e a Nova Agenda Urbana.

Pelo protagonismo na adoção de políticas
públicas de promoção da sustentabilidade,
Recife adere à MCR 2030 já habilitada na
Etapa C, a última da escala prevista pela ini-
ciativa. Sendo assim, recebe o título de Nó
de Resiliência. O reconhecimento é concedi-
do a cidades que já alcançaram um alto nível
de experiência na construção de projetos de
resiliência, estando capacitadas para com-
partilhar suas melhores práticas com outros
municípios, sobretudo dos estágios A e B.
"Uma alegria grande poder compartilhar
desse momento histórico da nossa cidade,
com tantas pessoas que nos assistem e que
torcem por nós. Eu tenho dito sempre que a
pandemia trouxe de maneira muito forte o
conceito de que 'o um impacta no todo e o
todo no um'. Quanto mais cidades resilientes
aderindo, se qualificando e caminhando para
um objetivo comum de sobrevivência da
humanidade, melhor será. Estou aqui cheia
de gratidão e de felicidade por celebrar esse

importante passo", comemorou a vice-
prefeita, Isabella de Roldão.

"Recife assume essa responsabilidade
dentro de um grupo de excelência mundial,
que conta com grandes cidades, como
Dubai (Emirados Árabes), Barcelona
(Espanha), São Francisco (EUA) e Medellín
(Colômbia).  Ficamos muito felizes de
poder compartilhar os avanços que
alcançamos na gestão climática na última
década, com ações inovadoras de adap-
tação e mitigação de riscos, assim como
redução da emissão de carbono, viabilizada
pela atualização periódica do nosso inven-
tário de emissões", completa Isabella, que
também é embaixadora para a América do
Sul da Cities Climate Leadership Alliance.

Como representantes do MCR 2030, par-
ticiparam do evento o chefe do Escritório
Regional das Nações Unidas para a Redução
de Riscos de Desastres (UNDRR) para as
Américas e o Caribe, Raul Salazar, a coorde-
nadora regional MCR 2030, Natalia Villamizar
Duarte e a assessora de Resiliência Urbana
da MCR 2030  Johanna Granados, além da
co-fundadora & CEO da Youth Climate
Leaders (YCL), Cassia Moraes. "Damos as
boas-vindas à cidade do Recife a essa inicia-
tiva da MCR 2030. Parabenizo o feito do
Recife em aderir a uma rede de apoio, de
diálogos e de encontros com as cidades par-
ticipantes e todas as partes interessadas que
se unem por um propósito comum, que é
fazer com que as cidades sejam mais
resilientes. Através desta iniciativa, estamos
buscando impulsionar a resiliência local, o
desenvolvimento e a capacidade técnica
local, sobretudo do intercâmbio de conheci-
mentos e aprendizagens que pode haver
entre as cidades", comemorou Raul Salazar.

A coordenação dos trabalhos no âmbito
municipal ficará a cargo do secretário de
Meio Ambiente e Sustentabilidade, Carlos
Ribeiro, que atuará em parceria com as
demais pastas da gestão, com destaque para
a Executiva de Defesa Civil, comandada pelo
Coronel Cássio Sinomar.  Entre os compro-

missos, também estão melhorar a gover-
nança intersetorial, aumentar a capacidade
de acesso a financiamento, projetar e
fornecer infraestrutura resiliente, além de
promover a inclusão social e desenvolver
soluções baseadas na natureza. Como mem-
bro da MCR 2030, a cidade passa a ter aces-
so a um ambiente de aprendizagem e
assistência, que auxilia justamente no
alcance dessas metas, através da conexão
com uma ampla rede de especialistas, con-
selheiros, agências de desenvolvimento,
ONGs, organizações da sociedade civil, insti-
tuições de pesquisa, prestadores de serviços
e potenciais investidores.

As cidades resilientes devem estar aptas
para agir rapidamente e reduzir a
exposição da população a situações de vul-
nerabilidade diante de cenários naturais ou
causados pelo desequilíbrio ambiental, a
exemplo de tempestades, enchentes e
deslizamentos de terras, entre outras situações
de risco. Para que as ações sejam ágeis
e efetivas, é preciso implementar medi-
das preventivas, bem como mecanismos
de informação da população e tecnolo-
gias capazes de acelerar a ação em
casos de emergência.

Lançada em outubro de 2020 para um
período de 10 anos, a partir do 1º de janeiro
de 2021 até o fim de 2030, a MCR 2030 já
conta 4.360 municípios participantes em
todo o mundo, sendo 1.078 no Brasil. Os
sócios cocriadores da iniciativa incluem: C40
Cities; ICLEI - Governos Locais pela
Sustentabilidade; Federação Internacional
das Sociedades da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho (IFRC); Agência de
Cooperação Internacional do Japão (JICA);
Resilient Cities Network (R-Cities); Cidades e
Governos Locais Unidos (UCLG); Programa
das Nações Unidas para os Assentamentos
Humanos (ONU HABITAT); Escritório das
Nações Unidas para Serviços de Projetos
(UNOPS); Grupo Banco Mundial, Conselho
Mundial em Dados da Cidade (WCCD) e Youth
Climate Leaders.

Brenda Alcântara

Recife adere à iniciativa global da ONU
Construindo Cidades Resilientes 2030

Prefeito João Campos e a vice Isabella de Roldão oficializaram a assinatura da carta-compromisso para

tornar a cidade mais inclusiva, segura, resiliente e sustentável até 2030
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DECRETO Nº 34.663 DE 18 DE JUNHO DE 2021
Altera o Decreto Municipal nº 34.317, de 19 de janeiro de 2021, que aloca cargos comissionados e funções gratificadas nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município do Recife.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 54, incisos IV e VI, alínea "a", da Lei Orgânica do Município do Recife, e,

CONSIDERANDO o poder que detém a Administração de alterar os próprios atos quando razões de interesse público assim justifiquem,
DECRETA:

Art.1º Suprimir do quadro de Cargos de Direção e Assessoramento Superior e Cargos de Apoio e Assessoramento e Funções Gratificadas da Secretaria de Educação do Decreto Municipal nº 34.317, de 19 de janeiro de 2021, o cargo a seguir:

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE
Gestor de Manutenção CAA-1 01
Chefe de Divisão de Gestão por Resultados FDA-2 01

Art. 2º Alocar no quadro de Cargos de Direção e Assessoramento Superior e Cargos de Apoio e Assessoramento e Funções Gratificadas da Secretaria de Educação do Decreto Municipal nº 34.317, de 19 de janeiro de 2021, o cargo a seguir:

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE
Gestor de Gestão por Resultados CAA-1 01
Chefe de Divisão de Planejamento e Monitoramento FDA-2 01
de Infraestrutura

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de junho de 2021.

Recife, 18 de junho de 2021.

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS 
Prefeito do Recife

ANDRÉA KARLA AMARAL DE GALIZA
Procuradora Geral do Município

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário de Governo e Participação Social

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

DECRETO Nº 34.664 DE 18 DE JUNHO DE 2021
Altera o Decreto Municipal nº 34.317, de 19 de janeiro de 2021, que aloca cargos comissionados e funções gratificadas nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município do Recife.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 54, incisos IV e VI, alínea "a", da Lei Orgânica do Município do Recife, e,

CONSIDERANDO o poder que detém a Administração de alterar os próprios atos quando razões de interesse público assim justifiquem,
DECRETA:

Art.1º Suprimir do quadro de Cargos de Direção e Assessoramento Superior e Cargos de Apoio e Assessoramento e Funções Gratificadas do Gabinete de Projetos Especiais, do Decreto Municipal nº 34.317, de 19 de janeiro de 2021, os cargos a seguir:

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE
Secretário Executivo de Coordenação e Gestão CDE-1 01
Gerente Jurídico CDA-5 01

Art. 2º Alocar no quadro de Cargos de Direção e Assessoramento Superior e Cargos de Apoio e Assessoramento e Funções Gratificadas do Gabinete de Projetos Especiais, do Decreto Municipal nº 34.317, de 19 de janeiro de 2021, os cargos a seguir:

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE
Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos e Gestão CDE-1 01
Gerente de Instalações e Sistemas CDA-5 01

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir de 14 de junho de 2021.

Recife, 18 de junho de 2021.

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS 
Prefeito do Recife

ANDRÉA KARLA AMARAL DE GALIZA
Procuradora Geral do Município

(Em exercício)

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário de Governo e Participação Social

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

DECRETO Nº 34.665 DE 18 DE JUNHO DE 2021
Altera o Decreto Municipal nº 34.317, de 19 de janeiro de 2021, que aloca cargos comissionados e funções gratificadas nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município do Recife.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 54, incisos IV e VI, alínea "a", da Lei Orgânica do Município do Recife, e,

CONSIDERANDO o poder que detém a Administração de alterar os próprios atos quando razões de interesse público assim justifiquem,
DECRETA:

Art.1º Suprimir do quadro de Cargos de Direção e Assessoramento Superior e Cargos de Apoio e Assessoramento e Funções Gratificadas da Fundação de Cultura da Cidade do Recife - FCCR, do Decreto Municipal nº 34.317, de 19 de janeiro de 2021, o cargo a seguir:
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE
Gerente Administrativo CDA-5 01

Art. 2º Alocar no quadro de Cargos de Direção e Assessoramento Superior e Cargos de Apoio e Assessoramento e Funções Gratificadas da Fundação de Cultura da Cidade do Recife - FCCR, do Decreto Municipal nº 34.317, de 19 de janeiro de 2021, o cargo a seguir:
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE
Gerente de Relações Institucionais CDA-5 01
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de junho de 2021.

Recife, 18 de junho de 2021.

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS 
Prefeito do Recife

ANDRÉA KARLA AMARAL DE GALIZA
Procuradora Geral do Município

(Em exercício)

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário de Governo e Participação Social

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

DECRETO Nº 34.666 DE 18 DE JUNHO DE 2021
Autoriza a contratação temporária de 08 (oito) profissionais para o exercício das funções de Especialistas e Analistas em Concessões e Parcerias Público-Privadas no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Município do
Recife, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife e com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, no art. 63, IX, da Lei Orgânica do Município do Recife e no art. 2º, XI e XV, da Lei
Municipal nº 18.122, de 06 de março de 2015, e

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos encargos temporários e transitórios para a estruturação de projetos de concessão e parcerias público-privadas nas áreas de educação, cultura, esportes, turismo, lazer, meio ambiente, saneamento e habitação do Município
do Recife;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a contratação temporária, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de 8 (oito) profissionais, sendo 04 (quatro) para as funções de Especialista em Concessões e Parcerias Público-Privadas, e 04 (quatro) para as
funções de Analistas de Concessões e Parcerias Público-Privadas, cujas atribuições constam do Anexo Único do presente Decreto.

Art. 2º Os contratos temporários decorrentes da presente contratação temporária serão regidos pela Lei Municipal nº 18.122, de 6 de março de 2015, e terão vigência máxima de 24 (vinte e quatro) meses.

§1º Eventual prorrogação, devidamente fundamentada nos termos da legislação em vigor e com fundamento em autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, somente deverá ser realizada dentro do prazo de validade da contratação vigente e que se pretende
prorrogar. 

§2º Finda a necessidade temporária que justificou a contratação ou presente qualquer das hipóteses elencadas no art. 14 da Lei Municipal º 18.122, de 6 de março de 2015, os contratos serão rescindidos de imediato, independente de indenizações. 

Art. 3º A contratação temporária de que trata o art. 1º deste Decreto será precedida de seleção pública simplificada, cujos critérios serão estabelecidos em Portaria conjunta do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e do Secretário
de Planejamento, Gestão e Transformação Digital.
Parágrafo único. A seleção simplificada para a contratação de que trata o caput será coordenada por comissão composta por servidores indicados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Secretaria de Planejamento, Gestão
e Transformação Digital. 

Art. 4º As atribuições, remuneração mensal, carga horária e requisitos de contratação para os profissionais contratados nos termos do art. 1º constam do Anexo Único. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 

Poder Executivo________________________________________
Prefeito JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS



Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 18 de junho de 2021.

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS
Prefeito do Recife

ANDRÉA KARLA AMARAL DE GALIZA
Procuradora-Geral do Município

(Em exercício)

RAFAEL RAMALHO DUBEUX
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário de Governo e Participação Social

ANEXO ÚNICO 

FUNÇÃO REMUNERAÇÃO CARGA HORÁRIA SEMANAL GRAU DE ESCOLARIDADE
Especialista em concessões e parcerias público-privadas R$8.100.00 (oito mil e cem reais) 40 horas Nível Superior

Analista de concessões e parcerias público-privadas R$5.036,69 (cinco mil e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) 40 horas Nível Superior

ATRIBUIÇÕES:
ESPECIALISTA EM CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: (1) apoiar as gerências gerais da Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas na formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação de projetos e atividades do programa de
concessões e parcerias público-privadas do Município do Recife; (2) elaborar minutas de edital, contrato e demais minutas do instrumento convocatório para as licitações dos projetos atribuídos à Secretaria Executiva de Parcerias; (3) elaborar minutas de resposta a pedi-
dos de esclarecimento e de julgamento de eventuais impugnações apresentados no âmbito das licitações dos projetos atribuídos à Secretaria Executiva de Parcerias; (4) fornecer subsídios para interlocução com órgãos de controle da administração pública, sobretudo
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e os Ministérios Públicos; (5) apoiar na interlocução com outros órgãos e entidades da administração do Município do Recife, da Câmara Municipal do Recife, do Judiciário e demais órgãos públicos; (6) apoiar na interlocução
com agentes de mercado e com a sociedade civil, que se façam necessárias para a estruturação dos projetos de concessão e parcerias público-privadas; (7) apoiar na interlocução com os parceiros da Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas, nos projetos que
forem estruturados com o apoio de entidades fomentadoras de projetos de concessão e parcerias público-privadas; (8) apoiar na análise de estudos recebidos em sede de Procedimentos de Manifestação de Interesse e/ou Manifestações de Interesse Privado, nos ter-
mos do Decreto Municipal n. 34.549/2021; (9) apoiar na definição de (i) premissas econômico-financeiras, jurídicas e técnicas dos prjetos, (ii) análise de passivos pré-existentes, (iii) análise de custo-benefício/ vantajosidade do projeto, (iv) preço licitatório e (v) equação
econômico-financeira dos projetos; (10) trabalhar em conjunto com os órgãos setoriais na definição da (i) alocação de riscos, (ii) preço licitatório, (iii) critério de seleção das propostas comerciais, (iv) sistema de mensuração de desempenho e (v) mecanismos de remu-
neração dos projetos; (11) supervisionar, acompanhar e revisar as atividades e produtos elaborados pelo analista de concessão e parcerias público-privadas; (12) apoiar em quaisquer outras atividades atribuídas à Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas.

ANALISTA EM CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS:(1) executar atividades relacionadas ao levantamento de dados primários e secundários necessários à estruturação dos projetos de concessão e/ou parceria público-privadas; (2) subsidiar a estrutu-
ração dos projetos de concessão e/ou parceria público-privada que vierem a ser atribuídos à Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas por meio da realização de análise de: (i) viabilidade técnica jurídica e econômica prévia do projeto,  (ii) riscos técnicos, jurídicos
e econômicos concernentes aos bens, serviços e infraestruturas públicas objeto da parceria, (iii) normas legais e infralegais, bem como (iv) propostas de alteração destas normas, incidentes sobre os serviços, bens e infraestruturas a serem objeto do projeto; (v) bench-
markings de projetos de outros entes federativos; (vi) dos entendimentos dos órgãos municipais, tais como Procuradoria Geral do Município do Recife, Controladoria Geral do Município do Recife, Secretaria de Finanças Públicas, bem como outros órgãos cujas mani-
festações tenham caráter normativo, (vi) análise da jurisprudência predominante e das decisões do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco que guardem pertinência com os projetos e análise da bibliografia sobre concessões e parcerias público-privadas; (3) apoiar
nas atividades administrativas cotidianas da Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas, tais como processamento e resposta a ofícios, agendamento de reuniões internas e externas; (4) apoiar em quaisquer outras atividades atribuídas à Secretaria Executiva de
Parcerias Estratégicas.

DECRETO Nº 34.667 DE 18 DE JUNHO DE 2021
Ementa: Abre Crédito Suplementar 
O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, de 04 abril de 1990, e tendo em vista o que dispõem os artigos 7º e 9º da Lei Nº 18.767, de 16 dezembro de 2020, Lei Nº 18.773 de 29 de dezembro
de 2020 e a Lei Nº 18.785 de 15 de março de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito suplementar de R$ 72.620,95 (setenta e dois mil, seiscentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), para atender despesas operacionais, destinado ao reforço
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

RECURSOS DO TESOURO - EM R$

5900 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - ADM. SUPERVISIONADA
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
5901.08.244.1.204.2.518 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica
3.3.90.30 - 0643 - Material de Consumo 13.942,69
3.3.90.32 - 0643 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita 58.678,26
Total 72.620,95

===============

Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, são provenientes de recursos disponíveis não previstos na Lei Orçamentária em vigor, nos termos do art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, de acordo com a clas-
sificação a seguir: 

RECURSOS DO TESOURO - EM R$

5900 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - ADM. SUPERVISIONADA
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
9000.00.0.0 - RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
9.9.9.0.00.1.1 - 0643 - RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL 72.620,95
Total 72.620,95

===============

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou no primeiro dia útil subsequente.

Recife, 18 de junho de 2021

João Henrique de Andrade Lima Campos
Prefeito

Andréa Karla Amaral de Galiza
Procuradora Geral do Município (em Exercício)

Carlos Eduardo Muniz Pacheco
Secretário de Governo e Participação Social

Felipe Martins Matos
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Maíra Rufino Fischer
Secretaria de Finanças

DECRETO Nº 34.668 DE 18 DE JUNHO DE 2021
Ementa: Abre Crédito Suplementar 
O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, de 04 abril de 1990, e tendo em vista o que dispõem os artigos 7º e 8º da Lei Nº 18.767, de 16 dezembro de 2020, Lei Nº 18.773 de 29 de dezembro
de 2020 e a Lei Nº 18.785 de 15 de março de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento dos órgãos abaixo discriminados, o crédito suplementar de R$ 176.159,32 (cento e setenta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), para atender despesas operacionais e de investimentos, destinado ao reforço
das seguintes dotações orçamentárias: 

RECURSOS DO TESOURO - EM R$

1200 - GABINETE DA VICE-PREFEITA
1201 - GABINETE DA VICE-PREFEITA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1201.04.122.2.161.2.723 - Apoio Administrativo Às Ações da Unidade Orçamentária
3.3.90.33 - 0100 - Passagens e Despesas Com Locomoção 60.105,70
3.3.90.39 - 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 49.225,79

5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
5011.15.451.1.310.1.576 - Requalificação dos Cursos de Água
4.4.90.51 - 0100 - Obras e Instalações 66.827,83
Total 176.159,32

===============
Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, serão anulados da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

RECURSOS DO TESOURO - EM R$
8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
8001.28.843.3.101.9.001 - Encargos da Dívida Pública Interna
4.6.90.71 - 0100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 176.159,32
Total 176.159,32

===============
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou no primeiro dia útil subsequente.

Recife, 18 de junho de 2021

João Henrique de Andrade Lima Campos
Prefeito

Andréa Karla Amaral de Galiza
Procuradora Geral do Município (em Exercício)

Carlos Eduardo Muniz Pacheco
Secretário de Governo e Participação Social

Felipe Martins Matos
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Maíra Rufino Fischer
Secretaria de Finanças
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DECRETO Nº 34.669 DE 18 DE JUNHO DE 2021
Ementa: Abre Crédito Suplementar 
O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, de 04 abril de
1990, e tendo em vista o que dispõem os artigos 7º e 8º da Lei Nº 18.767, de 16 dezembro de 2020, Lei Nº 18.773 de 29 de dezem-
bro de 2020 e a Lei Nº 18.785 de 15 de março de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do(a) AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU o crédito suple-
mentar de R$ 14.246,66 (quatorze mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), para atender despesas de inves-
timentos, destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

RECURSOS DO TESOURO - EM R$

6400 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU
6409.15.122.2.161.2.723 - Apoio Administrativo Às Ações da Unidade Orçamentária
4.4.90.52 - 0100 - Equipamentos e Material Permanente 14.246,66
Total 14.246,66

===============

Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, serão anulados da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s): 

RECURSOS DO TESOURO - EM R$
8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
8001.28.843.3.101.9.001 - Encargos da Dívida Pública Interna
4.6.90.71 - 0100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 14.246,66
Total 14.246,66

===============

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou no primeiro dia útil subsequente.

Recife, 18 de junho de 2021

João Henrique de Andrade Lima Campos
Prefeito

Andréa Karla Amaral de Galiza
Procuradora Geral do Município (em Exercício)

Carlos Eduardo Muniz Pacheco
Secretário de Governo e Participação Social

Felipe Martins Matos
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Maíra Rufino Fischer
Secretaria de Finanças

RETIFICAÇÃO
No Decreto nº 34.645 de 12 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial do Município nº 082 de 13 de junho de 2021, Edição Extra,
referente à Ementa que Decreta luto oficial no Município do Recife em virtude do falecimento de Marco Antônio de Oliveira Maciel.

Onde se lê: "DECRETO Nº 34.645, DE 12 DE JUNHO DE 2021",

Leia-se: "DECRETO Nº 34.647 DE 12 DE JUNHO DE 2021".

João Henrique de Andrade Lima Campos
Prefeito

PORTARIA Nº 0987 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 526/2021 - GAB/SEDUC, 
RESOLVE:
Exonerar ANA VALÉRIA DE AGUIAR, CPF nº ***.682.734-**, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, símbolo "CAA-2", da Secretaria de Educação, a contar de 01 de Junho de 2021.

Nomear ANA VALÉRIA DE AGUIAR, CPF nº ***.682.734-**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente do
Programa de Alfabetização, símbolo "CDA-5", da Secretaria de Educação, a contar de 01 de Junho de 2021.

Nomear HELLIDA MARIZA CAMPELO BARBOSA DE LIRA, CPF nº ***.590.684-**, para exercer o cargo de provimento em comis-
são de Chefe de Divisão de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, símbolo "CAA-2", da Secretaria de Educação, a contar de 01 de
Junho de 2021.

PORTARIA Nº 0988 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, e o contido no ofício n° 331/2021 - GAB/FCCR,
RESOLVE: 
Exonerar HENRIQUE DA FONTE QUEIROZ MONTEIRO FILHO, CPF nº ***.598.464-**, do cargo de provimento em comissão de
Gerente Administrativo, símbolo "CDA-5", da Fundação de Cultura da Cidade do Recife - FCCR, a contar de 01 de junho de 2021.

Nomear HENRIQUE DA FONTE QUEIROZ MONTEIRO FILHO, CPF nº ***.598.464-**, para exercer o cargo de provimento em
comissão de Gerente de Relações Institucionais, símbolo "CDA-5", da Fundação de Cultura da Cidade do Recife - FCCR, a contar
de 01 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 0989 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 251/2021-GABPE, 
RESOLVE:
Nomear CAROLINA CARLA DE LUCENA GOMES, CPF nº ***.654.794-**, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Gerente Geral de Infraestrutura, símbolo "CDE-2", do Gabinete de Projetos Especiais, a contar de 14 de junho de 2021.

Tornar sem efeito a portaria nº 0933 de 02 de junho de 2021, publicada no DOM nº 077 de 03 de junho de 2021, referente a nomeação
de CLÉCIO ARNALDO DE SOUZA JÚNIOR, CPF n° ***.255.504-**.

PORTARIA Nº 0990 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, 
R E S O L V E:
Exonerar PHIERRE SALES DIAS, CPF nº ***.758.834-**, do cargo de provimento em comissão de Secretário Executivo de
Coordenação e Gestão, símbolo "CDE-1", do Gabinete de Projetos Especiais, a contar de 14 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 0991 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, 
R E S O L V E:
Nomear PHIERRE SALES DIAS, CPF nº ***.758.834-**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente Geral de
Administração e Finanças, símbolo "CDE-2", da Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, a contar de 14 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 0992 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, 
R E S O L V E:
Exonerar TAISA HOLMAS STETER, CPF nº ***.634.391-**, do cargo de provimento em comissão de Gerente Jurídico, símbolo
"CDA-5", do Gabinete de Projetos Especiais, a contar de 14 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 0993 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, 
R E S O L V E:
Nomear TAISA HOLMAS STETER, CPF nº ***.634.391-**, para exerce o cargo de provimento em comissão de Secretário Executivo
de Assuntos Jurídicos e Gestão, símbolo "CDE-1", do Gabinete de Projetos Especiais, a contar de 14 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 0994 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, 
R E S O L V E:
Nomear BEATRIZ ESPIRITO SANTO RODRIGUES, CPF nº ***.611.417-**, para exerce o cargo de provimento em comissão de
Gerente de Instalações e Sistemas, símbolo "CDA-5", do Gabinete de Projetos Especiais, a contar de 14 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 0995 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 629/2021 - GAB/SDSDHJPD,
RESOLVE:
Designar DOUGLAS EMILSON DE ALBUQUERQUE, CPF nº ***.310.894-**, matrícula n° 115.697-7, Conselheiro Tutelar Suplente,
como Conselheiro Tutelar, RPA-06B, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre
Drogas, em substituição do titular GILSON BASÍLIO DE SOUZA, CPF nº ***.486.174-**, matrícula n° 87.804-6, por motivo de falec-
imento, a contar de 06 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 0996 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 630/2021 - GAB/SDSDHJPD,
RESOLVE:
Designar PHILLIPE NEVES FERREIRA DA COSTA, CPF nº ***.915.644-**, Conselheiro Tutelar Suplente, para responder como
Conselheiro Tutelar, RPA-04, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas,
durante o afastamento do titular FRANCISCO WILSON BEZERRA JÚNIOR, CPF nº ***.094.616-**, que entrará em gozo de férias,
no período de 01 a 30 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 0997 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 626/2021 - GAB/SDSDHJPD,
RESOLVE:
Designar DOUGLAS EMILSON DE ALBUQUERQUE, CPF nº ***.310.894-**, matrícula n° 115.697-7, Conselheiro Tutelar Suplente,
para responder como Conselheiro Tutelar, RPA-06B, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e
Políticas sobre Drogas, durante o afastamento do titular GILSON BASÍLIO DE SOUZA, CPF nº ***.486.174-**, matrícula n° 87.804-6,
que esteve de licença médica, no período de 20 a 29 de maio de 2021.

PORTARIA Nº 0998 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 492/2021-GAB/SEDUC, 
RESOLVE:
Exonerar CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE MELO, CPF nº ***.512.894-**, do cargo de provimento em comissão de Gerente de
Planejamento e Monitoramento de Infraestrutra, símbolo "CDA-5", da Secretaria de Educação, a contar de 01 de junho de 2021.

Nomear WELLINGTON LACERDA PIRES MENDES, CPF nº ***.334.274-**, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Gerente de Planejamento e Monitoramento de Infraestrutra, símbolo "CDA-5", da Secretaria de Educação, a contar de 01 de junho
de 2021.

Exonerar WELLINGTON LACERDA PIRES MENDES, CPF nº ***.334.274-**, do cargo de provimento em comissão de Gestor de
Manutenção, símbolo "CAA-1", da Secretaria de Educação, a contar de 01 de junho de 2021.

Dispensar CHARLIS ALBERTO CABRAL DE MORAES JUNIOR, CPF nº ***.805.214-**, da função gratificada de Chefe de Divisão
de Gestão por Resultados, símbolo "FDA-2", da Secretaria de Educação, a contar de 01 de junho de 2021.

Nomear CHARLIS ALBERTO CABRAL DE MORAES JUNIOR, CPF nº ***.805.214-**, para exercer o cargo de provimento em
comissão de Gestor de Gestão por Resultados, símbolo "CAA-1", da Secretaria de Educação, a contar de 01 de junho de 2021.

Designar CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE MELO, CPF nº ***.512.894-**, para exercer a função gratificada de Chefe de Divisão de
Planejamento e Monitoramento de Infraestrutura, símbolo "FDA-2", da Secretaria de Educação, a contar de 01 de junho de 2021.

João Henrique de Andrade Lima Campos
Prefeito

PORTARIA Nº 697  DE  18   DE  JUNHO  DE  2021 
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 12º
da Lei Nº 18.767, de 16 dezembro de 2020, Lei Nº 18.773 de 29 de dezembro de 2020 e a Lei Nº 18.785 de 15 de março de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Promover a alteração no Detalhamento da Despesa por Elemento - DDE, autorizada pelo artigo 12 da Lei Nº 18.767, de 16
de dezembro de 2020, no valor de R$ 60.303,32 (sessenta mil, trezentos e três reais e trinta e dois centavos), para atender despe-
sas operacionais, em favor do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS conforme discriminações a seguir: 

RECURSOS DO TESOURO - EM R$

5900 - SECRETARIADE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - ADM. SUPERVISIONADA
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
5901.8.244.1.204.2.519 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial
3.3.50.43 - 0643 - Subvenções Sociais 60.303,32
Total 60.303,32

================

Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, serão anulados da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s): 

RECURSOS DO TESOURO - EM R$

5900 - SECRETARIADE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - ADM. SUPERVISIONADA
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
5901.8.244.1.204.2.519 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial
3.3.90.39 - 0643 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.303,32
Total 60.303,32

================

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou no primeiro dia útil subsequente.

Felipe Martins Matos
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

PORTARIA CONJUNTA SEPLAGTD/SDSDHJPD Nº. 629, DE 16 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, no uso das atribuições previstas no Artigo 61, inciso
V, e no art. 63, inciso IX, da Lei Orgânica do Município do Recife, com fundamento no Art. 1° da Lei Municipal nº 18.122, de 06 de
março de 2015 e no Decreto Municipal nº 34.601, de 28 de maio de 2021,
RESOLVEM: 
Art 1° Abrir Seleção Pública Simplificada para contratação temporária de 39 (trinta e nove) profissionais de nível médio e superior de
diversas áreas para atender a necessidade de interesse público das Secretarias Executivas de Assistência Social e Direitos Humanos,
de acordo com o quadro de vagas constante no Anexo I deste Edital. 

Art 2° Determinar que a Seleção Pública, de que trata esta portaria, terá validade de até 12 (doze) meses renováveis por igual perío-
do, conforme previsão do art. 4º, inciso II, da Lei 18.122/2015, a contar da homologação do resultado final, publicada no Diário Oficial
do Município do Recife.

Art 3° Instituir a Comissão Coordenadora do certame, responsável pela elaboração das normas, criação de todos os instrumentos
para a inscrição, acompanhamento e avaliação curricular, recebimento dos recursos, divulgação dos resultados, e além de todos os
comunicados que se fizerem necessários; inclusive podendo indicar servidores da pasta para apoiar a comissão no processo de avali-
ação curricular; ficando desde já designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

a) Geruza Bernadete de Moura Felizardo - Matrícula nº 96.875-0;
b) Maria Ângela Oliveira de Souza - Matrícula nº 104.133-9;
c) Laurisabel Guimarães Pinheiro - Matrícula nº 93.578-2
d) Rosângela Aires Fontes - Matricula nº 97.315-2
e) Ana Elisabete de Souza Godinho- Matricula n °107.817-8
f) Girlana Lucas Diniz - Matricula n° 103.548-7
g) Karla Giovanna Antunes Carneiro Leao- Matricula n° 114.188-0
h Paloma Cordeiro de Melo - Matricula n°72.869-7
i)) Monica Valeria Belo da Costa- Matricula n° 72.868-2

Art. 4º Aos integrantes do Grupo Especial de Trabalho aplique-se o disposto no Art. 13 da Lei Municipal nº 15.054, de 07 de março
de 1988, com posterior redação dada pelo Art. 75, § 2º, inciso I, da Lei Municipal nº 18.592, de 20 de junho de 2019.

Art.5º Estabelecer o prazo de 120 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão, podendo ser prorrogado.

Art.6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital - SEPLAGTD 

ANA RITA SUSSUNA WANDERLEY
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas - SDSDHJPD 

ANEXO ÚNICO
EDITAL SDSDHJPD 01/2021

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo seletivo simplificado de que trata esta Portaria Conjunta visa à contratação temporária de 39 (trinta e nove) profis-
sionais de nível médio e superior de diversas áreas no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas do Recife - SDSDHJPD, observado o quadro de vagas constante do ANEXO I deste Edital.

1.2. A Seleção Pública que trata o subitem anterior está fundamentada no Artigo. 37, inciso IX, da CF/88, no art. 63, inciso IX, da Lei
Orgânica do Município do Recife, na Lei Municipal nº 18.122, de 06 de março de 2015, e suas alterações, e autorizada pelo Decreto
Municipal nº 34.601, de 28 de maio de 2021.

1.3. O certame será realizado em uma única etapa, de caráter classificatório e eliminatório, que consistirá em análise curricular.

1.4. Os contratos temporários decorrentes deste processo seletivo serão válidos pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogados conforme previsão do art. 4º, da Lei Municipal nº 18.122, de 06 de março de 2015.

1.5. Para divulgação dos atos advindos da execução deste processo seletivo, será utilizado o endereço eletrônico
www.recife.pe.gov.br, devendo o resultado final ser homologado através de Portaria Conjunta da Secretaria de Planejamento, Gestão
e Transformação Digital - SPGTD e da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas
- SDSDHJPD, publicado no Diário Oficial do Município.

1.6. As regras do certame são disciplinadas por este Edital e respectivos anexos, que dele são partes integrantes, para todos os
efeitos e devem ser fielmente observados.

2. DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO PÚBLICA E DA COMISSÃO COORDENADORA

2.1. A presente Seleção Pública Simplificada, obedecidas às normas constantes deste Edital, é realizada sob a responsabilidade da
Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas - SDSDHJPD, sendo o respectivo órgão
auxiliado, no que tange aos procedimentos administrativos inerentes a presente seleção, pela Comissão Coordenadora, designada
através de Portaria Conjunta da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital - SPGTD e da Secretaria de
Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas - SDSDHJPD. 

Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital________________________________________
Secretário FELIPE MARTINS MATOS
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3. DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS CONTRATAÇÕES SEREM EFETUADAS

3.1. Os requisitos para contratação, remunerações e carga horária dos profissionais que vierem a ser contratados pelo Município em
decorrência desta seleção estão previstos Anexo II.

3.2. As atribuições dos profissionais a serem contratados estão estabelecidas no Anexo III deste Edital.

4. DAS VAGAS

4.1. As vagas de que trata este Edital estão distribuídas conforme Anexo II deste Edital e deverão ser preenchidas pelos critérios de
conveniência e necessidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas - SDS-
DHJPD, respeitada a ordem de classificação constante da homologação do resultado final da seleção.

4.2. A presente Seleção servirá para o preenchimento de vagas decorrentes da necessidade pública e de caráter excepcional.

4.3. Os candidatos classificados além do número de vagas ofertadas neste Edital formarão um Cadastro de Reserva (CR) para
contratação conforme necessidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
- SDSDHJPD, no âmbito da presente emergência, obedecendo-se o quantitativo de vagas reservadas para pessoas com deficiência
e respeitando-se sempre a ordem decrescente das notas.

5. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

5.1. Com base no art. 37, VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, nas Leis Federais nº 13.146, de 6 de julho de 2015
e nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, bem como na Lei Municipal nº
15.742, de 11 de fevereiro de 1993, às pessoas com deficiência fica assegurado o direito de se inscrever na presente Seleção Pública,
desde que as atribuições constantes do Anexo X sejam compatíveis com a sua deficiência, sendo-lhes reservado o percentual de
10% (dez por cento) do número total de vagas oferecidas por função, conforme estabelecido no Anexo II deste Edital.

5.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado
até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas por cargo, na forma
do art. 1º, § 3º, do Decreto nº. 9.508, de 24 de setembro de 2008, respeitado, no entanto, o limite máximo de 20% das vagas ofer-
tadas para a respectiva função. 

5.3. Consideram-se pessoas com deficiência as assim conceituadas no art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiência, sem prejuízo, no que couber, do disposto no Decreto Federal nº 3.298/1999, com observância, também, da Súmula
nº 377, do Superior Tribunal de Justiça, e demais legislações pertinentes à matéria. 

5.4. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão, no ato de inscrição, junto
com a documentação exigida, declarar essa condição e especificar sua deficiência, nos termos do Anexo X deste Edital.

5.5. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 9.508/2018, particularmente
no seu art. 2º, participarão da Seleção Pública Simplificada em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere
à avaliação e aos critérios de aprovação e de classificação.

5.6. O candidato que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com deficiência ficará impedido de concorrer às vagas reservadas,
porém disputará as de classificação geral.

5.7. A classificação do candidato que concorrer na condição de pessoa com deficiência não garante a ocupação da vaga reservada, deven-
do, quando convocado, submeter-se à Perícia Médica que será realizada pela Unidade de Perícias Médicas e Saúde do Trabalhador do
Município do Recife, para confirmação da deficiência ou não e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função. 

5.8. No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o candidato deve apresentar laudo médico, emitido nos últimos 12
(doze) meses, atestando o tipo, o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença e Problemas relacionados à Saúde - CID 10 (OPAS - OMS) e, indicando a provável causa da deficiência.

5.9. O candidato que não apresentar o laudo mencionado no subitem 5.7, não será considerado pessoa com deficiência, concorren-
do, portanto, às vagas de pessoas sem deficiência.

5.10. A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre:

a) a qualificação do candidato enquanto pessoa com deficiência, observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo art. 4º
do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações; e

b) a compatibilidade da deficiência constatada com o exercício das atividades inerentes à função à qual concorre, tendo por referên-
cia a descrição das atribuições da função constante do Edital.

5.11. O candidato que após a Perícia Médica não for considerado pessoa com deficiência terá seu nome excluído da lista de classi-
ficados para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na lista de classificação para as vagas de concorrência geral.

5.12. O candidato cuja deficiência for julgada incompatível com o exercício das atividades da função será desclassificado e excluído
do certame.

5.13. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no certame
ou por decisão da Perícia Médica serão preenchidas pelos demais candidatos sem deficiência, observada a ordem de classificação.

5.14. Da decisão proferida pela Unidade de Perícias Médicas da Prefeitura do Recife caberá recurso no prazo de 03 (três) dias úteis
a contar da data do seu recebimento pelo candidato, protocolado e endereçado à Presidência da Comissão Coordenadora do certame.

5.14.1. Os recursos poderão ser interpostos por via postal, através do SEDEX, ou no protocolo da Secretaria de Desenvolvimento
Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD, situada no Cais do Apolo, 925, 6º andar, Gabinete da
SDSDH, Bairro do Recife, Recife - PE CEP: 50.030-903, das 9h00 às 16h00. 

5.15. Os candidatos que concorrerem na condição de pessoas com deficiência formarão uma lista de classificados separadamente,
deixando evidente a Classificação Geral obtida pelo candidato.

5.16. Após a contratação, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para jus-
tificar a concessão de licença médica ou readaptação. 

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1. As inscrições para a Seleção Pública Simplificada serão gratuitas e realizadas unicamente por via postal, através do SEDEX. 

6.2. Cabe ao candidato veicular pela referida via postal os formulários e os documentos comprobatórios, obedecendo ao prazo de
postagem referido no Anexo I deste Edital, indicado como endereço de destino a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos
Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD, situada no Cais do Apolo, 925, 6º andar, no Gabinete da Secretaria,
Bairro do Recife, Recife - PE CEP: 50030-903.

6.2.1. Os candidatos que já tiverem efetivado a inscrição e que desejarem cancelar sua inscrição, poderão requerer a devolução dos
documentos apresentados.

6.2.2. Os candidatos que já tiverem efetivado a inscrição e não solicitarem o cancelamento desta inscrição, terão suas inscrições val-
idadas e ratificadas e serão automaticamente considerados inscritos nesta seleção.

6.3. Em razão das lotações dos contratados serem em serviços públicos e ações essenciais indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade e o atual cenário de crise sanitária, não será permitida a participação de candidatos com
mais de 60 (sessenta) anos de idade, gestantes, puérperas ou que se enquadrem em outro grupo de risco de aumento de mortali-
dade da COVID-19. Caso haja a classificação e ou a contratação do candidato e o mesmo alegue estar no grupo de risco será auto-
maticamente desclassificado. 

6.4. Para se inscrever na seleção, o candidato deverá preencher o "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO" constante do Anexo III deste
Edital, assim como a Declaração de Ciência das Normas da Seleção - Anexo IV, juntamente com o "CADERNO DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS", Anexo V, bem como CURRÍCULO, conforme modelo apresentado no Anexo VI devidamente acompanhado de
cópias dos documentos comprobatórios das informações prestadas e de acordo com a documentação relacionada no subitem 6.7.

6.4.1. Só será aceito o currículo que estiver de acordo com o modelo constante no Anexo VI.

6.5. Cada candidato só poderá concorrer a uma vaga das apresentadas neste Edital, conforme indicação no "FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO", Anexo III, especificando a função e seu respectivo código, conforme Anexo II deste Edital.

6.6. Caso seja identificado à concorrência do candidato em mais de uma vaga esse será eliminado do certame.

6.7. Na "CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", Anexo V, deverá ser especificado, em ordem sequencial
de apresentação, cada um dos documentos exigidos neste Edital, com indicação expressa da quantidade de folhas de cada docu-
mento e do total de folhas que compõem o referido caderno.

6.8. Juntamente com o "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO" e o "CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", o interessado
deverá enviar cópia dos seguintes documentos:

A) Currículo, conforme modelo do Anexo VI; 

B) Documento de identidade oficial com foto, a exemplo de: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pela Secretaria de Defesa
Social ou órgão equivalente, pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exer-
cício profissional (ordens, conselhos), passaporte, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como
identidade, carteira nacional de habilitação, sendo certo que, para aceitação como identidade, o documento deve encontrar-se no
prazo de validade;

C) CPF ou comprovante de situação cadastral;

D) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;

E) Quitação com o Serviço Militar, se do sexo masculino;

F) Diploma ou Declaração de conclusão do curso superior, emitida por instituição reconhecida pelo MEC para os candidatos à vaga
de nível superior;

G) Certificado de Conclusão de Ensino Médio (Ficha 19), emitida por instituição reconhecida pelo MEC para os candidatos à vaga de
nível médio;

H) Comprovante de inscrição e quitação das anuidades nos respectivos Conselhos da categoria profissional nos casos dos
Assistentes Sociais, Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais;

I) Comprovantes de experiência profissional, por meio de: 

1) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, constando a função para a qual concorre neste certame; 

2) Certidão e/ou declaração de serviço público, emitida pela unidade de recursos humanos da instituição em que trabalha ou trabal-
hou, no caso de servidor ou empregado público, na qual conste, expressamente, o período de atuação na função pretendida;

3) Certidão e/ou declaração da instituição em que trabalha ou trabalhou, acompanhada de tradução para a língua portuguesa, feita
por tradutor juramentado, no caso de experiência profissional no exterior;

4) Certidão e/ou declaração, assinada pela entidade à qual a candidata se vincula ou vinculou formalmente, no caso de experiência
como contratada ou demonstrativo de pagamento, desde que conste o tempo exercido na função;

5) Demonstrativo de pagamento desde que conste a data de ingresso no cargo/função e na instituição, mês de referência e função
para a qual concorre.

J) Comprovação de exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal, caso possua.

6.9. A apresentação de cópia de contrato sem certidão e ou declaração, em papel timbrado, do tempo efetivamente trabalhado, não
será considerada para fins de pontuação.

6.10. Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos, de que trata o subitem 6.8, letra "I", alíneas 2, 3 e 4, a certidão e
ou declaração deverá ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento.

6.10.1. A Certidão e ou declaração de que trata o subitem 6.8, alínea "2", devem ser emitidas em papel timbrado da instituição e ter
as firmas dos declarantes reconhecidas em cartório.

6.10.2 A Certidão e ou declaração de que trata o subitem 6.8, letra "I", quando apresentadas em cópias, deverão estar autenticadas. 

6.11. Só serão aceitos Diplomas e Certificados emitidos por instituição reconhecida por autoridade pública competente.

6.12. Conforme a titulação e demais cursos que dispuser o candidato, enunciados em seu currículo, o mesmo fará anexar, juntamente
com o "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO" e o "CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", os seguintes documentos:

a) Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Especialização, com carga horária mínima de 360 horas, emitido por
Instituição reconhecida pelo MEC;

b) Certificado ou Declaração de Conclusão de Mestrado;

c) Certificado ou Declaração de Conclusão de Doutorado;

d) Certificado ou Declaração de cursos, extensão, minicursos, oficinas, seminários, jornadas e congressos, com carga horária míni-
ma de 15 horas, com temas pertinentes a função pretendida.

6.13. Será considerada válida a inscrição postada até a data do encerramento estabelecido no ANEXO I, e recebidas pela SDSDHJPD
até 5 (cinco) dias úteis posteriores, não se responsabilizando, esta Secretaria, por atrasos ou extravios ocorridos na entrega postal. 

6.14. Não será admitida a juntada de qualquer documento após o prazo de inscrição. Também não será admitida inscrição por fax,
correio eletrônico ou qualquer outro meio diverso do previsto neste Edital. 

6.15. São de responsabilidade exclusiva do candidato as informações prestadas, dispondo a Comissão Organizadora, do direito de
excluir da seleção aquele que não preencher corretamente os Formulários e Declarações, conforme previsto neste Edital.

6.16. Quaisquer informações ou documentos falsos gerará a eliminação do candidato do presente processo seletivo, sem prejuízo
das sanções civis e penais cabíveis.

6.17. A inscrição do candidato implica a sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a presente Seleção Simplificada, con-
forme declarado no Anexo IV deste Edital.

6.18. Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital.

7. DA SELEÇÃO

7.1. A seleção simplificada será realizada em etapa única, denominada Avaliação Curricular, de caráter classificatório e eliminatório e
dar-se-á através da análise dos documentos comprobatórios e das informações prestadas, obedecendo-se rigorosamente a pontu-
ação especificada no Anexo VIII deste Edital.

7.2. A Avaliação Curricular valerá 100 (cem) pontos, sendo eliminado o candidato que não atingir a pontuação mínima de 60 (sessen-
ta) pontos.

7.3. Será exigida comprovação de experiência, mínima de 03 (três) anos, conforme orientações constantes no subitem 6.8, letra "I",
deste Edital.

7.4. Para o cálculo de experiência profissional não é admitido computar tempo simultâneo. 

7.5. Monitorias, estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios, trabalhos voluntários, Simpósio, Congresso e participação em
eventos similares não serão considerados para fins de comprovação de experiência profissional.

7.6. O registro e a declaração de experiência apresentada pelo candidato que não identificar claramente a correlação das atividades
exercidas com a função pretendida não será considerada para fins de pontuação.

7.7. Só serão contabilizados o período de tempo de experiência de 01 (um) ano completo, sendo desconsiderada a fração inferior a
este tempo de experiência.

8. DA CLASSIFICAÇÃO

8.1. Estarão classificados os candidatos que obtiverem pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos na Avaliação Curricular.

8.2. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente da pontuação obtida na avaliação curricular;

8.3. O resultado será divulgado e homologado no Diário Oficial do Município, acessado através do site: www.recife.pe.gov.br, na data pre-
vista no Anexo I, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, resultado final da seleção e convocações.

8.4. Na hipótese de ocorrer empate no resultado da Avaliação Curricular, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) maior idade,  conforme estabelece a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;

b) maior tempo de experiência profissional;

c) exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal.

8.5. Após o preenchimento das vagas descritas neste Edital, havendo desistência de candidatos aprovados durante a validade da Seleção
Pública, poderá a Prefeitura do Recife convocar novos candidatos, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação decrescente.

9. DOS RECURSOS

9.1. Os candidatos que discordarem do resultado preliminar da Avaliação Curricular poderão apresentar recurso administrativo via
endereço eletrônico recursocomissaocoordenadora@gmail.com, no período estabelecido no Anexo I, através de requerimento justif-
icando a sua discordância Anexo IX.

9.2. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) candidato(s), bem como fora do
prazo estabelecido no Anexo I.

9.3. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), internet, telegrama ou outros meios não especificados neste Edital.

9.4. Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos.

9.5. O candidato quando da apresentação do recurso deverá atender aos subitens abaixo:

9.5.1. Preencher o recurso com letra legível.

9.5.2. Apresentar argumentações claras e concisas.

9.6. Os recursos, porventura interpostos, serão julgados e deliberados pela Comissão Coordenadora.

O recurso apresentado será analisado pela Comissão Coordenadora que, verificando que atende às questões preliminares dispostas
no presente edital, o analisará e, no mérito, concordando totalmente com as razões do recurso, em juízo de reconsideração mudará
a decisão anterior, ou, discordando no todo do ou apenas em parte com razões apresentadas, decidirá.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. São requisitos básicos para a contratação:

a) ter sido aprovado neste Processo Seletivo;

b) ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12, § 1º, da Constituição Federal;

c) cumprir as normas estabelecidas neste Edital;

d) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente permitidos no Art 37 da CF;

e) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

f) cumprir as normas estabelecidas neste Edital;

6 DIÁRIO OFICIAL DO RECIFE Edição nº 085 - 19.06.2021



Edição nº 085 - 19.06.2021 DIÁRIO OFICIAL DO RECIFE 7

g) estar em gozo dos direitos políticos;

h) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

i) estar em dia com as suas obrigações eleitorais;

j) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, conforme exames admissionais e laudo médico do trabalho;

k) estar inscrito no respectivo órgão de classe, quando lei assim o exigir;

l) não estar impedido de firmar nova contratação temporária no âmbito do Poder Executivo Municipal da Prefeitura do Recife, por alcance de interstícios de que trata o artigo 10, da Lei Municipal nº 18.122, de 06 de março de 2015;

m) não ter sofrido penalidade conforme previsto na Lei Municipal nº 18.122, de 06 de março de 2015, no Art. 12, II, alínea "d", no prazo de 2 (dois) anos;

n) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por improbidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade de esfera federal, estadual ou municipal.

10.2. São documentos necessários para a contratação:

a) Certidão de nascimento ou casamento ou união estável, conforme o caso;

b) CPF - Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda;

c) Declaração de Regularização de CPF (internet);

d) Cédula de Identidade; 

e) Título de Eleitor com os comprovantes da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral (internet);

f) Cartão PIS ou PASEP - Caso não possuir o cartão, solicitar um extrato em qualquer agência do Banco do Brasil, se PASEP ou Caixa Econômica Federal, se PIS);

g) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (Folhas da Foto e da identificação);

h) Identidade profissional, quando for o caso (comprovação de registro e regularidade no órgão fiscalizador da profissão);

i) Certificado Militar (comprovar estar em dia com as obrigações militares), quando do sexo masculino;

j) Comprovante de residência; 

k) Certidão(ões) negativa(s) de antecedentes criminais expedida (s) pela (s) comarca (s) em que o candidato residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

l) Declaração de que não acumula cargos, empregos ou funções, salvo nos casos constitucionalmente admitidos no Art. 37 da CF;

m) Último extrato de pagamento (contracheque) se for funcionário público (neste caso, anexar na declaração de vínculo);

n) Comprovação do nível de escolaridade exigida para a função pleiteada;

o) Diploma do curso (registrado no MEC);

p) Certificado de Especialização, Mestrado, Doutorado (quando couber);

q) Comprovante do pedido de exoneração do Cargo Comissionado (quando couber);

r) Comprovante do pedido de exoneração do vínculo que apresentar incompatibilidade de horário (quando couber);

s) 02 fotos 3x4.

10.3. Os candidatos classificados serão contratados por um prazo de até 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 63, inciso IX, da Lei Orgânica do Município do Recife, na redação da ELOMR n. 29/2015, e na Lei Municipal nº 18.122, de 06
de março de 2015, observados, estritamente, o número de vagas, a ordem de classificação a necessidade do serviço e, a disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas SDSD-
HJPD.

10.4. A convocação para as contratações se dará através de Portaria de convocação publicada no Diário Oficial do Município, acessado através do site www.recife.pe.gov.br, sendo o candidato o único responsável pelo acompanhamento/verificação.

10.5. O início de atividades do contratado dar-se-á imediatamente após assinatura do contrato.

10.6. O cumprimento da carga horária de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais será distribuída em 06 (seis) ou 08 (oito) horas diárias, atendendo a necessidade e conveniência do serviço.

10.7. Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes de seu termo final, quando conveniente ao interesse público, por inexatidão ou irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo; pela ausência de idoneidade moral, assiduidade,
disciplina eficiência ou aptidão para o exercício da função; pelo não cumprimento das atividades para as quais foi contratado; ou desde que cessadas as razões que ensejaram a contratação.

10.8. Em caso de litígio com a Administração Pública, o foro competente é o da Justiça Comum da Comarca do Recife - PE, dada a natureza jurídico-administrativa dos contratos.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para a esta Seleção Pública Simplificada contida neste Edital e nos comunicados a serem publicados.

11.2. O candidato deverá comunicar por via postal, a alteração no seu endereço ou telefone, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas durante o período de validade da Seleção. 

11.3. Não será emitido a favor do candidato qualquer tipo de declaração ou atestado que se reportem à sua classificação, valendo, para esse fim, o resultado da Seleção Pública, a ser publicado no Diário Oficial do Município do Recife.

11.4. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas e classificação do candidato na Seleção Pública. O candidato deverá acompanhar cuidadosamente as publicações oficiais da Prefeitura do Recife. 

11.5. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior e regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.

11.6. O resultado final e homologação da Seleção Pública Simplificada será publicada no Diário Oficial do Município do Recife, através de Portaria Conjunta SPGTD/SDSDHJPD na qual constarão 03 (três) relações, sendo as duas primeiras em ordem decrescente de
classificação, contendo o nome do candidato, Cadastro de Pessoa Física - CPF e pontuação e, a terceira relação, por ordem alfabética, a saber: A - Relação dos candidatos classificados e B - Relação dos candidatos classificados como Pessoas com Deficiência (PCD);
C- Relação, por ordem alfabética, dos candidatos não classificados. 

11.7. A Administração Pública Municipal não assumirá despesas com deslocamento, hospedagem dos candidatos durante a seleção, ou por mudança de residência após a sua contratação.

11.8. Quando da convocação para assinatura do contrato, o candidato deverá trazer cópias e originais dos documentos relacionados no subitem 10.2. Havendo divergência dos documentos e sendo comprovada falsidade de documentos, o candidato será automatica-
mente excluído do Processo Seletivo.

11.9. Os candidatos classificados nos termos desta seleção serão convocados exclusivamente pelo Diário Oficial do Município do Recife e terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua apresentação e posterior assinatura do instrumento contratual. O não comparecimen-
to no referido prazo importará em expressa desistência, sendo automaticamente excluído do processo seletivo simplificado.   

11.10. A classificação do candidato assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse, oportunidade e conveniência da Secretaria de
Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD, a existência de vaga, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de validade do certame.

11.11. A rescisão do contrato por iniciativa do contratado deve ser comunicada, por escrito, à Administração contratante com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, para que não seja prejudicada a prestação do serviço. Neste caso, poderá ser convocado o próximo
candidato da lista de classificados.

11.12. Todos os horários previstos neste Edital correspondem ao horário oficial do Estado de Pernambuco.

11.13. Fica desde já estabelecido que os casos omissos neste Edital, que forem objeto de questionamento, serão objeto de deliberação pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD, com o auxílio da
Comissão Coordenadora desse processo seletivo.

ANEXO I - CRONOGRAMA

Item ATIVIDADE ENDEREÇO DATA PREVISTA

1 1º Etapa Inscrição Via SEDEX Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas do Recife/ Gabinete 
da SDSDHJPD - Avenida Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Recife - PE CEP 50.030-903. 21/06/2021 a   21/07/2021

2 Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Curricular Site: www.recife.pe.gov.br 26/08/2021
3 Interposição de Recurso Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre 

Drogas do Recife /Gabinete da SDSDHJPD- Avenida Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Recife - PE CEP 50.030-903. 27/08/2021 a 02/09/2021
4 Divulgação do resultado do julgamento dos Recursos Site: www.recife.pe.gov.br 11/09/2021
5 Resultado final e Homologação  da Seleção Simplificada Site: www.recife.pe.gov.br 11/09/2021

ANEXO II - DEMONSTRATIVO

FUNÇÃO/CÓDIGO VAGAS REQUISITOS CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO
QUANT PCD

AS 01 - ASSISTENTES SOCIAIS 14             01 Formação superior na graduação em Serviço Social; Registro no
Conselho de Classe correspondente a formação e no mínimo 3 (três) anos
de experiência na função pretendida na área da Assistência 
Social e ou Direitos Humanos. 30 horas semanais R$ 2.221,77

PSI 02 - PSICÓLOGOS 12            01 Formação superior na graduação em Psicologia; Registro no Conselho 
de Classe correspondente a formação e no mínimo 3 (três) anos de 
experiência na função pretendida na área da Assistência 
Social e ou Direitos Humanos. 30 horas semanais R$ 2.221,77

PED 03 - PEDAGOGO 02          - Formação superior na graduação em Pedagogia. No mínimo 3 (três) anos
de experiência na função pretendida na área da Assistência 
Social e ou Direitos Humanos. 30 horas semanais R$ 2.221,77

NUTRI 04 - NUTRICIONISTA 04          - Formação superior na graduação em Nutrição. Registro no Conselho de 
Classe correspondente a formação e no mínimo 3 (três) anos de 
experiência na função pretendida na área da Assistência 
Social e ou Direitos Humanos. 30 horas semanais R$ 2.221,77

EDU 05 - EDUCADOR SOCIAL 07           - Ensino médio completo. No mínimo 3 (três) anos de experiência na 
função pretendida na área da Assistência Social e ou Direitos Humanos. 40 horas semanais R$ 1.225,07
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ANEXO III - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. Nome do candidato:
2. Número R.G: 
3. Órgão Expedidor e Data: 
4. UF:
5. Sexo:
6. Data do Nascimento: 
7. Número CPF:
8. Número Título Eleitoral:                                          Zona:            Secção:
9. Endereço Residencial (Rua/Avenida, nº): 
10. Bairro: 
11. Cidade: 
12. UF:
13. CEP: 
14. Telefone (Fixo):                                     Celular:
15. Profissão: 
16. Conselho de Classe: 
17. Secretaria pretendida para atuação:
(    ) Secretaria Executiva de Assistência Social (SEAS) 
(    ) Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) 
18. Função pretendida e Código:___________________________/__________
19. Pessoa com deficiência:
Sim (  )  Informar qual deficiência: Visual (  ) Motora (  ) Física (  )
Não (  ) 

DECLARAÇÃO

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para a SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA SDSDHJPD 01/2021, realizada pelas Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital e Secretaria de Desenvolvimento Social, Diretos Humanos, Juventude e Políticas
sobre Drogas do Recife, que não me encontro em grupo de risco da COVID - 19, em conformidade com as normas deste Processo Seletivo com o qual concordo plenamente.

Recife, de de 2021.

ASSINATURA

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS NORMAS DA SELEÇÃO

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para a SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA SDSDHJPD 01/2021, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Diretos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, tomei conhecimento das normas deste Processo
Seletivo, com o qual concordo plenamente.

Recife, _____ de _________________ de 2021.

___________________________
Assinatura do candidato

ANEXO V - CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOME: _________________________________________________________
FUNÇÃO: _______________________________________________________
CÓDIGO: __________________
REQUERIMENTO:
À Comissão, 

Na condição de candidato na SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA SDSDHJPD 01/2021 da Secretaria de Desenvolvimento Social, Diretos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas do Recife, solicito análise da documentação anexa, apresentada na seguinte ordem: 

Sequência de apresentação Especificação dos Documentos e Quantidade de Folhas 
1 
2
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

TOTAL DE FOLHAS QUE COMPÕEM O CADERNO:

Recife,_____ de ___________________ de 2021. 

_________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO VI - MODELO DE CURRÍCULO.

Dados pessoais

Nome:
Data de nascimento:                                                                Sexo:
Filiação:
Local:
Estado civil:
Endereço:
Telefone fixo:                                    Telefone celular:
E-mail:

Formação/Titulação (constando Título, Curso, Instituição, período e/ou conclusão, carga horária).

Cursos de Extensão e/ou Extracurriculares (Constando: Curso, Instituição, período e/ou conclusão, carga horária).

Experiência Profissional: (Constando: período (mês/ano), Instituição que trabalhou cargo ou função exercida e síntese das atividades desenvolvidas).

Conhecimentos em Informática: (Constando: Curso, Instituição, período e/ou conclusão, carga horária).

ANEXO VII - RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES

- ASSISTENTES SOCIAIS
Código AS 01

ATRIBUIÇÕES
Realizar acolhida e escuta qualificada. Preencher e elaborar junto com as famílias/indivíduos o Prontuário Suas e o Plano de Acompanhamento Individual - PIA, considerando as especificidades e particularidades de cada um. Instituir espaços coletivos de socialização
de orientações e informações. Realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos dos serviços e programas em execução na secretaria. Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias. Realizar estudos socioeconômicos com as famílias e ou indi-
víduos para fins avaliação de acesso aos serviços, programas e benefícios socioassistenciais. Realizar acompanhamento especializado, por meio de ações e atendimentos particularizados e coletivos às famílias e ou indivíduos. Supervisionar os educadores sociais no
acompanhamento socioeducativo das medidas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade dos adolescentes em conflito com a lei. Ofertar apoio técnico aos educadores sociais do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social). Supervisionar
e apoiar tecnicamente os Educadores Social do Programa Primeira Infância do Suas. Orientar e apoiar os profissionais de nível médio que compõe as equipes dos equipamentos. Realizar atividades individualizadas ou coletivas para consecução dos objetivos do serviço
com o usuário.  Realizar oficinas com as famílias e ações comunitárias. Realizar reuniões com a rede socioassistencial do território onde atua. Realizar e/ou participar de reuniões com a rede de Direitos Humanos. Realizar encaminhamentos monitorados para a rede
socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos humanos e do sistema de justiça e segurança. Articular, discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede, visando ao atendimento integral dos usuários. Trabalhar
em equipe, de forma interdisciplinar. Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas. Supervisionar direta e sistematicamente os estagiários de serviço social. Elaborar relatórios e pareceres sobre a matéria do serviço social. Executar os pro-
gramas, projetos e ações próprias da Assistência Social e Direitos Humanos. Atuar em processos de mediação de conflitos. Realizar busca ativa, por meio de visitas domiciliares, nos casos de violação de direitos humanos. Apoiar as avaliações de revisão de cadastro
(programa bolsa família, BPC e demais benefícios). Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em suas áreas de abrangência. Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho. Participar das atividades
de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas aos serviços em que está lotada. Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários. Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e pro-
cedimentos. Planejar, organizar, executar, participar e acompanhar processos formativos, nas diversas modalidades. Realizar atendimento e acompanhamento funcional. Realizar a supervisão técnica junto as equipes dos serviços socioassistenciais. Executar o plantão
social. Utilizar os instrumentos técnicos, normativos e práticas inerentes a especificidade da intervenção profissional.
- PSICÓLOGOS
Código PSI 02

ATRIBUIÇÕES
Realizar acolhida e escuta qualificada. Preencher e elaborar junto com as famílias/indivíduos o Prontuário Suas e o Plano de Acompanhamento Individual - PIA, considerando as diferenças individuais, subjetivas e socioculturais de seus membros. Instituir espaços cole-
tivos de socialização de orientações e informações. Realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos dos serviços e programas em execução na secretaria. Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias. Desenvolver atividades voltadas ao cuida-
do em saúde mental junto aos trabalhadores do Suas, de forma individual e ou coletiva. Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em diferentes contextos. Compreender a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, sob difer-
entes enfoques teóricos e metodológicos com o objetivo de problematizar e propor ações no âmbito social. Realizar acompanhamento especializado, por meio de ações e atendimentos particularizados e coletivos às famílias e ou indivíduos. Supervisionar os educadores
sociais no acompanhamento socioeducativo das medidas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade dos adolescentes em conflito com a lei. Ofertar apoio técnico aos educadores sociais do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social).
Supervisionar e apoiar tecnicamente os Educadores Social do Programa Primeira Infância do Suas. Orientar e apoiar os profissionais de nível médio que compõe as equipes dos equipamentos. Realizar atividades individualizadas ou coletivas para consecução dos obje-
tivos do serviço com o usuário.  Realizar oficinas com as famílias e ações comunitárias. Realizar reuniões com a rede socioassistencial do território onde atua. Realizar e ou participar de reuniões com a rede de Direitos Humanos. Realizar encaminhamentos monitora-
dos para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos humanos e do sistema de justiça e segurança. Articular, discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede, visando ao atendimento integral dos
usuários. Trabalhar em equipe, de forma interdisciplinar. Atuar em processos de mediação de conflitos. Realizar busca ativa, por meio de visitas domiciliares, nos casos de violação de direitos humanos. Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desen-
volvidas. Supervisionar direta e sistematicamente os estagiários de psicologia. Elaborar relatórios e pareceres sobre a matéria da psicologia. Executar os programas, projetos e ações próprias da Assistência Social e Direitos Humanos. Fortalecer a execução direta dos
serviços socioassistenciais em suas áreas de abrangência. Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho. Participar das atividades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais
atividades correlatas aos serviços em que está lotada. Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários. Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. Planejar, organizar, executar, participar e acompanhar processos formativos,
nas diversas modalidades. Realizar atendimento e acompanhamento funcional. Executar o plantão social. Utilizar os instrumentos técnicos, normativos e práticos inerentes a especificidade da intervenção profissional. Realizar a supervisão técnica junto as equipes dos
serviços socioassistenciais



- PEDAGOGO
Código PED 03

ATRIBUIÇÕES
Realizar acolhida e atendimento. Preencher e elaborar junto com as famílias/indivíduos o Prontuário Suas e o Plano de Acompanhamento Individual - PIA, considerando as especificidades e particularidades de cada um. Instituir espaços coletivos de socialização de ori-
entações e informações. Realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos dos serviços e programas em execução na secretaria. Realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos dos serviços e programas em execução na secretaria. Realizar visitas institucionais
de mobilização, articulação e parcerias. Realizar atividades individualizadas ou coletivas para consecução dos objetivos do serviço com o usuário.  Realizar oficinas com as famílias e ações comunitárias. Realizar reuniões com a rede socioassistencial do território onde
atua. Realizar e/ou participar de reuniões com a rede de Direitos Humanos. Realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos humanos e do sistema de justiça e segurança. Articular,
discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede, visando ao atendimento integral dos usuários. Atuar em processos de mediação de conflitos. Realizar busca ativa, por meio de visitas domiciliares, nos casos de violação de direitos humanos.
Trabalhar em equipe, de forma interdisciplinar. Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas. Supervisionar direta e sistematicamente os estagiários de pedagogia. Executar os programas, projetos e ações próprias da Assistência Social e
Direitos Humanos. Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em suas áreas de abrangência. Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho. Participar das atividades de capacitação e formação con-
tinuada, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas aos serviços em que está lotada. Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários. Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. Planejar, organi-
zar, executar, participar e acompanhar processos formativos, nas diversas modalidades. Realizar atendimento e acompanhamento funcional. Realizar a supervisão técnica junto as equipes dos serviços socioassistenciais. Executar o plantão social. Utilizar os instrumen-
tos técnicos, normativos e práticas inerentes a especificidade da intervenção profissional. Realizar a orientação, assessoria, consultoria e outros atendimentos relativos à qualificação e desenvolvimento de habilidades didático-pedagógicas para a condução prática educa-
tiva/ socioeducativa dos processos formativo-educativos junto a indivíduos e grupos, em especial o referencial-afetivo familiar (orientação e apoio sociofamiliar). Promover ações e processos socioeducativos com vistas a garantir aquisições progressivas ao usuário de
acordo com seu ciclo de vida, ampliação de trocas e vivências culturais, incentivo a socialização, a convivência comunitária, a consciência da cidadania e seu pleno exercício, bem como o desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, a ampliação de
repertório de informações e conhecimentos, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para prevenção ou enfrentamento das condições e riscos de vulnerabilidade social.

- NUTRICIONISTA
Código NUTRI 04

ATRIBUIÇÕES
Planejar atividades socioassistenciais dos Programas e Projetos que tenham interface com a política de segurança alimentar do município. Acompanhar de forma sistemática às famílias atendidas. Realizar e participar de oficinas e/ou palestras e/ou cursos. Facilitar gru-
pos de sensibilização à família e usuários. Monitorar as unidades da rede socioassistencial que façam parte do cadastro do Banco de Alimentos. Acompanhar o ciclo de planejamento, compra, entrega e distribuição dos alimentos do Banco de Alimentos. Realizar visitas
domiciliares. Monitorar, avaliar e sistematizar os dados. Elaborar relatórios e demais documentos. Efetuar controle higiênico-sanitário e segurança alimentar nos ambientes. Participar dos programas de educação nutricional. Implantar programas de capacitação para os(as)
servidores(as) da área, instruindo sobre a definição das boas práticas de produção e atendimento para a qualificação dos produtos e serviços. Supervisionar os(as) servidores(as) da área com referência a higiene pessoal, operacional e a comportamentos disciplinares.
Coordenar as funções de higiene e desinfecção de instalações mobiliários utensílios e equipamentos. Implantar técnicas seguras de manipulação de alimentos insumos e produtos finais nos equipamentos e serviços. Estabelecer princípios da técnica dietética, com medi-
das de controle e ações corretivas, harmonizando às leis gastronômicas.

- EDUCADOR SOCIAL
Código EDU 05

ATRIBUIÇÕES
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função
protetiva da família. Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e
coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais. Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social. Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa. Atuar na recepção dos usuários possi-
bilitando ambiência acolhedora. Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações. Apoiar e participar no planejamento das ações. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e
coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade. Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades. Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade. Apoiar no processo de mobilização
e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais. Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divul-
gação das ações. Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas as etapas do processo de trabalho. Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos
e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar. Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políti-
cas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais. Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados. Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas.
Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado. Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de
situações de fragilidade social vivenciadas. Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades. Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de for-
mação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra. Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos. Apoiar no desenvolvimento dos
mapas de oportunidades e demandas. 

ANEXO VIII - PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR 

VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR - exceto as funções de Terapia Ocupacional e Nutrição

ITEM DA AVALIAÇÃO ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Especialista - Curso com carga horária mínima de 360 horas, na área de atuação específica da função a que concorre. 10 15 pontos

Titulação (Não cumulativa) Mestre na área de atuação específica da função a que concorre. 12
Doutor na área de atuação específica da função a que concorre. 15
Cursos na área de Assistência Social e Direitos Humanos (cursos, oficinas, minicursos, 
jornadas, seminários, congressos, extensão)

(Cumulativa) Carga horária: 20 a 60 horas 05 10 pontos
Carga horária: 61 a 80 horas 07
Carga horária: Acima de 81 horas
10

Experiência Profissional
(Não Cumulativa) Experiência profissional comprovada na função pretendida nas áreas da Política de Assistência Social e

Direitos Humanos na rede pública e/ou privada. De 3 anos  até 5 anos:45  pontos 75 pontos
Acima de 5 anos até 7  anos: 55  pontos
Acima de 7 anos até 9 anos: 65 pontos
Acima de 9 anos: 75 pontos

TOTAL 100

VAGAS NÍVEL SUPERIOR - NUTRIÇÃO

ITEM DA AVALIAÇÃO ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Titulação
(Não cumulativa) Especialista - Curso com carga horária mínima de 360 horas, na área de atuação específica da função a que concorre. 10 15 pontos

Mestre na área de atuação específica da função a que concorre. 12
Doutor na área de atuação específica da função a que concorre. 15
Curso na área de Assistência Social e Direitos Humanos (cursos, oficinas, minicursos, 
jornadas, seminários, congressos, extensão)

(Cumulativa) Carga horária: 15 a 60 horas 2 10 pontos
Carga horária: 61 a 80 horas 3
Carga horária : Acima de 81 horas 5

Experiência Profissional Experiência profissional comprovada na área de graduação nas demais políticas públicas.
A partir de 2 anos: 10 pontos 10 pontos
Experiência Profissional
(Não Cumulativa) Experiência profissional comprovada na área da Política de Assistência e Direitos 

Humanos Social na rede pública e/ou privada De 3 anos até 5 anos: 50  pontos 65 pontos
Acima de 5 anos até 7  anos: 55  pontos
Acima de 7 anos até 9 anos: 60 pontos
Acima de 9 anos: 65 pontos

TOTAL 100

NÍVEL MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL

ITEM DA AVALIAÇÃO ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Curso na área da Assistência Social, Educação Popular, Direitos Humanos, Esporte e/ou Cultura

(Cumulativa) Carga horária: 15 a 60 horas 2 05
Carga horária: 61 a 80 horas 3
Carga horária: acima de 81 horas 5

Cursos na Area da Primeira Infância Carga Horária acima de 20 horas 15 15
Experiência Profissional (Áreas não específicas da Assistência Social e Direitos Humanos)

Experiência profissional comprovada em instituições públicas, privadas, com grupos que promovam o convívio 
através da utilização de metodologias participativas e/ou diferentes recursos artísticos, culturais ou esportivos. A partir de 03 anos 05

Experiência Profissional (Área específica da Assistência Social/SUAS e Direitos Humanos0

(Não Cumulativa) Experiência profissional comprovada na área da Política de Assistência Social na rede pública e/ou privada. De 03 anos até 05 anos: 45 pontos 75
Acima de 5 anos até 7  anos: 55 pontos
Acima de 7 anos até 9 anos:  65 pontos
Acima de 9 anos: 75 pontos 

TOTAL 100

ANEXO IX - FORMULÁRIO PARA RECURSO

À Comissão Organizadora da Seleção Simplificada SDSDHJPD 01/2021 de que trata o Edital nº 01/2021.
Candidato (a):
Função:
Código:

Justificativa do candidato (a), revisão da Avaliação Curricular, pelas seguintes razões:

Recife,_____ de ___________________ de 2021. 

assinatura do(a) candidato(a)

Instruções:
1. Preencher o recurso com letra legível; 
2. Apresentar argumentações claras e concisas; 
3. Não é permitido acostar nenhum documento ao recurso.

ANEXO X - MODELOS DE DECLARAÇÕES DE DEFICIÊNCIAS

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

Dr. (ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei Federal nº  7.853, de 24 de outubro de 1989, artigo 2º, parágrafo único, em seu inciso III, alíneas b, que assegura: o empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção
de empregos inclusive de tempo parcial, destinados a pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns, a qual foi normatizada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02
de dezembro de 2004, que dispõe, no seu artigo 4º:
"Artigo 4º: É considerada pessoa portadora de deficiência física a que se enquadra na seguinte categoria:
Inciso I - Deficiência Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmento do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triple-
gia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membro com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções."
(nova redação dada pelo Decreto Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 - DOU de 03/12/2004) 
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Declaro que o (a) Sr. (ª)________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) na
Seleção Pública concorrendo a uma vaga de _________________________ como Portador(a) de Deficiência Física. Fundamentado
no exame clínico que o (a) mesmo (a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei Federal 7.853, de 24 de outubro de 1989
e no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº  5.296, de 02 de dezembro de 2004,
AFIRMO que: O (A) candidato(a) (É) (NÃO É) portador(a) de Deficiência Física, cujo CID 10 da Deficiência é ______, em razão de
apresentar o seguinte quadro deficitário motor:
_____________________________________________________________________________ 

NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como deficiente físico(a) é obrigado(a) a além deste documento para a análise da comissão orga-
nizadora da seleção encaminhar em anexo exames atualizados que possa comprovar a Deficiência Física (laudo dos exames acom-
panhados da tela radiológica, escanometria, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, etc). 

Recife, _____/____/_____

Ratifico as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Dr. (ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________,  fundamentado no texto da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, arti-
go 2º, parágrafo único, em seu inciso III, alíneas b, que assegura: o empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção
de empregos inclusive de tempo parcial, destinados a pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos
comuns, a qual foi normatizada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296,
de 02 de dezembro de 2004, que dispõe, no seu artigo 4º: "Artigo 4º: É considerada pessoa portadora de deficiência auditiva a que
se enquadra nas seguintes categorias:(...)
Inciso II - deficiência auditiva: Perdas bilaterais, parciais ou totais, de quarenta e um decibéis (db) ou mais, aferida por audiograma
nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
a) de 25 a 40 db - surdez leve; 
b) de 41 a 55 db - surdez moderada; 
c) de 56 a 70 db - surdez acentuada; 
d) de 71 a 90 db - surdez severa;"
e) acima de 91 db - surdez profunda; 
f) anacusia.

Declaro que o (a) Sr. (ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito (a) na
Seleção Pública concorrendo a uma vaga de _______________________ como Portador(a) de Deficiência Auditiva. Fundamentado
no exame clínico que o (a) mesmo (a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de
1989 e no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de
2004, AFIRMO que: o (a) candidato(a) (É) (NÃO É) portador (a) de deficiência auditiva, cujo CID 10 da deficiência é _________, em
razão de apresentar surdez bilateral em nível de acentuada a profunda ou anacusia, conforme demonstrado na audiometria tonal e
vocal datada de  ___/___/___  em anexo. 

NOTA: O (A) candidato (a) inscrito (a) como deficiente auditivo (a) é obrigado (a) além deste documento para a análise da comissão
organizadora da seleção encaminhar em anexo Audiometria atualizada e Audiometrias anteriores que porventura possua, que pos-
sam comprovar a deficiência Auditiva Bilateral a partir de 56 db na freqüência de 500 Hz e sua evolução, se for o caso. 

Recife, _____/____/_____

Ratifico as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA VISUAL

Dr. (ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________,  fundamentado no Texto da Lei Federal nº  7.853, de 24 de outubro de 1989,
Artigo 2º, Parágrafo Único, em seu inciso III, alíneas b, que assegura: o empenho do poder público quanto ao surgimento e a
manutenção de empregos inclusive de tempo parcial, destinados a pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos
empregos comuns, a qual foi normatizada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal
nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe, no seu artigo 4º: "Artigo 4º: É considerada pessoa portadora de deficiência Visual
a que se enquadra nas seguintes categorias:(...)
Inciso III - Deficiência Visual - Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais
a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores." (nova redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004) e pela Súmula STJ 377/09 para os
portadores de visão monocular. 

Declaro que o (a) Sr. (ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito (a) na
Seleção Pública concorrendo a uma vaga de ________________________ como Portador(a) de Deficiência VISUAL. Fundamentado
no exame clínico que o (a) mesmo (a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de
1989 e no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de
2004,  e pela Súmula STJ 377/09, AFIRMO que: o (a) candidato (a) (É) (NÃO É) portador (a) de deficiência visual, cujo CID 10 da
deficiência é __________, em razão de apresentar cegueira bilateral ou visão monocular às custas do olho ____, conforme a
acuidade visual C/S correção e na Campimetria Digital Bilateral datada de ____/____/____ anexa. 

NOTA: O (A) candidato (a) inscrito (a) como deficiente visual é obrigado (a) encaminhar além deste documento para a análise da
comissão organizadora da seleção anexar Campimetria Digital Bilateral atualizada e estudo da acuidade visual com e sem correção.
Será considerado portador de Cegueira monocular "visão monocular" aquele que tenha acuidade visual igual ou inferior a 0,05 com
a melhor correção, no olho afetado.                                                                      

Recife, _____/____/_____

Ratifico as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

PORTARIA Nº 677 DE 15 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, no uso de suas atribuições, considerando o Art.
43 da Lei nº 18.592/2019, e a Portaria SADGP nº 309, de 11 de outubro de 2019, 
RESOLVE: 
Atribuir a Gratificação de Atividade na Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital a servidora abaixo, para o nível especificado:

Nº Matrícula Nome Nível A contar de
1 115.807-4 Jurema Celly Gonçalves Pereira Ayres Ramos A 07/06/2021

Recife, 15 de junho de 2021.

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

PORTARIA N° 681 DE 15 DE  JUNHO   DE 2021
O GERENTE GERAL DE POLÍTICA DE PESSOAL, no uso de suas atribuições e considerando a subdelegação prevista no inciso IV,
alínea "e" art. 1º, da Portaria SEPLAGTD nº 091, de 22/02/2021; considerando a Portaria nº 0869 de 19 de maio de 2021, publicada
no DOM nº 071 de 20 de maio de 2021 e tendo em vista o contido na CI  nº 110/2021 - GGAPE/SEAD/SEPLAGTD, da Gerente Geral
de Administração de Pessoal.
R E S O L V E:
Excluir do servidor EDUARDO LUÍS VITORIO, matrícula nº 65.852-3, Agente Administrativo a Gratificação de Operador de Folha de
Pagamento, a contar de 20 de maio de 2021.

Recife, 11 de junho de 2021

BRUNO ALVES CARNEIRO
Gerente Geral de Política de Pessoal

PORTARIA Nº 682 DE 15 DE JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, considerando a subdelegação prevista no inciso
II   do art. 2º, da Portaria nº 15, de 29/01/2021 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital e tendo em vista o
contido na CI de nº 110/2021 -GGAPE/SEAD/SEPLGTD da Gerência Geral de Administração de Pessoal,
R E S O L V E:
Dispensar o servidor EDUARDO LUIS VITORIO, matrícula 62.852-3, Agente Administrativo da função gratificada de Supervisor 1 -
Supervisão Licença Prêmio, símbolo "FG1", da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, a contar de 20 de maio
de 2021.   

Designar a servidora ANA ELISABETE OLIVEIRA CLEMENTE, matrícula 72.687-6, Agente Administrativo para exercer a função
gratificada de Supervisor 1 - Supervisão Licença Prêmio, símbolo "FG1", da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação
Digital, a contar de 20 de maio de 2021.   

Dispensar a servidora EVELLINE MARIA RAMOS DA SILVA, matrícula 12680, Auxiliar de Administração da função gratificada de
Supervisor 3 - Supervisão de Emissão de Certidões e Declarações, símbolo "FG3", da Secretaria de Planejamento, Gestão e
Transformação Digital, a contar de 01 de junho de 2021.   

Designar a servidora IONE MEIRA SILVA DE VASCONCELOS, matrícula 906203, Agente Administrativo para exercer função grati-
ficada de Supervisor 3 - Supervisão de Emissão de Certidões e Declarações, símbolo "FG3", da Secretaria de Planejamento, Gestão
e Transformação Digital, a contar de 01 de junho de 2021

Recife, 11 de junho de 2021.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA
Secretário Executivo de Administração

PORTARIA Nº  678 DE 15 DE JUNHO DE  2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 167/2021-
GAB/GCMR do Comandante da Guarda Civil Militar do Recife, Ofício nº 221/2021-GAB /SEPUL do Secretário de Política Urbana e
Licenciamento do Recife, Cota da Chefe de Gabinete da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital/SEPLAGTD,
Cota da Secretária de Gabinete da Secretaria de Administração/SEAD e Cota da Gerente de Cadastro e Movimentação de
Pessoal/SEPLAGTD.
R E S O L V E
Remover da Secretaria de Segurança Cidadã para a Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, o servidor ALBERTO DE SOUZA
DINIZ, Agente de Segurança Municipal, matrícula nº 111470-0, CPF nº ***.237.694-**, pertencente ao quadro de pessoal da
Secretaria de Segurança Cidadã, a contar da data de publicação.

PORTARIA Nº 679 DE 15 DE JUNHO DE  2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido na CI nº 13/2021-
GAB/SEC EXEC/SEGOV do Secretário Executivo de Articulação Territorial, Cota do Secretário Executivo da Secretaria de Governo
e Participação Social do Recife, Cota da Secretária de Gabinete da Secretaria de Administração do Recife e Cota da Gerente de
Cadastro e Movimentação de Pessoal do Recife.
R E S O L V E
Remover da Secretaria de Governo e Participação Social para a Secretaria de Saúde, o servidor CLAYTON DA SILVA LEAL, Agente
de Saúde e Combate às Endemias, matrícula nº 77027-1, CPF nº ***.550.574-**, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria
de Saúde, a contar da data de publicação.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA
Secretário Executivo

PORTARIA Nº. 625, DE 15 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o art.
116 da Lei Municipal nº 14.728/85, bem como solicitação do servidor através do e-mail licença.afastamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E:
Conceder Licença para trato de interesses particulares, sem vencimentos, ao servidor Fábio Luiz da Silva Conceição, matrícula
funcional nº. 107.572-1, ocupante do cargo efetivo de Agente Segurança Municipal, por 02 (dois) anos, a contar de 01/07/2021.

Recife, 15 de junho de 2021.

DIEGO ROCHA
Secretário Executivo de Administração

PORTARIA Nº. 628, DE 16 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o con-
tido art. 14, inciso II, da Lei Municipal nº. 18.122/15, bem como a solicitação da servidora através do e-mail
pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Rescindir, a pedido, em 14/06/2021, o Contrato por Tempo Determinado da servidora Anna Letícia de Oliveira Melo, matrícula nº.
115.730-2, ocupante do cargo de Médico Clínico Plantonista.

PORTARIA Nº. 626, DE 16 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o con-
tido art. 14, inciso II, da Lei Municipal nº. 18.122/15, bem como a solicitação do servidor através do e-mail
pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Rescindir, a pedido, em 09/06/2021, o Contrato por Tempo Determinado do servidor Diego Montarroyos Simões, matrícula nº.
115.171-1, ocupante do cargo de Médico Cirurgião Geral.

PORTARIA Nº. 627, DE 16 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o con-
tido art. 14, inciso II, da Lei Municipal nº. 18.122/15, bem como a solicitação do servidor através do e-mail
pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Rescindir, a pedido, em 24/05/2021, o Contrato por Tempo Determinado do servidor Landerson Alves Marinho de Lima, matrícula
nº. 115.801-5, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem 30h.

PORTARIA Nº. 630, DE 16 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o con-
tido no art. 71, inciso I, da Lei nº 14.728/85, bem como a solicitação do servidor através do e-mail
pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Exonerar, a pedido, em 14/06/2021, o servidor Rodrigo Rodrigues da Silva, matrícula nº. 110.788-7, ocupante do cargo efetivo de
Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial - AADEE.

PORTARIA Nº. 631, DE 16 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o art.
2º, inciso VII, c/c o art. 15 da Lei Municipal nº. 18.125/15, bem como solicitação do servidor no e-mail gerenciageral.administra-
caopessoal@recife.pe.gov.br
R E S O L V E:
Conceder ao servidor Tiago José da Silva Filho, matrícula nº. 38.945-5, ocupante do cargo efetivo de Músico da Orquestra
Sinfônica do Recife, migração do nível médio para o nível superior, a contar da publicação.

Recife, 16 de junho de 2021.

DIEGO ROCHA
Secretário Executivo de Administração

PORTARIA Nº. 636, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o con-
tido no art. 71, inciso I, da Lei nº 14.728/85, bem como a solicitação do servidor através do e-mail
pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Exonerar, a pedido, em 14/06/2021, o servidor Joabe Lima Martins do Carmo Andrade, matrícula nº. 104.476-1, ocupante do cargo
efetivo de Agente de Segurança Municipal - Guarda.

PORTARIA Nº. 637, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o con-
tido no art. 71, inciso I, da Lei nº 14.728/85, bem como a solicitação da servidora através do e-mail
pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Exonerar, a pedido, em 15/06/2021, a servidora Julianne Thaís De Mendonça Matoso, matrícula nº. 94.754-3, ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI.

PORTARIA Nº. 635, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o con-
tido no art. 71, inciso I, da Lei nº 14.728/85, bem como a solicitação do servidor através do e-mail
pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Exonerar, a pedido, em 14/06/2021, o servidor Alessandro Alves de Almeida, matrícula nº. 113.460-4, ocupante do cargo efetivo
de Médico 20h.

PORTARIA Nº. 632, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o con-
tido art. 14, inciso II, da Lei Municipal nº. 18.122/15, bem como a solicitação da servidora através do e-mail
pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Rescindir, a pedido, em 01/04/2021, o Contrato por Tempo Determinado da servidora Gilda Alves de Carvalho, matrícula nº.
115.032-4, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem 30h.

PORTARIA Nº. 633, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021,
com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de
17 de julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o con-
tido art. 14, inciso II, da Lei Municipal nº. 18.122/15, bem como a solicitação da servidora através do e-mail
pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Rescindir, a pedido, em 16/06/2021, o Contrato por Tempo Determinado da servidora Iracy Karina de Albuquerque Carrenho,
matrícula nº. 115.011-1, ocupante do cargo de Enfermeiro 40h.

PORTARIA Nº. 638, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021, com
as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de 17 de julho
de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o contido art. 14, inciso
II, da Lei Municipal nº. 18.122/15, bem como a solicitação da servidora através do e-mail pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
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R E S O L V E: 
Rescindir, a pedido, em 02/06/2021, o Contrato por Tempo Determinado da servidora Daniele de Oliveira Sena Valverde, matrícula nº. 115.745-0, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem 30h.

PORTARIA Nº. 634, DE 17 DE JUNHO DE  2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021, com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de 17 de
julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o contido no art. 14, inciso II, da Lei Municipal nº 18.122/15, bem como solicitação do servidor através do e-mail pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E:
Rescindir a pedido, em 17/05/2021, o Contrato Por Tempo Determinado do servidor Alisson Carneiro Pereira, matrícula nº. 115.802-3, ocupante do cargo de Médico Clínico Plantonista.

PORTARIA Nº 639, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021, com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de 17 de
julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o contido art. 14, inciso II, da Lei Municipal nº. 18.122/15, bem como a solicitação da servidora através do e-mail pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Rescindir, a pedido, em 17/06/2021, o Contrato por Tempo Determinado da servidora Elizama de Souza Oliveira, matrícula nº. 114.319-0, ocupante do cargo de Enfermeira 30h.

PORTARIA Nº. 641, DE 17 DE JUNHO DE  2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021, com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de 17 de
julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o contido no art. 14, inciso II, da Lei Municipal nº 18.122/15, bem como solicitação da servidora através do e-mail pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E:
Rescindir, a pedido, em 16/06/2021, o Contrato Por Tempo Determinado da servidora Katia Tavares de Moura Matos, matrícula nº. 115.618-7, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem 30h.

PORTARIA Nº. 640, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da delegação prevista na Portaria nº. 015, de 29 de janeiro de 2021, com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 090, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o Decreto Municipal nº. 33.807, de 17 de
julho de 2020, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº. 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o contido art. 14, inciso II, da Lei Municipal nº. 18.122/15, bem como a solicitação da servidora através do e-mail pedidodesligamento@recife.pe.gov.br
R E S O L V E: 
Rescindir, a pedido, em 17/06/2021, o Contrato por Tempo Determinado da servidora Karla da Silva Araujo, matrícula nº. 109.986-8, ocupante do cargo de Enfermeira 30h.

Recife, 17 de junho de 2021.

DIEGO ROCHA
Secretário Executivo de Administração

PORTARIA N° 684 DE 16 DE  JUNHO   DE 2021
O GERENTE GERAL DE POLÍTICA DE PESSOAL, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e a subdelegação prevista no inciso IV, alínea "e" do art. 1º, da Portaria nº 091, de 22/02/2021, do Secretário Executivo de Administração,
considerando  o  disposto  considerando   o  disposto  no Art. 22 da Lei    nº 17.772/2012 de 17  de   janeiro  de   2012  que  instituiu   o  Plano  de  Cargos, Carreira,   Desenvolvimento  e   Vencimentos  -   PCCDV dos  Servidores  Efetivos   do  Grupo  Ocupacional
Saúde  da Administração Direta do Município do Recife,  alterado   pelos  Art. 9º da Lei nº 18.132 de 16 de abril de 2015, art. 12 da Lei nº 18.423  de  27 de novembro de  2017 e CI nº 12/2021 da Unidade de  Informações de Pessoal/GGAP/SEPLAGTD e requerimen-
tos de adesão  ao referido plano,
R E S O L V E:
Enquadrar os servidores abaixo relacionados, no Plano de Cargos, Carreiras, Desenvolvimento e Vencimentos - PCCDV Saúde 2012, nos níveis das tabelas vencimentais e vigência especificados. 

Nº MAT NOME CARGO REF. VENCIMENTAL VIGÊNCIA
1 793385FRANCEGLEIDECY MARIA DA CUNHA AGENTE DE REDUCAO DE DANOS G II SSD T3 A5             17/09/2020
2 391781GERMANA TENORIO S DA ROCHA ASSISTENTE SOCIAL 30H G VII SSS T5 A10         31/07/2020
3 707476ANA CELIA DE BRITO CORREA MEDICO 20H G XII SS1 T3 A5           23/09/2020
4 677149JOSE RICARDO DE ARAUJO LEMOS MEDICO 20H G XII SS1 T3 A5           22/08/2019
5 716242RODRIGO PESSOA CAVALCANTI LIRA MEDICO 20H G XII SS1 T2 A3           14/09/2020
6 659075EMILIA RESQUE DE BARROS BARBOS NUTRICIONISTA 30H G VII SSR T4 A6           04/08/2020
7 794726DISLEIDE LEITE DA SILVA PROFISSIONAL DE ED FISICA G XXIII SSR T3 A5       23/09/2020

Recife, 11 de junho de 2021

BRUNO ALVES CARNEIRO
Gerente Geral de Política de Pessoal

PORTARIA N.º 683 DE 15 DE   JUNHO DE 2021
O GERENTE GERAL DE POLÍTICA DE PESSOA, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e a subdelegação prevista no inciso IV, alínea "e" do art. 1º, da Portaria nº 091, de 22/02/2021, do Secretário Executivo de Administração,
tendo em vista o que dispõe a Lei n.º 18.509 de 23 de julho de 2018, publicada no DOM nº 82, que institui o Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Vencimentos - PCCDV do Grupo Ocupacional de Apoio ao Magistério considerando o disposto nos artigos 11, 12,
13 e 14 e tendo em vista o contido no Ofício nº 450/2021-GAB/SEDUC, do Secretário de Educação,
RESOLVE: 
Enquadrar na tabela de vencimento os servidores abaixo relacionados de acordo com a respectiva titulação e vigência.

RPA NOME MATRÍCULA CARGO TITULAÇÃO VIGÊNCIA
01 GILVAN PAULINO DOS SANTOS SOBRINHO 726383 AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR ESPECIALIZAÇÃO 12/02/2021
01 KOSHISI VIEIRA DA CUNHA 741348 AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL GRADUAÇÃO 09/12/2020
03 RAFELA DE ALMEIDA BRAGA 1054180 AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR GRADUAÇÃO 29/09/2020

PORTARIA Nº 680 DE 15 DE   JUNHO  DE  2021
O GERENTE GERAL DE POLÍTICA DE PESSOAL, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e a subdelegação prevista no inciso IV, alínea "e" do art. 1º, da Portaria nº 091, de 22/02/2021, do Secretário Executivo de Administração, Lei
n.º. 16.520 de 20 de outubro de 1999, Art. 7º, Inciso I, alínea "c", combinado com o Art.30, Inciso II, com as alterações da Lei n.º. 16.556 de 29 de fevereiro de 2000, Lei nº. 16.796 de 02 de outubro de 2002, Decreto nº. 19.375 de 03 de julho de 2002 e a Lei nº. 17.248 de
28 de agosto de 2006 e tendo em vista o contido no Ofício nº 451/2021-GAB/SEDUC, do Secretário de Educação,
RESOLVE:
Conceder à servidora abaixo relacionada, do cargo de Professor I, promoção por titulação, da classe B para classe C, por conclusão do curso de ESPECIALIZAÇÃO, permanecendo no mesmo nível.

RPA NOME MATRÍCULA VIGÊNCIA
04 ANDREA OLIVEIRA DA SILVA RUFINO 920090 29/12/2020

Recife, 15 de junho de 2021.

BRUNO ALVES CARNEIRO
Gerente Geral de Política de Pessoal

PORTARIA Nº 690 DE 17 DE  JUNHO DE 2021
O GERENTE GERAL DE POLÍTICA DE PESSOAL no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807, de 17/07/2020 e a subdelegação prevista no inciso IV, alínea "e" do art. 1º, da Portaria nº 091, de 22/02/2021, do Secretário Executivo de Administração e

considerando o disposto nos art. 12 e 13 da Lei n º 18.186/2015 e tendo em vista o contido nas CI nº 36/2020-GGGP/SADGP, da Gerência Geral de Gestão de Pessoas e CI nº 09 /2021-UNINF/SEPLAGTD, do Gestor da Unidade de Informações,
R E S O L V E:
Conceder progressão funcional por tempo de serviço à servidora JANECLEIDE DE OLIVEIRA SALES ALVARENGA, matrícula 104.230-0, Gestor Governamental - área de Controle Interno, da referência vencimental AC2 para AC3, a contar de 29/10/2020.

Recife, 20 de abril de 2021.

BRUNO ALVES CARNEIRO
Gerente Geral de Política de Pessoal

PORTARIA N.º 693 DE 17 DE   JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista no inciso I, alínea "b" do  art. 1º, da Portaria nº 015 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital,
de 29/01/2021; considerando a Portaria Nº 2539 da Secretaria de Educação, de 07 de novembro de 2018  DOM nº 125 que constitui a Comissão de Efetivação dos Servidores da Secretaria de Educação, tendo em vista o contido no Ofício nº 520-GAB/SE, do Secretário
de Educação,
RESOLVE: 
Efetivar no cargo de Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial os servidores abaixo relacionados:

Nº NOME MATRÍCULA VIGÊNCIA
1 ANA LUCIA FERREIRA DE S SILVA 1083260 26/05/2020
2 LAURA FREGAPANE SCALIA 1082604 15/06/2020
3 LUANA PATRICIA SILVA DE BRITO 1082957 25/07/2020
4 PAULO ROBERTO SILVA GALVAO 1085328 31/07/2020
5 ROBERTA BATISTA BION RIBEIRO 1082973 06/09/2020

Recife, 16 de junho de 2021.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA
Secretário Executivo de Administração

PORTARIA Nº 695 DE 17 DE   JUNHO  DE  2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista inciso I, alínea "d" do art. 1º, da Portaria nº 015 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital,
de 29/01/2021 e tendo em vista o contido no Ofício nº 135/2021- DPR/CSURB, do Diretor Presidente da Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
R E S O L V E: 
Designar DÉBORA SANTANA TORRES, matrícula n° 25.872-5, Chefe da Divisão de Operações de Mercados e Feiras, símbolo CAA2, para responder cumulativamente pelo cargo comissionado de Gerente Geral de Mercados e Feiras, símbolo CDE2, da Autarquia de
Serviços Urbanos do Recife - CSURB, durante o afastamento da titular DIOGO VIEIRA DE AZEVEDO, matrícula n° 50.426-2, por motivo de férias no período de 01/07/2021 a 30/07/2021.

PORTARIA Nº 694 DE 17 DE   JUNHO  DE  2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista inciso I, alínea "d" do art. 1º, da Portaria nº 015 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital,
de 29/01/2021 e tendo em vista o contido no Ofício nº 134/2021- DPR/CSURB, do Diretor Presidente da Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
R E S O L V E: 
Designar NATHÁLIA INGRID CARVALHO SILVA, matrícula n° 25.891-1, para responder pelo cargo comissionado de Gerente de Monitoramento e Controle Interno, símbolo CDA5, da Autarquia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB, durante o afastamento da titular
JULIANA COTTARD, GIESTOSA, matrícula n° 25.890-3, por motivo de férias no período de 01/07/2021 a 30/07/2021.

PORTARIA Nº 688 DE 17 DE   JUNHO  DE  2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista inciso I, alínea "d" do art. 1º, da Portaria nº 015 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital,
de 29/01/2021 e tendo em vista o contido no Ofício nº 020/2021- SEGETEC/PGM,
R E S O L V E: 
Designar MARIA TEREZA MAZOCO TIMES, matrícula n° 96.384-9, para responder, cumulativamente, pela função gratificada de Procuradora-Geral Adjunta, símbolo FDE-2, da Procuradoria-Geral do Município, durante o afastamento da titular ANDRÉA KARLA AMA-
RAL DE GALIZA, matrícula n° 37.763-7, por motivo de substituição ao Procurador-Geral do Município no período de 07/06/2021 a 21/06/2021.

PORTARIA Nº 687 DE 17 DE   JUNHO  DE  2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista inciso I, alínea "d" do art. 1º, da Portaria nº 015 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital,
de 29/01/2021 e tendo em vista o contido no Ofício nº 019/2021- SEGETEC/PGM,
R E S O L V E: 
Designar ANDRÉA KARLA AMARAL DE GALIZA, matrícula n° 37.763-7, para responder, sem acumulação, pelo cargo de provimento em comissão de Procuradora-Geral do Município, símbolo SEC, da Procuradoria-Geral do Município, durante o afastamento do titu-
lar CARLOS ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO, matrícula n° 115.688-8, por motivo de licença médica, no período de 07/06/2021 a 21/06/2021.

PORTARIA Nº  686 DE 17 DE         JUNHO  DE      2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista no inciso II, art. 1º, da Portaria nº 015 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, de 29/01/2021
e tendo em vista o contido na CI nº 13/2021- UNINF e cota da Gerente Geral de Administração de Pessoal,
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora ELISABETH GOMES ACIOLE DA SILVA, matrícula nº 906825, Agente Administrativo, Supervisora I da Função Gratificada FG1, para responder cumulativamente pela função gratificada de Gestor da Unidade de Informações de Pessoal,
símbolo FDA1 da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, durante o afastamento do titular WASHINGTON CAVALCANTI, matrícula nº 687529, por motivo de gozo de férias, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021. 



PORTARIA Nº 689 DE 17 DE  JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista no inciso II, art. 1º, da Portaria nº 015 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, de 29/01/2021;
considerando a Lei nº 18.435/2017 e tendo em vista o contido nos Ofício nº 511/2021-GAB/SEDUC, do Secretário de Educação,
RESOLVE:
Fazer cessar os efeitos da Portaria nº 883, de 8 de abril de 2020, referente a servidora VIVIANE EUGÊNIA FÉLIX DA SILVA matrícula 36.265-769.136-5, da função gratificada de Vice-Dirigente, da Escola Municipal Professor Orlando Parahim  , RPA 06, da Secretaria
de Educação, a contar de 01 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 691 DE 17 DE  JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista no inciso II, art. 1º, da Portaria nº 015 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, de 29/01/2021;
considerando a Lei nº 18.435/2017 e tendo em vista o contido nos Ofício nº 489/2021-GAB/SEDUC, do Secretário de Educação,
RESOLVE:
Dispensar, ISABELLA SACCHELLI, matrícula nº 40.529-7, da função gratificada de Vice-Dirigente, da Escola Municipal Dom Helder Câmara, RPA 03, da Secretaria de Educação, e designá-la para exercer a função gratificada de Dirigente, da referida Unidade
Educacional, a contar de 10 de maio de 2021

PORTARIA Nº 692 DE 17 DE  JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista no inciso II, art. 1º, da Portaria nº 015 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, de 29/01/2021;
considerando a Lei nº 18.435/2017 e tendo em vista o contido nos Ofício nº 513/2021-GAB/SEDUC, do Secretário de Educação,
RESOLVE:
Dispensar FLÁVIA PEREIRA BARBOSA DO NASCIMENTO, matrícula nº 88.309-4, da função gratificada de Vice Dirigente, da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, RPA 04, da Secretaria de Educação, a contar de 21 de maio de 2021.

Recife, 17 de junho de 2021.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA
Secretário Executivo de Administração 

PORTARIA Nº 696 DE 18 DE  JUNHO DE 2021
O  GERENTE GERAL DE POLÍTICA DE PESSOAL, no uso de suas atribuições, considerando o Art. 4º da Lei nº 15.559/91 e o Art. 40º da Lei nº 17.788/12 e considerando a subdelegação prevista no inciso IV, alínea "e" do art. 1º, da Portaria nº 091, de 22/02/2021 do
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital e tendo em vista o contido na CI  nº 020/2021 - GGMAS/SEAD/SEPLAGTD, do Gerente Geral de Manutenção e Serviços e considerando a Portaria nº 622, de 7 de junho de 2021, do Secretário Executivo de
Administração, publicada no Diário Oficial do Município nº 080, em 10 de junho de 2021,
R E S O L V E:
Atribuir a Gratificação de Atendimento ao Público à servidora LUIZA CRISTINA LINS, matrícula nº 72.380-5,  Agente Administrativo, a contar de 10 de junho de 2021.

Recife, 18 de junho de 2021

BRUNO ALVES CARNEIRO
Gerente Geral de Política de Pessoal

PORTARIA Nº  698 DE 18 DE JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições, considerando a reestruturação administrativa promovida pela Lei 18.773/2020, e considerando o disposto no art. 9º do Decreto nº 28.972/2015,
RESOLVE: 
Designar os servidores abaixo relacionados para compor o Comitê de Acompanhamento de Consignações, sob a presidência do Gerente Geral de Política de Pessoal, Bruno Alves Carneiro, mat. 107.066-5.

Membros:

Ana Rita Dantas da Silveira Barros, mat. 101.091-3, Gerente Geral de Administração de Pessoal;
Maria Teresa Collier Selva Cavalcanti, mat. 101.070-0, Gerente Geral de Gestão de Pessoas;
Tiago Alencar Falcão Lopes, mat. 110.977-4, Gerente de Apoio Jurídico.

Recife, 18 de junho de 2021.

DIEGO ROCHA
Secretário Executivo de Administração 

PORTARIA N.º 683 DE 15 DE   JUNHO DE 2021
O GERENTE GERAL DE POLÍTICA DE PESSOA, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e a subdelegação prevista no inciso IV, alínea "e" do art. 1º, da Portaria nº 091, de 22/02/2021, do Secretário Executivo de Administração,
tendo em vista o que dispõe a Lei n.º 18.509 de 23 de julho de 2018, publicada no DOM nº 82, que institui o Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Vencimentos - PCCDV do Grupo Ocupacional de Apoio ao Magistério considerando o disposto nos artigos 11, 12,
13 e 14 e tendo em vista o contido no Ofício nº 450/2021-GAB/SEDUC, do Secretário de Educação,
RESOLVE: 
Enquadrar na tabela de vencimento os servidores abaixo relacionados de acordo com a respectiva titulação e vigência.

RPA NOME MATRÍCULA CARGO TITULAÇÃO VIGÊNCIA
01 GILVAN PAULINO DOS SANTOS SOBRINHO 726383 AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLARESPECIALIZAÇÃO 12/02/2021
01 KOSHISI VIEIRA DA CUNHA 741348 AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL GRADUAÇÃO 09/12/2020
03 RAFELA DE ALMEIDA BRAGA 1054180 AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLARGRADUAÇÃO 29/09/2020

PORTARIA Nº 680 DE 15 DE   JUNHO  DE  2021
O GERENTE GERAL DE POLÍTICA DE PESSOAL, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e a subdelegação prevista no inciso IV, alínea "e" do art. 1º, da Portaria nº 091, de 22/02/2021, do Secretário Executivo de Administração, Lei
n.º. 16.520 de 20 de outubro de 1999, Art. 7º, Inciso I, alínea "c", combinado com o Art.30, Inciso II, com as alterações da Lei n.º. 16.556 de 29 de fevereiro de 2000, Lei nº. 16.796 de 02 de outubro de 2002, Decreto nº. 19.375 de 03 de julho de 2002 e a Lei nº. 17.248 de
28 de agosto de 2006 e tendo em vista o contido no Ofício nº 451/2021-GAB/SEDUC, do Secretário de Educação,
RESOLVE:
Conceder à servidora abaixo relacionada, do cargo de Professor I, promoção por titulação, da classe B para classe C, por conclusão do curso de ESPECIALIZAÇÃO, permanecendo no mesmo nível.

RPA NOME MATRÍCULA VIGÊNCIA
04 ANDREA OLIVEIRA DA SILVA RUFINO 920090 29/12/2020

Recife, 15 de junho de 2021.

BRUNO ALVES CARNEIRO
Gerente Geral de Política de Pessoal

PORTARIA N° 684 DE 16 DE  JUNHO   DE 2021
O GERENTE GERAL DE POLÍTICA DE PESSOAL, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e a subdelegação prevista no inciso IV, alínea "e" do art. 1º, da Portaria nº 091, de 22/02/2021, do Secretário Executivo de Administração,
considerando  o  disposto  considerando   o  disposto  no Art. 22 da Lei    nº 17.772/2012 de 17  de   janeiro  de   2012  que  instituiu   o  Plano  de  Cargos, Carreira,   Desenvolvimento  e   Vencimentos  -   PCCDV dos  Servidores  Efetivos   do  Grupo  Ocupacional
Saúde  da Administração Direta do Município do Recife,  alterado   pelos  Art. 9º da Lei nº 18.132 de 16 de abril de 2015, art. 12 da Lei nº 18.423  de  27 de novembro de  2017 e CI nº 12/2021 da Unidade de  Informações de Pessoal/GGAP/SEPLAGTD e requerimen-
tos de adesão  ao referido plano,
R E S O L V E:
Enquadrar os servidores abaixo relacionados, no Plano de Cargos, Carreiras, Desenvolvimento e Vencimentos - PCCDV Saúde 2012, nos níveis das tabelas vencimentais e vigência especificados. 

Nº MAT NOME CARGO REF. VENCIMENTAL VIGÊNCIA
1 793385 FRANCEGLEIDECY MARIA DA CUNHA AGENTE DE REDUCAO DE DANOS G II SSD T3 A5 17/09/2020
2 391781 GERMANA TENORIO S DA ROCHA ASSISTENTE SOCIAL 30H G VII SSS T5 A10 31/07/2020
3 707476 ANA CELIA DE BRITO CORREA MEDICO 20H G XII SS1 T3 A5 23/09/2020
4 677149 JOSE RICARDO DE ARAUJO LEMOS MEDICO 20H G XII SS1 T3 A5 22/08/2019
5 716242 RODRIGO PESSOA CAVALCANTI LIRA MEDICO 20H G XII SS1 T2 A3 14/09/2020
6 659075 EMILIA RESQUE DE BARROS BARBOS NUTRICIONISTA 30H G VII SSR T4 A6 04/08/2020
7 794726 DISLEIDE LEITE DA SILVA PROFISSIONAL DE ED FISICA G XXIII SSR T3 A5 23/09/2020

Recife, 11 de junho de 2021

BRUNO ALVES CARNEIRO
Gerente Geral de Política de Pessoal

PORTARIA Nº 037 DE 18 DE JUNHO 2021
O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO o Ofício nº 0431/2021 - GAB/SEDUC solicitando autorização de contratação de professor ao Conselho de Política de Pessoal (CPP), o qual autorizou através do Ofício de nº 073 - GGEPP/SEPLAGT, de 16 de junho de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a realização de Concurso Público para provimento de cargos de Professor I e de cargos de Professor II, para atuação na Rede de Ensino Público do Município;

Art. 2º Constituir Comissão Organizadora do Concurso Público, sob a Presidência do primeiro, com a seguinte composição:

I. Representantes da Secretaria de Educação:
Ana Paula de Oliveira Tavares, matrícula 44.842-4;
Thereza Cristina Medeiros de Figueiredo, matrícula 61.224-9;
Fernanda Lúcia Oliveira Andrade, matrícula 88.726-7;
Antônio Alexsandro Lima Xavier, matrícula 102.982-7;
Gilvani Alves Pilé Torres, matrícula 61.565-4;
Bárbara Oliveira Tenório Teles, matrícula 114.757-9.

II.Representantes da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital:
Mônica Valéria Belo da Costa, matrícula 72.868-2;
Regina Lúcia Almeida Melo, matrícula 108.425-9.

Art. 3º A Comissão ora constituída terá como atribuições:
I.Acompanhar e supervisionar a realização do Concurso Público, com poderes para resolver casos omissos no Edital do Concurso, observadas as disposições legais e para convocar especialista, se necessário;
II.Adotar todas as providências necessárias, no que se refere aos procedimentos do Concurso, para o bem da Administração Pública;
III.Promover todos os atos necessários à contratação de instituições com reconhecida qualificação na área de Concursos Públicos.

Art. 4º Aos integrantes desta Comissão aplicar-se-á o disposto no Art. 2º, inciso I, da Lei nº 15.512/1991;

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com validade de 90 (noventa) dias, podendo ser renovada por igual período, caso seja necessário, para conclusão dos trabalhos.

FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Secretário de Educação

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

PORTARIA Nº 177 DE 19 DE JUNHO DE 2021
O DIRETOR PRESIDENTE da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 21, inciso XVII da Lei Municipal nº 16.729/2001, 
RESOLVE:
Tornar nula a Portaria nº 265 datada de 31 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 144 em 31 de dezembro de 2020, de Aposentadoria do ex-servidor Sr. CIRO DOMINGOS DE SOUZA, matrícula nº 54.776-0, Processo nº 07.72587.1.19,
por ter sido julgada ilegal conforme Decisão Monocrática TC nº 3193/2021, referente ao Processo TC nº 2151440-9 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

PORTARIA Nº 178 DE 19 DE JUNHO DE 2021
O DIRETOR PRESIDENTE da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 21, inciso XVII da Lei Municipal nº 16.729/2001, 

12 DIÁRIO OFICIAL DO RECIFE Edição nº 085 - 19.06.2021



RESOLVE:

Tornar nula a Portaria nº 769 datada de 31 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 155 em 31 de

dezembro de 2019, de Aposentadoria da ex-servidora Sra. MARIA EDWIS TORRES EMILIO, matrícula nº 26.954-3, Processo nº

07.45171.2.19, por ter sido julgada ilegal conforme Decisão Monocrática TC nº 5961/2020, referente ao Processo TC nº 2050684-3

do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

PORTARIA Nº 179 DE 19 DE JUNHO DE 2021

O DIRETOR PRESIDENTE da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, no uso das atribuições con-

feridas pelo artigo 21, inciso XVII da Lei Municipal nº 16.729/2001,

RESOLVE:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a CIRO DOMINGOS DE SOUZA, que ocupou o

cargo de Assistente de Administração, EFE - PRV - NF8-11 , Matrícula nº 54.776-0, lotado na Secretaria de Educação, nos ter-

mos do Artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/05 c/c o Artigo 7° da Emenda Constitucional nº 41/03, conforme o Parecer nº

0878/2020 da Procuradoria Consultiva deste Município, contido no Processo nº 07.72587.1.19, com proventos mensais integrais,

retroagindo os efeitos a 31 de dezembro de 2020.

PORTARIA Nº 180 DE 19 DE JUNHO DE 2021

O DIRETOR PRESIDENTE da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, no uso das atribuições con-

feridas pelo artigo 21, inciso XVII da Lei Municipal nº 16.729/2001,

RESOLVE:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a MARIA EDWIS TORRES EMILIO, que ocupou o

cargo de Médico Veterinário, S16 - G27 - T6B-5, Matrícula nº 26.954-3, lotada na Secretaria de Saúde, nos termos do Artigo 3° da

Emenda Constitucional n° 47/05 c/c o Artigo 7° da Emenda Constitucional 41/03, conforme o Parecer nº 1625/2019 da Procuradoria

Consultiva deste Município, contido no Processo nº 07.45171.2.19 com proventos mensais integrais, retroagindo seus efeitos a 31 de

dezembro de 2019.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Diretor Presidente

ANNA PAULA ALMEIDA NUNES E SILVA

Gerente de Previdência

PORTARIA Nº 115/SS, DE 2 DE JUNHO DE 2021.

A Secretária de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na lei nº 18.218, de 23 de março de 2016 e no

art. 11º, do decreto nº 30.289, de 13 de fevereiro de 2017,  resolve:

Art. 1º Republicar a relação dos servidores aptos para percepção do Incentivo Financeiro de Campo - IFC - 1º Ciclo/2021, que dev-

erá ser visualizado pelo servidor, no blog SUSRECIFE, pelo endereço eletrônico: http://www.susrecife.com.br/, a partir de 29/05/2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 116/SS, DE 2 DE JUNHO DE 2021.

A Secretária de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na lei nº 18.218, de 23 de março de 2016 e no

art. 11º, do decreto nº 30.289, de 13 de fevereiro de 2017,  resolve:

Art. 1º Divulgar a planilha do resultado preliminar do Incentivo Financeiro de Campo - IFC - 1º Ciclo/2021, que deverá ser visualiza-

do pelo servidor, no blog SUSRECIFE, pelo endereço eletrônico: http://www.susrecife.com.br/, a partir de 29/05/2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANA ALBUQUERQUE

Secretária de Saúde

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE

PORTARIA Nº 043/2021 - GAB/SEGTES/SESAU, EM 17 DE JUNHO DE 2021.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso de suas atribuições, resolve

REMOVER os servidores abaixo discriminados:

ALZENIR DIAS DA SILVA, Técnico de Enfermagem 30h, matrícula nº 100.668-1, CPF nº 235.338.624-53, do CAPS Vicente Araújo,

para a Policlínica Salomão Kelner, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a con-

tar de 08/09/2020.

ANTÔNIO SALUSTIANO, Agente Administrativo, matrícula nº 92.909-7, CPF nº 126.819.114-00, da Policlínica Salomão Kelner,

para a UBS Monteiro de Moraes, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a con-

tar de 01/12/2020.

CAMILA DA COSTA LIMA SOUTO, Enfermeiro 30h, matrícula nº 113.686-0, CPF nº 082.363.354-37, da Policlínica Salomão Kelner,

para a Sede do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a contar de 28/07/2020.

CAMILA DE SOUZA BRAYNER, Agente Administrativo, matrícula nº 92.340-0, CPF nº 076.081.314-03, do CAPS Carlos Souto,

para a Sede do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a contar de 16/11/2020.

EDJANE BERTA DE FRANÇA, Auxiliar em Saúde Bucal 30h, matrícula nº 33.266-0, CPF nº 857.723.484-34, da Upinha Dia Alto

do Páscoal, para a Upinha Gov. Eduardo Campos, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e

Articulação Distrital, a contar de 31/08/2020.

ESTHER SANTOS SOARES DE SANTANA, Auxiliar em Saúde Bucal 40h, matrícula nº 86.028-7, CPF nº 771.163.994-53, da USF

Luiz Wilson, para a USF Irmã Terezinha, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital,

a contar de 17/08/2020.

GUSTAVO JOSÉ FRANCO MONTARROYOS, Agente Administrativo, matrícula nº 71.414-4, CPF nº 847.779.234-87, da Upinha

Dia Alto do Páscoal, para a Upinha Dia Tasso Bezerra, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e

Articulação Distrital, a contar de 04/06/2018.

HÉLIO JOSÉ FERREIRA, Agente Administrativo, matrícula nº 11.414-5, CPF nº 276.992.774-49, da Sede do Distrito Sanitário II,

para a USF Luiz Wilson, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a contar de

01/12/2020.

JAÉRCIA CARDOSO LACERDA, Enfermeiro 40h, matrícula nº 101.900-7, CPF nº 831.862.044-53, da Upinha Dra. Fernanda

Wanderley, para o PACS Sítio do Rosário, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação

Distrital, a contar de 27/01/2020.

LEILA MÁRCIA DE OLIVEIRA, Farmacêutico 30h, matrícula nº 74.482-5, CPF nº 030.896.594-92, da Upinha Dia Alto do Páscoal, para

a USF Luiz Wilson, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a contar de 02/03/2020.

MARCONDES JOSÉ PINTO RIBEIRO, Agente Administrativo, matrícula nº 86.173-8, CPF nº 351.656.004-59, da Upinha Dia Alto

do Páscoal, para a USF Luiz Wilson, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a

contar de 02/03/2020.

MARIA CAROLINA DA CÂMARA S. PARAÍSO, Cirurgião Dentista 40h, matrícula nº 91.414-0, CPF nº 024.200.204-80, da USF

Luiz Wilson, para a USF Irmã Terezinha, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital,

a contar de 25/08/2020.

MARLUCE MARIA DA COSTA, Auxiliar de Enfermagem 30h, matrícula nº 26.056-5, CPF nº 449.586.174-34, da UBS Monteiro de

Moraes, para a USF Luiz Wilson, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a con-

tar de 01/04/2019.

RÔMULO PEREIRA BRANDÃO FILHO, Agente Administrativo, matrícula nº 71.713-9, CPF nº 224.044.654-49, da Upinha Alto do

Páscoal, para a USF Luiz Wilson, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a con-

tar de 02/032020.

RUBENITA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA, Enfermeiro 40h, matrícula nº 79.942-1, CPF nº 394.254.444-04, da USF Byron

Sarinho, para a Sede do Distrito Sanitário II (como Ferista PSF), da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital,

a contar de 01/12/2020.

SILVIO ROBERTO LYRA MAGALHÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 86.452-1, CPF nº 707.759.904-34, da Upinha Alto do

Páscoal, para a USF Luiz Wilson, do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a con-

tar de 02/03/2020.

ZULEIDE PEREIA DINIZ, Agente de Serviços Gerais, matrícula nº 22.619-6, CPF nº 367.199.434-72, do CAPS Zaldo Rocha, para

a Sede do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a contar de 01/12/2020.

PORTARIA Nº 045/2021 - GAB/SEGTES/SESAU, EM 17 DE JUNHO DE 2021.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso de suas atribuições, resolve LOTAR

o servidor abaixo discriminado:

JOSÉ ADEMIR LUIZ DA SILVA, Auxiliar de Enfermagem 40h, matrícula nº 74.482-5, CPF nº 770.331.674-15, na USF Byron Sarinho,

do Distrito Sanitário II, da Secretaria Executiva de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a contar de 23/04/2020.

PORTARIA Nº 047/2021 - GAB/SEGTES/SESAU, EM 17 DE JUNHO DE 2021.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso de suas atribuições, resolve LOTAR

o servidor abaixo discriminado por força do mandado de segurança nº 5285034 - Proc. nº 0001756-35,2019.8.17.0000 - OF. 964/2021

- SAJ 2019.01.847:

BRUNO SANTOS LEIRIA DE ANDRADE, Médico 20h, matrícula nº 66.568-4, CPF nº 485.519.534-00, na UBS Francisco Pgnatari,

do Distrito Sanitário III, da Secretaria Executiva de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital, a contar de 08/06/2021.

ANDREZA BARKOKEBAS SANTOS DE FARIA

Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 198/2021, disponível no sítio: www.recife.pe.gov.br

OBJETO: Aquisição de material laboratorial (termômetro digital) e equipamentos médico-hospitalares (monitores multiparamétrico e

kit de ligadura).  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016

FORNECEDOR: Empresa NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPI-

TALARES LTDA, CNPJ nº 20.782.880/0001-02, vencedora no item 01, lotes 01, 06 e 07, com valores globais de R$ 450.000,00 (qua-

trocentos e cinqüenta mil reais), R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) e R$ 115.900,00 (cento e quinze mil reais), respectivamente,

VIGÊNCIA de 12 meses, a contar de 14 de junho de 2021. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n° 028/2021 - CPLMSA.

Processo Licitatório n° 028/2021. DILERMANO ALVES DE BRITO, Secretário Executivo de Administração e Finanças.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 199/2021, disponível no sítio: www.recife.pe.gov.br

OBJETO: Aquisição de material laboratorial (termômetro digital) e equipamentos médico-hospitalares (monitores multiparamétrico e

kit de ligadura).  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016

FORNECEDOR: Empresa MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP, CNPJ nº 01.405.834/0001-40, vencedora no item 01, lotes 01, 02, 03, 05

e 08, com valores globais de 394.634,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais), R$ 249.990,00 (duzentos e quarenta e nove mil

novecentos e noventa reais), R$ 380.811,00 (trezentos e oitenta mil oitocentos e onze reais), R$ 120.106,00 (cento e vinte mil cento

e seis reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, VIGÊNCIA de 12 meses, a contar de 17 de junho de

2021. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n° 028/2021 - CPLMSA. Processo Licitatório n° 028/2021. DILERMANO ALVES DE

BRITO, Secretário Executivo de Administração e Finanças.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 206/2021, disponível no sítio: www.recife.pe.gov.br

OBJETO: Aquisição de materiais médico-hospitalares

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016

FORNECEDOR: Empresa ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 06.105.362/0001-23, vencedora no

item 01 do  lote  04, com valor global de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais). VIGÊNCIA de 12 meses, a contar de 18 de

junho de 2021. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n° 008/2021 - CPLCC. Processo Licitatório n° 008/2021. ARISTIDES

VITORINO DE OLIVEIRA NETO, Secretário Executivo de Regulação Média e Alta Complexidade.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 207/2021, disponível no sítio: www.recife.pe.gov.br

OBJETO: Aquisição de materiais médico-hospitalares

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016

FORNECEDOR: Empresa JOAOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚGICOS LTDA, CNPJ nº 78.742.491-0001-33, vencedora no

item 01 do  lote  04, com valor global de R$ 20.625,00 (vinte mil seiscentos e vinte e cinco  reais). VIGÊNCIA de 12 meses, a contar

de 18 de junho de 2021. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n° 008/2021 - CPLCC. Processo Licitatório n° 008/2021. ARIS-

TIDES VITORINO DE OLIVEIRA NETO, Secretário Executivo de Regulação Média e Alta Complexidade.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 209/2021, disponível no sítio: www.recife.pe.gov.br

Secretaria de Saúde________________________________________
Secretária LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D’ANGELO
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OBJETO: Aquisição de materiais médico-hospitalares

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016

FORNECEDOR: Empresa INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ nº 28.145.496/0001-00, vencedora nos

itens 01 dos  lotes  15 e 30, com valores globais de R$ 10.320,0000 (dez mil, trezentos e vinte reais) e R$ 588,0000 (quinhentos e

oitenta e oito reais). VIGÊNCIA de 12 meses, a contar de 18 de junho de 2021. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n°

008/2021 - CPLCC. Processo Licitatório n° 008/2021. ARISTIDES VITORINO DE OLIVEIRA NETO, Secretário Executivo de

Regulação Média e Alta Complexidade.

ERRATA:

Onde se lê:

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 189/2021, disponível no sítio: www.recife.pe.gov.br

OBJETO: aquisição de Água Mineral Natural, Hipotermal na fonte, sem gás

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016

FORNECEDOR: Empresa ULTR AMIX LTDA-ME, vencedora nos itens 01 dos  lotes 01  e 02, com valores globais de R$ 221.880,00

(duzentos e vinte e um mil oitocentos e oitenta reais) e R$ 73.960,00 (setenta e três mil novecentos e sessenta reais), respectiva-

mente. VIGÊNCIA de 12 meses, a contar de 08 de junho de 2021. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n° 013/2021 - CPLM.

Processo Licitatório n° 013/2021. DILERMANO ALVES DE BRITO, Secretário Executivo de Administração e Finanças 

Leia-se:

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 184/2021, disponível no sítio: www.recife.pe.gov.br

OBJETO: aquisição de Água Mineral Natural, Hipotermal na fonte, sem gás

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016

FORNECEDOR: Empresa ULTR AMIX LTDA-ME, vencedora nos itens 01 dos  lotes 01  e 02, com valores globais de R$ 221.880,00

(duzentos e vinte e um mil oitocentos e oitenta reais) e R$ 73.960,00 (setenta e três mil novecentos e sessenta reais), respectiva-

mente. VIGÊNCIA de 12 meses, a contar de 08 de junho de 2021. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n° 013/2021 - CPLM.

Processo Licitatório n° 013/2021. DILERMANO ALVES DE BRITO, Secretário Executivo de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 800 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021, e os Artigos 21 a 27 da Lei nº 16.520/20.10.99, tendo em

vista a CI n° 045/14.06.2021 da SEGP/Gerência de Educação Especial, 

RESOLVE: 

Autorizar ao Professor I MARTA OLIVEIRA DOS SANTOS, mat. 67.012-5, da SEGP/GEE/Divisão de Educação Especial, RPA-01, o

exercício de 125 (cento e vinte e cinco) horas-aula mensais em Função Técnico-Pedagógica, na SEGP/Gerência de Educação

Especial, RPA-01, no 2° Turno, no período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2021.  

PORTARIA Nº 801 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021, e os Artigos 21 a 27 da Lei nº 16.520/20.10.99, tendo em

vista o Ofício n° 24/11.06.2021 da Escola Municipal Severina Lira,

RESOLVE: 

Autorizar ao Professor I JANIRA GOMES DE OLIVEIRA, mat. 94.283-3, da Escola Municipal Severina Lira, RPA-03, Código de

Lotação 14115555, Centro de Custo 140121780, o exercício de 125 (cento e vinte e cinco) horas-aula mensais em Função Técnico-

Pedagógica, no 1° Turno, no período de 01 a 30 de julho de 2021.  

PORTARIA Nº 802 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021, e os Artigos 21 a 27 da Lei nº 16.520/20.10.99, tendo em

vista o Ofício n° 17/10.06.2021 do CMEI Dona Carmelita Muniz de Araújo, 

RESOLVE: 

Autorizar ao Professor I HELIDA LUZIA DE ARRUDA LIMA, mat. 66.924-0, do CMEI Dona Carmelita Muniz de Araújo, RPA-03, cri-

ado pelo Decreto n° 27.990/30.05.2014, publicado no DOM n° 60/2014, Centro de Custo 140121790, o exercício de 125 (cento e vinte

e cinco) horas-aula mensais em Função Técnico-Pedagógica, no 1° Turno, no período de 15 de junho a 31 de dezembro de 2021.  

PORTARIA Nº 803 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021, e os Artigos 21 a 27 da Lei nº 16.520/20.10.99, tendo em

vista o Ofício n° 38/07.06.2021 da Escola Municipal Diácono Abel Gueiros, 

RESOLVE: 

Autorizar ao Professor I FERNANDA GUERRA DE MELO, mat. 62.823-0, da Escola Municipal Diácono Abel Gueiros, RPA-03,

Código de Lotação 14115519, Centro de Custo 140121780, o exercício de 125 (cento e vinte e cinco) horas-aula mensais em Função

Técnico-Pedagógica, no 2° Turno, no período de 03 de maio a 29 de outubro de 2021.  

PORTARIA Nº 804 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021, considerando os Artigos 21 a 27 da Lei nº 16.520/20.10.99,

tendo em vista o Ofício n° 16/08.06.2021 da Escola Municipal Três Carneiros, 

RESOLVE: 

Autorizar ao Professor I FABIANA FERREIRA PAIVA, mat. 41.557-1, da Escola Municipal Três Carneiros, RPA-06, de Difícil Acesso,

Código de Lotação 14115863, Centro de Custo 140121780, o exercício de 125 (cento e vinte e cinco) horas-aula mensais em Função

Técnico-Pedagógica, no 2° Turno, no período de 15 de junho a 31 de dezembro de 2021.  

PORTARIA Nº 805 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1°, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021, tendo em vista o Ofício nº 04/02.03.2021 da

SEDUC/GGGP/Divisão de Pessoal,

RESOLVE: 

Transferir, a pedido, o Agente Administrativo Escolar, CARLOS ANDRE PAES BARRETO SELVA, mat. 110.682-1, da Escola

Municipal Nossa Senhora do Pilar, RPA-01, para a Creche Escola do Pilar, RPA-01, criada pelo Decreto 34.573/14.05.2021, publica-

da no DOM n° 069/15.05.2021, Centro de Custo 140121790, com efeito retroativo a 03 de março de 2021.

PORTARIA Nº 806 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021,  tendo em vista os Ofícios nºs 17, 23 e 25/02.03.2021 da

SEDUC/GGGP/Divisão de Pessoal,

RESOLVE: 

Transferir, a pedido, os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil abaixo relacionados, para a Creche Escola do Pilar, RPA-01, criada

pelo Decreto 34.573/14.05.2021, publicada no DOM n° 069/15.05.2021, Centro de Custo 140121790, com efeito retroativo a 03 de

março de 2021:

1- CINTIA VALE DA SILVA, mat. 105.523-2, da Creche Municipal Zacarias do Rego Maciel, RPA-02;

2- PAULA CRISTINA CAMPOS E COSTA, mat. 74.106-0, do CMEI Doutor Albérico Dornelas Câmara, RPA-01;

3- VIVIAN SOUSA MACHADO, mat. 110.737-2, da Creche Municipal Criança Feliz, RPA-03.

PORTARIA Nº 807 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021,  tendo em vista o Ofício nº 42/17.05.2021 da

SEDUC/GGGP/Divisão de Pessoal,

RESOLVE: 

Transferir, o Auxiliar de Serviços Gerais ARISTOBOLO JUSTINO BEZERRA, mat. 55.368-6, da Escola Municipal Nossa Senhora do

Pilar, RPA-01, para a Creche Escola do Pilar, RPA-01, criada pelo Decreto 34.573/14.05.2021, publicada no DOM n° 069/15.05.2021,

Centro de Custo 140121790, com efeito retroativo a 17 de maio de 2021.

PORTARIA Nº 808 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021,  tendo em vista a solicitação de 2021 da

SEDUC/GGGP/Divisão de Pessoal, 

RESOLVE: 

Transferir, a pedido, o Professor I THAYS STELA CAMPOS DA LUZ, mat. 41.578-7, da Escola Municipal Karla PatrÍcia, RPA-06, para

a Escola Municipal para Aulas Digitais, RPA-01, criada pelo Decreto 34.552/07.05.2021, publicada no DOM n° 065/08.05.2021, Centro

de Custo 140121780, com a carga horária mensal de 270 (duzentas e setenta) horas-aula em Educação Especial/Atendimento

Educacional Especializado, no 1° e 2° Turnos, na referida Unidade Escolar, e solicitar providências quanto à Gratificação de Ensino

Especial, conforme Art. 39-I da Lei 16520/20.10.1999, alterado pelo Art. 2º da Lei nº 16.726/27.12.2001, a contar de 14 de junho de 2021.  

PORTARIA Nº 809 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021 e os Artigos 21 a 27 da Lei nº 16.520/20.10.99, tendo em

vista o Oficio s/nº. de 08.06.2021 da SEDUC/GGGP/Divisão de Pessoal, 

RESOLVE:

I- Transferir, a pedido, o Professor I JANAINA CABRAL DE MIRANDA, mat. 61.000-7, da Escola Municipal Luiz Lua Gonzaga, RPA-

02, para a Escola Municipal para Aulas Digitais, RPA-01, criada pelo Decreto 34.552/07.05.2021, publicada no DOM n°

065/08.05.2021, Centro de Custo 140121780, com a carga horária mensal de 145 (cento e quarenta e cinco) horas-aula, no 1º Turno,

a contar de 08 de junho de 2021. 

II- Autorizar ao Professor I JANAINA CABRAL DE MIRANDA, mat. 61.000-7, da Escola Municipal para Aulas Digitais, RPA-01, cria-

da pelo Decreto 34.552/07.05.2021, publicada no DOM n° 065/08.05.2021, o exercício de 125 (cento e vinte e cinco) horas-aula men-

sais em cadeira vaga, no 2° Turno, no período 08 de junho a 31 de dezembro de 2021.  

PORTARIA Nº 810 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021, tendo em vista o Encaminhamento s/nº de 31.05.2021 da

SEDUC/GGGP/Divisão de Pessoal, 

RESOLVE: 

Transferir, a pedido, os Professores I abaixo relacionados, da SETEC/Gerência de Tecnologia na Educação, RPA-01, para a

SEDUC/Gerência Geral de Gestão de Pessoas, RPA-01, com a carga horária mensal indicada em Função Técnico-Pedagógica, com

efeito retroativo a 03 de março de 2021: 

1- PRISCILA FERREIRA DIAS DA SILVA, mat. 94.489-3, com 270 (duzentas e setenta) horas-aula mensais, no 2° e 3° Turnos; 

2- PRISCILA FERREIRA DIAS DA SILVA, mat. 88.624-1, com 145 (cento e quarenta e cinco) horas-aula mensais, no 1° Turno. 

PORTARIA Nº 811 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 607 de

05 de maio de 2021, Art. 1º, item III, publicada no DOM n° 064/06.05.2021, tendo em vista a solicitação de 11.06.2021 da

SEDUC/GGGP/Divisão de Pessoal, 

RESOLVE: 

Solicitar providências, considerando o Art. 39-I da Lei 16.520/20.10.1999, alterado pelo Art. 2º da Lei nº 16.726/27.12.2001, referente

à Gratificação de Ensino Especial do Professor I GLEICY KELLY SANTOS DA SILVA, mat. 103.798-6, da Escola Municipal André

de Melo, RPA-05, Código de Lotação 1411571, Centro de Custo 140121780, com a carga horária mensal de 125 (cento e vinte e

cinco) horas-aula em Educação Especial/Atendimento Educacional Especializado, no 2° Turno, no período de 03 de março a 31 de

dezembro de 2021.

EDNALDO ALVES MOURA JÚNIOR

Secretário Executivo de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 812 DE 18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Art. 1º Prorrogar por 20 (vinte) dias os trabalhos da Comissão de Procedimento Administrativo Específico, instaurado através da

Portaria nº 717 de 02 de junho de 2021, publicada no D.O.R. nº 077 do dia 03 de junho de 2021, com o objetivo de apurar os fatos

narrados no Ofício nº 406/2019-CCI/PGM- Comissão Central de Inquérito/ Procuradoria Geral do Município, referente à servidora SIL-

VANICE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, MATRÍCULA Nº 108.083-0, lotada na E.M. Marluce Santiago da Silva.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a contar de 22 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 813 DE18 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO as tabelas constantes do Anexo Único,Art.1º da LEI Nº 18.434 de 20 de dezembro de 2017 e  do Anexo XII da Lei

nº 17.488, de 07 de abril de 2008, com a atualização dada pela Lei nº 18.435 de 20 dezembro de 2017;

RESOLVE:

I - Autorizar a revisão anual de porte das unidades duacacionais ,com base no quantitativo de estudantes declarados no Censo

Educacional do ano de 2020 (Fonte SIORE),conforme tabela abaixo.

II - Estabelecer que o porte das unidades educacionais inauguradas no ano letivo 2021, seja determinado pelo quantitativo de estu-

dantes matriculados .

FREDERICO DA COSTA AMANCIO

Secretário de Educação

Secretaria de Educação
________________________________________

Secretário FREDERICO DA COSTA AMÂNCIO

Nº UNIDADE EDUCACIONAL  
TIPO DE 

UNIDADE 

 
QUANT. DE 

ALUNOS 
PELO DADOS 
DE MAT. 2021 
(Fonte SIORE)  

ENQUADRAMENTO NA TABELA  
Considerando o Anexo Único  

da LEI Nº 18.434/2017 e o Anexo 
XII da Lei 17488/2008,com 

atualização  da Lei nº 
18.435/2017  

1 CRECHE CRISTO REI JORDÃO 
ALTO 

CRECHE 55 ACIMA DE 50 ATÉ 100  

2 CRECHE ESCOLA DO PILAR CRECHE 
ESCOLA 

107 ACIMA DE 100  



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021

Disponível no Endereço: www.recife.pe.gov.br/portaldgco

Modalidade: Processo Licitatório n° 014/2021, Pregão Eletrônico n° 014/2021 - CPLE

Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/2002, Art.11.

Especificação do Objeto: Aquisição de MÁSCARA FACIAL em tecido para atender a rede municipal de ensino no âmbito da

Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife , na forma e condições constantes neste instrumento, Ofício no 050/2021 -

SEGRE/SEDUC. Sendo este fornecedor detentor do lote 2.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Valor Total da Ata: R$  102.750,00

Fornecedor: EPLOC CONFECÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.884.414/0001-72

Data da Assinatura: 08/06/2021

GLEIBSON CAVALCANTI DOS SANTOS - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE REDE

DAVID RAFAEL FERREIRA DE SOUZA - EPLOC CONFECÇÕES EIRELI

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021

Disponível no Endereço: www.recife.pe.gov.br/portaldgco

Modalidade: Processo Licitatório n° 014/2021, Pregão Eletrônico n° 014/2021 - CPLE

Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/2002, Art.11.

Especificação do Objeto: Aquisição de MÁSCARA FACIAL em tecido para atender a rede municipal de ensino no âmbito da

Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife , na forma e condições constantes neste instrumento, Ofício no 050/2021 -

SEGRE/SEDUC. Sendo este fornecedor detentor do lote 1.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Valor Total da Ata: R$  335.250,00

Fornecedor: ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA

CNPJ: 03.180.328/0001-25

Data da Assinatura: 08/06/2021

GLEIBSON CAVALCANTI DOS SANTOS - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE REDE

GERSON VASCONCELOS BULOS NETO - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2021

Disponível no Endereço: www.recife.pe.gov.br/portaldgco

Modalidade: Processo Licitatório n° 017/2021, Pregão Eletrônico n° 017/2021 - CPLE

Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/2002, Art.11.

Especificação do Objeto: Aquisição de PULVERIZADOR costal, capacidade 20l, polietileno, bomba tipo pistão, com 2 (dois) lotes,

para atendimento das escolas e creches municipais do Recife, na forma e condições constantes neste instrumento, Ofício nº 047/2021

- SEGRE/SEDUC. Sendo este fornecedor detentor do lote 1.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Valor Total da Ata: R$  91.607,25

Fornecedor: BIDDEN COMERCIAL LTDA

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Data da Assinatura: 08/06/2021

GLEIBSON CAVALCANTI DOS SANTOS - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE REDE

MABEL ANDRUSIEVICZ - BIDDEN COMERCIAL LTDA

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2021

Disponível no Endereço: www.recife.pe.gov.br/portaldgco

Modalidade: Processo Licitatório n° 017/2021, Pregão Eletrônico n° 017/2021 - CPLE

Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/2002, Art.11.

Especificação do Objeto: Aquisição de PULVERIZADOR costal, capacidade 20l, polietileno, bomba tipo pistão, com 2 (dois) lotes,

para atendimento das escolas e creches municipais do Recife, na forma e condições constantes neste instrumento, Ofício nº 047/2021

- SEGRE/SEDUC. Sendo este fornecedor detentor do lote 2.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Valor Total da Ata: R$  31.206,00

Fornecedor: DIPAR FERRAGENS - EIRELI

CNPJ: 16.868.674/0001-42

Data da Assinatura: 08/06/2021

GLEIBSON CAVALCANTI DOS SANTOS - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE REDE

PATRÍCIA PAULA ANDRETTA ARCARI - DIPAR FERRAGENS - EIRELI

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2021

Disponível no Endereço: www.recife.pe.gov.br/portaldgco

Modalidade: Processo Licitatório n° 012/2021, Pregão Eletrônico n° 012/2021 - CPLPSD

Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/2002, Art.11.

Especificação do Objeto: Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL contendo 06 (seis) lotes, para atendimento das escolas

municipais, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Recife, de acordo com o Termo de Referência, anexo a

este Edital, por solicitação através do Oficio nº 42-B/2021 - SEAF/SEDUC.Sendo este fornecedor detentor dos lotes 1 e 4.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Valor Total da Ata: R$  624.000,00

Fornecedor: LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES EIRELI

CNPJ: 19.112.177/0001-08

Data da Assinatura: 14/06/2021

EDNALDO ALVES DE MOURA JÚNIOR - Secretário Executivo de Administração e Finanças

IAGO DOS SANTOS NUNES - Luck Comércio de Papelaria E Confecções Eireli

PORTARIA Nº 020/2021, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE CULTURA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei 14.512/1983;

R E S O L V E: 

Art.1º Delegar poderes a servidora FERNANDA PAULA DE LIMA, Gestora da Unidade Financeira, matrícula nº 114.084-1, inscri-

ta no CPF nº 622.788.434-00, para abrir contas de depósito; emitir cheques; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar

quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; endossar cheque; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações

financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques - conta corrente; efetuar pagamentos por meio eletrônico; emitir

comprovantes; encerrar contas de depósito; efetuar movimentação financeira no RPG; liberar arquivos de pagamentos no

Gerenciador Financeiro / AASP; efetuar transferências/pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferência para mesma titulari-

dade; e assinar instrumento de convênio e/ou contrato de prestação de serviços vinculados ao CNPJ sob o nº 11.408.653/0001-20

do Fundo de Incentivo à Cultura - FIC, na Unidade de Gerência 62.02, a contar da data de publicação. 

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 021/2021, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE CULTURA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei 14.512/1983;

R E S O L V E: 

Art.1º Delegar poderes a servidora CAROLINA ACIOLI DIAS, Gestora da Unidade Administrativa, matrícula nº 115.762-0, inscri-

ta no CPF nº 082.320.684-00, para abrir contas de depósito; emitir cheques; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar

quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; endossar cheque; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações

financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques - conta corrente; efetuar pagamentos por meio eletrônico; emitir

comprovantes; encerrar contas de depósito; efetuar movimentação financeira no RPG; liberar arquivos de pagamentos no

Gerenciador Financeiro / AASP; efetuar transferências/pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferência para mesma titulari-

dade; e assinar instrumento de convênio e/ou contrato de prestação de serviços vinculados ao CNPJ sob o nº 11.408.653/0001-20

do Fundo de Incentivo à Cultura - FIC, na Unidade de Gerência 62.02, a contar da data de publicação. 

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 022/2021, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE CULTURA, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de cumprimento às determinações da Lei

de Acesso à Informação - LAI,

RESOLVE:

Art. 1º Designar CAROLINA ACIOLI DIAS, matrícula nº 115.762-0, para exercer a função de SUPLENTE da autoridade de

transparência ativa, no âmbito desta Secretaria de Cultura, em substituição de PATRÍCIA LISBÔA DA COSTA VASCONCELLOS,

matrícula nº 114.226-7.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;

PORTARIA Nº 023/2021, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE CULTURA, no uso de suas atribuições;

R E S O L V E: 

Art.1º Designar a pessoa abaixo qualificada como Controlador Interno da unidade jurisdicionada Secretaria de Cultura - SECULT. 

Nome: CAROLINA ACIOLI DIAS 

Cargo: Gestor da Unidade Administrativa

CPF nº: 082.320.684-00

E-mail: carolina.dias@recife.pe.gov.br 

Tipo de vínculo: Comissionado

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 024/2021, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE CULTURA, no uso de suas atribuições;

R E S O L V E: 

Art.1º Designar a pessoa abaixo qualificada como Controlador Interno da unidade jurisdicionada Fundo de Incentivo à Cultura - FIC. 

Nome: CAROLINA ACIOLI DIAS 

Cargo: Gestor da Unidade Administrativa

CPF nº: 082.320.684-00

E-mail: carolina.dias@recife.pe.gov.br 

Tipo de vínculo: Comissionado

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 14 de junho de 2021.

José Ricardo Rodrigues de Mello Filho

Secretário de Cultura

PORTARIA Nº 070 DE 18 DE JUNHO DE 2021.

À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, no uso

de suas atribuições disposta no art. 61, inciso V, da Lei Orgânica do Município do Recife, e com fulcro na Lei nº 17.561/09, bem como,

o que dispõe a CI nº 023/2021 - SEJUV/SDSDHJPD

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear a Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude - CMPPJ/Recife, para o biênio 2021/2023:

I)Representantes da Organização da Sociedade Civil:

a)Bruna De Queiroz Cavalcanti, representando a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - PE

b)Derick Raphael da Silva Coelho, representando a Visão Mundial

c)Thauan Fernandes Moraes, representando a Região Político-Administrativa

II)Representantes Governamentais:

a)Marcone Ribeiro do Nascimento Filho, representando a Secretaria Executiva de Juventude

b)Edson de Sousa Lima, representando a Secretaria Executiva de Assistência Social

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 069 DE 17 DE JUNHO DE 2021.

À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, no uso

de suas atribuições disposta no art. 61, inciso V, da Lei Orgânica do Município do Recife, bem como, com fulcro na Lei nº 18.288/2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear para Coordenação do Conselho Municipal de Direitos Humanos os seguintes membros:

I) Coordenadora Geral - Fabíola Maria Santiago de Farias, Conselheira Titular da Procuradoria Geral do Município;

II) Nomear como Vice Coordenador - Isaac Machado de Oliveira Conselheiro Titular da Federação Ibura-Jordão

III) Nomear como Secretário - Wellington Pastor, Conselheiro Titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,

Juventude e Políticas Sobre Drogas;

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas ________________________________________

Secretária ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Secretaria de Cultura________________________________________
Secretário JOSÉ RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO
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IV) Nomear como Tesoureira - Maria do Céu de Athayde Vasconcelos, Conselheira Titular do Instituto Boa Vista. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, 

Juventude e Políticas sobre Drogas.

Conselho Municipal de Assistência Social

Resolução nº 015/2021 - CMAS

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal

nº 17 538 de 28 de agosto de 2017 e suas alterações, considerando a considerando a Reunião Plenária Ordinária do CMAS ocorri-

da virtualmente no dia 25 de março de 2021.

RESOLVE:

REVOGAR o Cancelamento da Inscrição, das entidades abaixo relacionadas junto ao CMAS, CUMPRINDO O PREVISTO NA

RESOLUÇÃO 14/2014 - CNAS, TENDO EM VISTA QUE HOUVE A ENTREGA DE RELATÓRIO/2019 E PLANO DE AÇÃO/2020.

1 - Projetos Programa Infância Adolescência e Juventude - CMAS N° 305

2 - Aliança de Mães e Famílias Raras - AMAR - CMAS N° 331

SÉRGIO DE SOUZA CRUZ

Presidente do CMAS

PORTARIA Nº 016, DE 16 DE ABRIL DE 2021.

O SECRETÁRIO DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de cumpri-

mento às determinações da Lei de Acesso à Informação - LAI, 

R E S O L V E:

I.Dispensar Maria Fernanda do Rego Barros Mousinho, matrícula nº 33.046-6 / CPF: 166.361.804-63, da função de Autoridade

Classificadora, no âmbito desta Secretaria de Política Urbana e Licenciamento;

II.Designar Maria Lúcia de Araújo Nogueira, matrícula nº 97.469-4 / CPF: 124.457.034-68 para exercer a função de Autoridade

Classificadora, no âmbito desta Secretaria de Política Urbana e Licenciamento;

III.Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

IV.Revogam-se as disposições em contrário.

Recife, 16 de abril de 2021.

LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO

Secretário de Política Urbana e Licenciamento

Republicada por incorreção

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

PORTARIA Nº.   048  DE 16  DE   JUNHO   DE 2021.

A Diretora-Presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Portaria nº. 028, de 22 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Recife em 25 de maio de 2017;

Considerando a Comunicação Interna nº. 053/2021, da Gerência Geral de Operação e Fiscalização;

Considerando o disposto no art. 58, III e art. 67, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores;

Considerando as atribuições editalícias e contratuais;

Considerando que os servidores designados são representantes da Administração responsáveis pelo acompanhamento e fiscaliza-

ção dos ajustes firmados, cabendo a eles avaliarem as prorrogações, registrar as ocorrências, considerar reajustes e as repactu-

ações, dentre outras atribuições,

RESOLVE:

I.Designar Dalmário José Lima de Barros e Silva Neto, CPF nº. 093.035.164-94, Matrícula nº. 10556-2, para exercera função de

gestor, a partir de 28 demaio de 2021,do contrato relacionado abaixo: 

a)020/2019 - Consórcio Mobilicidade Recife.

II.Ficam convalidados todos os atos praticados até a data de publicação desta portaria;

III.Dar ciência aos interessados;

IV.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº.  049   DE  16  DE  JUNHO  DE 2021.

A Diretora-Presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Portaria nº. 028, de 22 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Recife em 25 de maio de 2017;

Considerando o despacho da Diretoria da Presidência, no verso da  Comunicação Interna nº. 041/2021, da Gerência Jurídica;

Considerando o disposto no art. 58, III e art. 67, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores;

Considerando as atribuições editalícias e contratuais;

Considerando que os servidores designados são representantes da Administração responsáveis pelo acompanhamento e fiscaliza-

ção dos ajustes firmados, cabendo a eles avaliarem as prorrogações, registrar as ocorrências, considerar reajustes e as repactu-

ações, dentre outras atribuições,

RESOLVE:

I.Designar Marcela Silva de Assis, CPF nº. 082.482.444-07, Matrícula nº. 10.654-2, para exercer, a partir de 01 de junho de 2021,

a função de gestora doscontratosrelacionados abaixo: 

a)008/2021 - Observatório Nacional de Segurança Viária e Veicular;

b)009/2021 - ITS Custumer Service Ltda (Teleatendimento).

II.Ficam convalidados todos os atos praticados até a data de publicação desta portaria;

III.Dar ciência aos interessados;

IV.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº.  050  DE  16  DE JUNHO  DE 2021.

A Diretora-Presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Portaria nº. 028, de 22 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Recife em 25 de maio de 2017;

Considerando o despacho da Gerência Geral Administrativa e Financeira, no verso da  Comunicação Interna nº. 043/2021, da

Gerência Jurídica;

Considerando o disposto no art. 58, III e art. 67, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores;

Considerando as atribuições editalícias e contratuais;

Considerando que os servidores designados são representantes da Administração responsáveis pelo acompanhamento e fiscaliza-

ção dos ajustes firmados, cabendo a eles avaliarem as prorrogações, registrar as ocorrências, considerar reajustes e as repactu-

ações, dentre outras atribuições,

RESOLVE:

I.Designar Flávia de Moraes Coutinho Barros Alves, CPF nº. 041.404.654-41, Matrícula nº. 10.597-0, e Maria de Fátima Antunes

da Silva, CPF nº 179.964.574-68 e Matrícula nº 10.566-0, para exercerem, respectivamente, a função de gestora e fiscal, a partir de

01 junho de 2021,do contrato relacionado abaixo: 

a)005/2020 - RPL Engenharia e Serviços Ltda.

II.Ficam convalidados todos os atos praticados até a data de publicação desta portaria;

III.Dar ciência aos interessados;

IV.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Recife,  16  de  junho   de  2021.

Taciana Maria Ferreira

Diretora-Presidente

AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato 003/2019, firmado em 02/04/2019

Espécie: Extrato do  2º Termo Aditivo Contrato nº 003/2019, firmado em 02 de  abril de 2019.

Contratante:  Autarquia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB

Contratada: PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados continuados com disponibilização de pessoal

qualificado, de modo a atender às demandas nos trabalhos desenvolvidos pela Autarquia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB.

Vigência: (12) doze meses  a contar a partir da data de assinatura 

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores 

OBS: A fiscalização do objeto ficará a cargo do Sr. Fábio José da Silva Júnior, Mat: 50.521-8.

GABRIEL ANDRADE LEITÃO DE MELO Diretor-Presidente

PORTARIA Nº 072 DE 15 DE JUNHO DE 2021.

A PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE, em exercício no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Designar o Procurador Judicial, inscrito na OAB-PE, sob o nº 15.513 Manoel Sidney Santos, matrícula nº 36.897-0, a servidora

Bárbara Jimena Acioli Lins Filizola, matrículas n°s 41.307-1 e 61.616-8, e o servidor Gleidson Castro Bonifácio da Silva,

matrícula n° 65.329-7, todos já qualificados pelas portarias 72/2019, 237/2019 e 238/2019, para sob a presidência do primeiro, con-

stituírem Comissão Central de Inquérito Administrativo Disciplinar - Rito Sumário, previsto no artigo 207, §2°, da Lei n° 14.728/1985,

com redação dada pela Lei n° 18.441/2017, destinada a apurar os fatos narrados no Ofício nº 684/2020-GAB/SEGTES/SESAU, data-

do de 13.11.2020  - Secretaria de Saúde - Prefeitura do Recife e fatos conexos, que envolve o(a) servidor(a)  Renata D'Amorim

Santa Cruz, Piscólogo - 30H, matrícula nº 33.019-3. 

ANDRÉA KARLA AMARAL DE GALIZA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS.

DEMANDANTE: SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ.

AVISO DE LICITAÇÃO

SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR PRÉVIO CADASTRO NO SISTEMA DE CREDEN-

CIAMENTO DE FORNECEDORES - SICREF, CONFORME PRESCREVE O ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 17.765/2012.

Processo Licitatório nº 011/2021 - Pregão Eletrônico nº 010/2021 - BB nº 876.684. Registro de Preços, pelo período de 12 (doze)

meses, para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e conservação predial, apoio técnico

administrativo, jardinagem e copeira, com fornecimento de materiais de limpeza, equipamentos, utensílios e uniforme em 3 (três)

lotes, com 11 (onze) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Segurança Cidadã. Valor estimado: R$ 15.345.280,50.

Data e local da Sessão de Abertura: 06/07/2021 às 09:00 hs e disputa no mesmo dia às 14:00hs (Horários de Brasília), no sítio

eletrônico do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br - Acesso Identificado. Edital, anexos e outras informações pelos sites

www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou no endereço Av. Cais do Apolo, 925, 2º andar do Edifício Sede da Prefeitura do

Recife, no horário de 09:00 às 17:00 horas, fone (81) 3355-8577. Recife, 18/06/2021. Hélida Noronha. Pregoeira.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE/ CPLMSA

DEMANDANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE

AVISO DE LICITAÇÃO

SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR PRÉVIO CADASTRO NO SISTEMA DE CREDEN-

CIAMENTO DE FORNECEDORES - SICREF, CONFORME PRESCREVE O ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 17.765/2012.

Processo Licitatório nº 037/2021 - Pregão Eletrônico nº 037/2021 - BB nº 878784. Objeto: Registro de Preços, com validade de

12 (doze) meses, para aquisição de materiais de consumo odontológico - 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria

de Saúde da Prefeitura do Recife. Valor estimado: R$ 1.745.433,49. Data da Sessão de Abertura: 02/07/2021 às 10:00h e disputa no

mesmo dia às 14:00h (Horários de Brasília), no sítio eletrônico do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br - Acesso Identificado.

Edital, anexos e outras informações pelos sites: www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou no endereço Av. Cais do Apolo,

925, 2º andar do Edifício Sede da Prefeitura do Recife, no horário de 09:00 às 17:00 horas, fone (81) 3355-8189. Recife, 18/06/2021.

Verônica Ferreira de Brito - Pregoeira.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - BB nº863796 - CPLCC - Objeto: Registro de

Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar, em 47 (quarenta e sete) lotes, para atender

as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. Resultado final da Licitação: empresas habilitadas e declaradas

vencedoras: Lote 01: DROGAFONTE LTDA. CNPJ: 08.778.201/0001-26, com valor global de R$ 148.200,00 (cento e quarenta e oito

mil e duzentos reais). Lotes 03, 04 e 08: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. CNPJ: 08.674.752/0001-40, com valor global de R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para o lote 03, R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) para o lote 04 e R$ 47.250,00

(quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais) para o lote 08. Lote 05: BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ:

01.623.403/0001-50, com o valor global de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais). Lotes 06 e 14: ICARAI

DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP. CNPJ: 17.545.961/0001-84, com o valor global de R$ 62.625,00 (sessenta e dois mil,

seiscentos e vinte e cinco reais) para o lote 06 e R$ 20.875,00 (vinte mil, oitocentos e setenta e cinco reais)para o lote 14. Lote 9:

Licitação________________________________________

Procuradoria Geral do Município________________________________________
Procurador CARLOS ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO JÚNIOR

Secretaria de Política Urbana e Licenciamento________________________________________
Secretário LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO

16 DIÁRIO OFICIAL DO RECIFE Edição nº 085 - 19.06.2021



ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 06.105.362/0001-23, com o valor global de R$ 3.240.000,00 (três

milhões, duzentos e quarenta mil reais). Lotes 11,28 e 47: MT COMERCIAL MEDICA LTDA. CNPJ: 07.946.534/0001-54, com valor

global de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) para o lote 11, R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais) para o lote 28 e

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o lote 47. Lotes 12 e 13: DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ:

36.602.953/0001-77, com o valor global de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para o lote 12 e R$ 135.000,00 (cento e trinta e

cinco mil reais) para o lote 13. Lotes 15, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 42: INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME.

CNPJ: 28.145.496/0001-00, com o valor global de R$ 378.400,00 (trezentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais) para o lote 15,

R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais) para o lote 27, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para o lote 30, R$ 20.988,72 (vinte mil, nove-

centos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) para o lote 31, R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) para

o lote 32, R$ 15.214,80 (quinze mil, duzentos e quatorze reais e oitenta centavos) para o lote 33, R$ 44.400,00 (quarenta e quatro

mil e quatrocentos reais para o lote 34, R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) para o lote 35, R$ 4.099,20 (quatro mil, noven-

ta e nove reais e vinte centavos) para o lote 36 e R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) para o lote 42. Lotes 16 e 18: MEDVI-

DA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ: 06.132.785/0001-32, com o valor global de R$

15.382,50 (quinze mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) para o lote 16 e R$ 43.550,00 (quarenta e três mil, quin-

hentos e cinquenta reais) para o lote 18. Lotes 17 e 22: MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI. CNPJ: 14.425.382/0001-00, com o valor

global de R$ 1.455.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) para o lote 17 e R$ 28.250,00 (vinte e oito mil,

duzentos e cinquenta reais) para o lote 22. Lote 26: MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ:

24.774.241/0001-56, com o valor global de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais). Lote 39: DISMAP - PRODUTOS

PARA A SAUDE LTDA - EPP. CNPJ: 05.864.669/0001-45, com o valor global de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais).

Os lotes 02,07,10,20,23,24,29,37,38,40 e 45 foram FRACASSADOS. Outras informações pelos sites www.recife.pe.gov.br e www.lic-

itacoes-e.com.br. Recife, 17 de junho de 2021. Márcia Gualberto, pregoeira. 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR PRÉVIO CADASTRO NO SISTEMA DE CREDEN-

CIAMENTO DE FORNECEDORES - SICREF, CONFORME PRESCREVE O ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 17.765/2012.

Processo Licitatório nº 022/2021 - Pregão Eletrônico nº 022/2021 - BB nº 878866 - Registro de Preços, para eventual aquisição

de pontos de acesso a rede sem fio, em 01 (um) lote, para atendimento às necessidades de ampliação e substituição dos pontos de

acesso à rede sem fio nas unidades de saúde e unidades administrativas desta Secretaria Municipal de Saúde. Valor estimado:

R$ 431.331,25 ( quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Data e local da Sessão de

Abertura: 07/07/2021 às 10:00h  e disputa no mesmo dia às 14:00h (Horários de Brasília), no sítio eletrônico do Banco do Brasil -

www.licitacoes-e.com.br - Acesso Identificado. Edital, anexos e outras informações pelos sites www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-

e.com.br ou no endereço Av. Cais do Apolo, 925, 2º andar do Edifício Sede da Prefeitura do Recife, no horário de 09:00 às 17:00

horas, fone (81) 3355-8707. Recife, 18/06/2021. Yoneide Bezerra do Espírito Santo. Pregoeira(o).

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE/ CPLMSA

DEMANDANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR PRÉVIO CADASTRO NO SISTEMA DE CREDEN-

CIAMENTO DE FORNECEDORES - SICREF, CONFORME PRESCREVE O ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 17.765/2012.

Processo Licitatório nº 034/2021 - Pregão Eletrônico nº 034/2021 - BB nº 879061. Registro de Preços, com validade de 12 (doze)

meses, para aquisição de vestimentas (conjunto - jaleco e calça) - 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde

da Prefeitura do Recife. Valor estimado: R$ 38.504,66. Data da Sessão de Abertura: 01/07/2021 às 09:00h e disputa no mesmo dia

às 11:00h (Horários de Brasília), no sítio eletrônico do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br - Acesso Identificado. Edital, anex-

os e outras informações pelos sites: www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou no endereço Av. Cais do Apolo, 925, 2º andar

do Edifício Sede da Prefeitura do Recife, no horário de 09:00 às 17:00 horas, fone (81) 3355-8189. Recife, 02/06/2021. Verônica

Ferreira de Brito - Pregoeira.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA POLÍTICAS SOCIAIS E DESPORTIVAS-CPLPSD

DEMANDANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE, POLÍTICA SOBRE DROGAS

AVISO DE LICITAÇÃO 

SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR PRÉVIO CADASTRO NO SISTEMA DE CREDEN-

CIAMENTO DE FORNECEDORES - SICREF, CONFORME PRESCREVE O ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 17.765/2012.

PROCESSO LICITATORIO Nº 20/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2021 -  CPLPSD - BB - 878606. Objeto Nat.: Compras Objeto

Desc: Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada no fornecimento de pães,

em 02 (dois) lotes, visando atendimento de demanda das casas de acolhida temporária administradas pela Secretaria de

Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas. Valor Estimado Global: R$ 386.521,61 (trezentos e

oitenta e seis mil quinhentos e vinte um reais e sessenta e um centavos). Comunicamos a abertura da sessão para o dia  02 de julho

de 2021 às 10h, e a disputa para o mesmo dia  às 14:00 horas. - HORÁRIO DE BRASÍLIA- no site eletrônico do Banco do Brasil -

www.licitacoes-e.com.br - Acesso identificado. Edital e outras informações pelo site www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-e.com.br

ou pelo fone (81) 3355-9155 / 3355-8841. Recife, 18 de junho  de 2021. Genivaldo Cristovão de Souza - Pregoeiro.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS

RESULTADO DA LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 009/2021 - Pregão Eletrônico nº 009/2021 - BB nº 867.343. Compra: Registro de preços, com validade de 12

(doze) meses, com 04 (quatro) lotes totalizando 04 (quatro) itens, para aquisição de dispensers de álcool, de sabonete líquido e de porta

papel toalha para atender a rede municipal de ensino no âmbito da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife. Empresas habili-

tadas e declaradas vencedoras (licitantes/lotes adjudicados): 1)LIDER PLÁSTICOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI/(01) - CNPJ nº

26.312.218/0001-75, com valor global de R$ 64.992,48 e 2)JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA/(02) - CNPJ nº

27.058.274/0001-98, com valor global de R$ 22.386,58. Recife, 18 de junho de 2021. Eginaldo de Oliveira Jordão. Pregoeiro.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS /GGLIC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE/CPLSSA

RESULTADO FINAL

PROCESSO LICITATÓRIO nº 012/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2021 - CPLSSA. LICITAÇÃO BB Nº 861975 - OBJETO:

Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Bloqueadores Solares, com 04 (quatro) Lotes, para atender as

necessidades dos trabalhadores de saúde que realizam atividades externas, contemplando as seguintes categorias: Profissionais da

Academia da Cidade, ASACE, Agentes Comunitários de Saúde, Médicos, Dentistas, TSB, ASB, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem

da Estratégia Saúde da Família, Enfermeiros do PACS e profissionais do NASF, Consultório na Rua e Práticas Integrativas, da Secretaria

Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife. Foram declaradas vencedoras as empresas: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP -

CNPJ N° 17.700.085/0001-13, para os lotes  01 e 03 com os valores totais de R$ 523.387,50 e ; R$ 174.462,50 respectivamente;

ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME  - CNPJ Nº 25.066.271/0001-70, para os lotes 02 e 04 com os val-

ores totais de R$ 539.325,00 e R$ 179.775,00 respectivamente. Recife, 18 de junho de 2021. Mabel José da Fonseca-Pregoeira.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS /GGLIC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE/CPLSSA

1º RESULTADO FINAL PARCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO nº 030/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2021 - CPLSSA. LICITAÇÃO BB Nº 871095 - OBJETO:

Registro de Preços com validade de 12 doze meses para a aquisição de lençóis e campos cirúrgicos 10 (dez) lotes para atender as

necessidades da Rede Hospitalar de Saúde e Unidades de Saúde  da Rede Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife. Foram declar-

adas vencedoras as empresas: ULTR AMIX LTDA - ME - CNPJ Nº 18.275.089/0001-64 para o lote 02, com o valor total de R$

3.150.000,00; COMERCIAL MASTER EIRELI ME - CNPJ Nº 11.791.908/0001-87,  para os lotes  03 e 08, com os valores totais de R$

36.007,52 e R$ 11.985,73, respectivamente; ATOMOS COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº 11.234.871/0001-96, para os lotes 05 e 10 com

os valores totais de R$ 43.888,00 e R$ 14.612,00 respectivamente; CONFECCOES DUQUE VILAR LTDA - CNPJ Nº 41.073.677/0001-

37, para o lote 09, com o valor total de R$ 497.975,00. Recife, 18 de junho de 2021. Mabel José da Fonseca - Pregoeira.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS.

RESULTADO DA LICITAÇÃO.

Processo Licitatório nº 012/2020 - Pregão Eletrônico nº 012/2020 - BB nº 875.611. Registro de Preços, pelo período de 12 (doze)

meses, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços na cobertura de Seguro Automotivo para a frota de

Ambulâncias do SAMU Metropolitano do Recife, lote único, Resultado do Julgamento das Propostas - Empresa habilitada e declara-

da vencedora (licitante/lote adjudicado): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - CNPJ: 61.074.175/0001-38, com valor global de R$

112.000,00. Recife, 18/06/2021. Hélida Noronha. Pregoeira

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SDECTI

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, por intermédio do seu representante legal, torna

público que reconhece a Inexigibilidade de Licitação nº 002/2021. Objeto: Apoio técnico e financeiro do Município do Recife para

aquisição de 01 cota de patrocínio, para participação da 11ª edição do "Liquida Grande Recife 2021". Período: Será realizado no

período de 09 a 17 de julho de 2021. Contratante: Município do Recife/Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,

Tecnologia e Inovação - SDECTI. Contratada: CDL Recife Serviços aos Associados, inscrita no CNPJ sob o nº 22.317.405/0001-90.

Fundamento Legal: Artigo 25 da Lei nº 8.666/93. Valor: R$ R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Dotação Orçamentária:

2101.2.049.00001.3.3.90.39; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.; Fonte: 0100. Rafael Ramalho Dubeux- Secretário de

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2021-TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021-CPL/CSURB. Objeto:  Contratação de empresa de

engenharia para execução de obras de recuperação estrutural da coberta do mercado da madalena com vistas a atender à Autarquia

de Serviços Urbanos do Recife - CSURB. Data e hora da abertura: 09/07/2021, às 10:00h. Valor máximo aceitável: R$  389.831,53

(trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos). O Edital e seus anexos poderá ser con-

sultado e retirado no endereço eletrônico www.recife.pe.gov.br; e/ou na CPL mediante entrega de Pen drive, CD ou DVD, sito à Rua

General Mac Arthur, nº 1.540 - Imbiribeira - Recife/PE. Informações na sala da CPL ou pelo Tel. (81) 3355.2435, em dias úteis no

horário das 09:30 às 13:30h. Recife, 18/06/2020. Silvanice Gomes Tenório Cavalcanti - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2021-CONVITE Nº 01/2021-CPL/CSURB. Objeto: Constitui objeto desta licitação, a contratação

de empresa de engenharia para executar o serviço de engenharia, visando a recuperação estrutural de uma peça em concreto arma-

do (viga), no mercado público de são José - anexo I, localizado na rua da praia, s/n, bairro de São José - Recife-Centro, para aten-

der as necessidades da Autarquia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB. Data e hora da abertura: 01/07/2021, às 10:00h. Valor

máximo aceitável: R$  38.500,41 (trinta e oito mil, quinhentos  reais e quarenta e um centavos). O Edital e seus anexos poderá ser

consultado e retirado no endereço eletrônico www.recife.pe.gov.br; e/ou na CPL mediante entrega de Pen drive, CD ou DVD, sito à

Rua General Mac Arthur, nº 1.540 - Imbiribeira - Recife/PE. Informações na sala da CPL ou pelo Tel. (81) 3355.2435, em dias úteis

no horário das 09:30 às 13:30h. Recife, 18/06/2020. Silvanice Gomes Tenório Cavalcanti - Presidente da CPL.

SECRETARIA DE ESPORTES 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2021

PROCESSO Nº. 010/2021

PRORROGAÇÃO

O Secretário de Esportes do Recife, considerando as informações constantes no Processo de Inexigibilidade nº. 010/2021, Edital de

Credenciamento nº. 005/2018 da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, resolve prorrogar por mais 12 (doze) meses o credencia-

mento dos prestadores de serviços de arbitragem de jogos das modalidades: basquetebol, handebol, futsal, voleibol, atletismo, bad-

minton, natação, luta olímpica, tênis de mesa de bocha, goalball e futebol de 5, para eventual contratação de ÁRBITROS segundo

critérios, termos e condições estabelecidos no Edital e em seus anexos, conforme dispõe do Parecer PGM 138/2018,  com efeitos

retroativos a contar de 04/06/2021.

NOME CPF MODALIDADE

Ramires Emilly Xavier de Lima 103.304.354-00 Atletismo

Izabela Vieira Lins dos Santos 099.465.164-38 Atletismo

Daniel Gonçalves de Azevedo de Oliveira 034.540.094-13 Atletismo

Filipe Xavier de Sousa 101.949.964-84 Atletismo

Amanda França da Silva 093.697.864-30 Atletismo

Thiago Benedito da Silva 092.979.234-37 Atletismo

Aminadabe Paulo de Oliveira; 120.514.574-50 Atletismo

Raphaella Silva Aniceto 098.423.834-40 Atletismo

Taciano Tavares da Silva 107.812.244-03 Atletismo

Camilla Maria Wanderley Ramos 078.046.594-66 Atletismo

Recife, 07 de junho de 2021. Autorizo e ratifico. RODRIGO COUTINHO, Secretário de Esportes. 

SECRETARIA DE ESPORTES 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2021

PROCESSO Nº. 011/2021

PRORROGAÇÃO

O Secretário de Esportes do Recife, considerando as informações constantes no Processo de Inexigibilidade nº. 011/2021, Edital de

Credenciamento nº. 005/2018 da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, resolve prorrogar por mais 12 (doze) meses o credencia-

mento dos prestadores de serviços de arbitragem de jogos das modalidades: basquetebol, handebol, futsal, voleibol, atletismo, bad-

minton, natação, luta olímpica, tênis de mesa de bocha, goalball e futebol de 5, para eventual contratação de ÁRBITROS segundo

critérios, termos e condições estabelecidos no Edital e em seus anexos, conforme dispõe do Parecer PGM 138/2018,  com efeitos

retroativos a contar de 04/06/2021.

NOME CPF MODALIDADE

Stella Caroline Calado Bione 055.345.584-23 Atletismo

Ytalo Klevson José Vera Cruz 065.572.704-35 Atletismo
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Iolanda Patricia Rodrigues Almeida 105.162.924-12 Atletismo

Maria Luiza Barros da Costa 112.498.104-77 Atletismo

Risete Cavalcante da Silva 856.675.284-87 Atletismo e Natação

Maria Clara de Araújo Campello 116.677.594-18 Atletismo

Elias Gonçalves Pereira 118.084.112-34 Atletismo

Dayana Kelly Cavalcante Paz 081.158.384-89 Atletismo

Juliana Rodrigues Ferreira Andrade 096.122.574-26 Atletismo

Erivelton Tavares da Silva 066.989.814-78 Atletismo

Recife, 07 de junho de 2021. Autorizo e ratifico. RODRIGO COUTINHO, Secretário de Esportes. 

SECRETARIA DE ESPORTES 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2021

PROCESSO Nº. 012/2021

PRORROGAÇÃO

O Secretário de Esportes do Recife, considerando as informações constantes no Processo de Inexigibilidade nº. 012/2021, Edital de

Credenciamento nº. 005/2018 da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, resolve prorrogar por mais 12 (doze) meses o credencia-

mento dos prestadores de serviços de arbitragem de jogos das modalidades: basquetebol, handebol, futsal, voleibol, atletismo, bad-

minton, natação, luta olímpica, tênis de mesa de bocha, goalball e futebol de 5, para eventual contratação de ÁRBITROS segundo

critérios, termos e condições estabelecidos no Edital e em seus anexos, conforme dispõe do Parecer PGM 138/2018,  com efeitos

retroativos a contar de 04/06/2021.

NOME CPF MODALIDADE

Kalinna Pereira Pinto Cipriano 057.772.744-39 Atletismo e Natação

George Haruo Takata 054.585.204-83 Atletismo e Natação

Jonathan Michael da Silva Carvalho 703.591.744-69 Atletismo

Karina Felix de Aquino 066.201.414-63 Atletismo

Nathalia Emela Gonçalves Duarte 077.503.714-19 Atletismo

Guttierrez Esteban Rodrigues de Souza 072.059.034-59 Atletismo

Jailton Francisco Soares 862.634.474-00 Handebol

Pedro Vinicius da Silva Sena 091.106.474-57 Goalball

Hugo de Macedo Azevedo 094.238.434-25 Goalball

Paulo Belence Alves dos Prazeres 127.575.604-25 Futsal

Rosalino Henrique Lima Alves 665.970.564-34 Futsal

Recife, 07 de junho de 2021. Autorizo e ratifico. RODRIGO COUTINHO, Secretário de Esportes. 

SECRETARIA DE ESPORTES 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2021

PROCESSO Nº. 013/2021

PRORROGAÇÃO

O Secretário de Esportes do Recife, considerando as informações constantes no Processo de Inexigibilidade nº. 013/2021, Edital de

Credenciamento nº. 005/2018 da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, resolve prorrogar por mais 12 (doze) meses o credencia-

mento dos prestadores de serviços de arbitragem de jogos das modalidades: basquetebol, handebol, futsal, voleibol, atletismo, bad-

minton, natação, luta olímpica, tênis de mesa de bocha, goalball e futebol de 5, para eventual contratação de ÁRBITROS segundo

critérios, termos e condições estabelecidos no Edital e em seus anexos, conforme dispõe do Parecer PGM 138/2018, com efeitos

retroativos a contar de 05/06/2021.

NOME CPF MODALIDADE

Hannah Rebecca Barboza Araújo 064.971.904-22 Tênis de mesa, Natação e Atletismo

Danielly Marques Ferreira 076.230.134-16 Atletismo

Natalicio José de Andrade 105.935.744-51 Atletismo

Ayrton Senna da Silva Gomes 100.049.864-66 Atletismo

Diego Jefferson Florencio de Lira 100.550.544-63 Atletismo

Anderson Carlos da Silva 065.401.644-59 Goalball

Ravi Jesumary Matos 089.260.994-07 Tênis de mesa

Jacqueline Faia Teodoro 088.999.534-65 Tênis de mesa

Lara Rodrigues Cruz 096.861.904-57 Tênis de mesa

Luiz Henrique de Oliveira Wanderley 375.480.344-15 Basquete

Pedro Henrique Vieira de Lima 066.368.114-63 Tênis de mesa

Flavio Roberto Lemos Silva 683.925.244-20 Atletismo

Recife, 07 de junho de 2021. Autorizo e ratifico. RODRIGO COUTINHO, Secretário de Esportes. 

SECRETARIA DE ESPORTES 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

PROCESSO Nº. 014/2021

PRORROGAÇÃO

O Secretário de Esportes do Recife, considerando as informações constantes no Processo de Inexigibilidade nº. 014/2021, Edital de

Credenciamento nº. 005/2018 da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, resolve prorrogar por mais 12 (doze) meses o credencia-

mento dos prestadores de serviços de arbitragem de jogos das modalidades: basquetebol, handebol, futsal, voleibol, atletismo, bad-

minton, natação, luta olímpica, tênis de mesa de bocha, goalball e futebol de 5, para eventual contratação de ÁRBITROS segundo

critérios, termos e condições estabelecidos no Edital e em seus anexos, conforme dispõe do Parecer PGM 138/2018, com efeitos a

contar de 20/06/2021.

NOME CPF MODALIDADE

Diego Rodrigues da Silva 092.261.534-93 Atletismo e Bocha

Nataly Clessia Ferreira de Araújo 025.469.174-98 Atletismo

Josefa Liliane Fernandes de Freitas 110.850.604-62 Tênis de mesa

Raphaela Valois Pinheiro 047.334.414-95 Natação

Luciara das Neves Silva 102.830.774-84 Goalball

Gilberto Mendes Barbosa Júnior 047.147.144-57 Natação

Victor Adriano Marinho 030.081.094-62 Basquete

Déborah Evelin Chalegre da Silva 099.525.684-52 Goalball

Carlos Victhor Rosendo da Silva 072.723.964-31 Badminton

Genildo Arruda da Silva 088.852.944-99 Badminton, Voleibol, Tênis de Mesa

Recife, 07 de junho de 2021. Autorizo e ratifico. RODRIGO COUTINHO, Secretário de Esportes. 

PORTARIA Nº 072/2021

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:

Lotar no Gabinete do Vereador Samuel Salazar, o servidor Erasmo Paes Barreto, matrícula nº 663-7/EMLURB, a partir de 05 de

junho de 2021. Departamento de Administração da Câmara Municipal do Recife,       de junho de 2021. JOSÉ HENRIQUE MARIN-

HO DE BARROS Diretor do Departamento de Administração

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 referente à prestação de serviços de administração e gerenci-

amento de documentos de legitimação eletrônicos (cartões de alimentação eletrônicos) 

CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE e a empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 16/06/2021.

PREÇO: R$ 4.995,00 (quatro mil novecentos e noventa e cinco reais) - Valor Mensal estimado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.2.001.3.3.90.39

RECURSOS FINANCEIROS: Tesouro Municipal

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2018 referente à prestação de serviços de locação de mão-de-obra

qualificada para cargos de fotógrafo, supervisor de imagens, operador de imagens e assistente técnico.

CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE e a empresa JASERVICE SERVIÇOS EIRELI-EPP.

OBJETO: repactuação, para MONTANTE A, num percentual de 3,93% (três vírgula noventa e três por cento), consignado na

Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2021, registrada sob nº PE 000021/2021, bem como reajuste do valor correspondente aos

itens constante no Montante "B" Insumos, relativo à cobertura social, vale alimentação, vale transporte, consignados na mencionada

Convenção Coletiva de Trabalho. 

PREÇO:R$4.182.275,64(quatro milhões cento e oitenta e dois mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) -

Valor global estimado

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.2.001.3.3.90.37

RECURSOS FINANCEIROS: Tesouro Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA - 05/7/2021

Convoco, nos termos do art. 141, §2º, do Regimento Interno desta Câmara Municipal do Recife, (a) os Vereadores (as): WILTON

BRITO (PSB), TADEU CALHEIROS (PODEMOS), respectivamente, membros titulares da Comissão de Saúde, e na ausência destes

os vereadores: PAULO MUNIZ (SOLIDARIEDADE), FELIPE FRANCISMAR (PSB), para comparecerem à Reunião Ordinária deste

Colegiado, a ser realizada às 14:00h (quatorze horas) do dia 5 de julho de 2021 (segunda-feira), na Sala das Comissões.

DISCUSSÃO

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO EM SAÚDE 

1º QUADRIMESTRE DE 2021

SECRETÁRIA DE SAÚDE DO RECIFE - LUCIANA ALBUQUERQUE

Recife, 16 de junho de 2021. Vereadora NATÁLIA DE MENUDO PSB

ATA DA 1ª  REUNIÃO PÚBLICA SOBRE A LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS INTITULADA "ORÇAMENTO QUE QUER-

EMOS" DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - BIÊNIO 2021/2022. 
REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2021, ÀS 9H20 PARA RECEBER PROPOSTAS DOS CIDADÃOS SOBRE QUAIS SÃO AS
PRIORIDADES DO ORÇAMENTO PÚBLICO DA CIDADE DO RECIFE. Ao décimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil
e vinte e um, sob a presidência da Vereadora LIANA CIRNE, em ambiente virtual através do Sistema de Deliberação Remota, teve
início a primeira Consulta ou Reunião Pública convocada pelo Vereadora desta Casa Legislativa, transmitida ao vivo pelo portal
da Câmara Municipal do Recife,  com transmissão e participação popular pelo canal do YOUTUBE. Confirmadas as presenças e
as participações, através da inscrição, das seguintes pessoas: Marta Almeida Klauber Teixeira, conhecido por Klaubão (Pedal Lula
Livre Mobilidade urbana) , Solidade Menezes (REPI - Rede Primeira infância), Tereza Accioly (Associação dos Forrozeiros Pé-de-
Serra e Ai!) Irmã Maria Julita (População de rua), Aniérika Almeida (ONG Centro Sabiá), Igor Prazeres (Secretário de Combate ao
Racismo do PT de Pernambuco), Cida Freire (Representando o fórum municipal popular da educação do Recife), Renato Raposo
(Agenda 2030), Ediclea Santos (Passarinho - espaço mulher - negras), Igor Andrade (SIMPERE), Sandra (representa José Nilton
- Movimento nacional de moradores de rua, Rui de Albuquerque Filho, Admilson Machado (Sec setorial de saúde dos trabal-
hadores do Estado),Robson Pessoa (ex-morador de rua), Daniel, Linda Ferreira (Fórum de mulheres negras do PT), Sandra
Ribeiro (Jornalista e ABD), MiKa Oliveira, Teresa Braga (Pessoa idosa),  deu-se  início à REUNIÃO,  às 9h20 e a Vereadora Liana
Cirne cumprimentou a todos e todas presentes e realizou algumas breves considerações acerca das leis de diretrizes orçamen-
tárias e sua importância para toda população do Recife. Destacou ser tal reunião uma ação inédita do seu Mandato, fruto do dese-
jo de levar ao Poder público propostas para o orçamento do Recife que fossem oriundas da escuta popular, uma vez que a LDO,
LOA e LDA podem ser construídas ou receber emendas. Disse que a Audiência Pública não foi possível em razão do prazo exíguo,
no entanto, este evento de escuta poderia coletar as sugestões da sociedade civil. Informou que faria a leitura dos itens
necessários ao conhecimento de todos. As leis orçamentárias: Metas e prioridades, que precedem a LOA, atendem as metas que
estão sendo discutidas agora, sobre como o poder público deve investir o orçamento, destacou que o mais importante seria romper
a lógica de cima para baixo e que o PT é um partido que tem tradição em inserir o debate sobre orçamento com participação pop-
ular, o conhecido orçamento participativo. Em Recife, não há agenda do orçamento e este deve ser recuperado, com este diálo-
go que permite a construção deste movimento. Informou também que a Prefeitura apresentou suas prioridades, mas com um prazo
muito curto, reduziu-se o diálogo com a sociedade, que exige muita agilidade, logo as emendas serão enviadas na próxima segun-
da, dia 17.05. Ao final da audiência serão apresentadas algumas propostas e o documento estará disponível à sociedade. A
Vereadora realizou a leitura sobre as diretrizes propostas pelo executivo e destacou alguns pontos, como o Planejamento Urbano
e a atenção para a requalificação do centro da cidade, questionando se a cidade seria para as pessoas ou para os carros, logo,
qual  cidade que a população deseja.  Sinalizou a dificuldade para formalizar as sugestões da comunidade (oriundas da coleta das
redes sociais), e assim formatar emendas destas sugestões. Assim, foi franqueada a palavra ao advogado do gabinete, Sr. Higor,
que expôs à comunidade como a proposta para a LDO poderia ser elaborada, não seria o momento de falar em orçamento pro-
priamente dito, mas por se tratar de metas, de emendas às áreas indicadas que devem estar compatíveis ao plano plurianual e
que nem tudo pode ser apresentado em formato de emenda, logo o conteúdo da emenda da LDO não pode depender de uma Lei
anterior. Informou também que deve ter um conteúdo genérico, mas sólido para poder entrar na lei e orientar a prefeitura a exe-
cutá-la. A partir das contribuições oriundas das redes sociais, informou, por exemplo, que a renda básica poderia entrar, mas só
seria possível se estivesse previsto anteriormente o orçamento . Neste exemplo, sim a segurança alimentar poderia entrar de
forma ampla. Franqueou-se a palavra aos inscritos, MARTA ALMEIDA do Fórum de mulheres negras do PT -Secretaria da mulher,
Lgbt enfatizou a necessidade de garantir o enfrentamento ao racismo estrutural através de formação aos servidores públicos de
diversas áreas, com atendimento humanizado e com dotação orçamentária para tal  fim, destacando guarda municipal. Assim
como a realização anual de eventos multiculturais para o fortalecimento dos movimentos negros e assim promover os jovens artis-
tas locais. O SR. CLAUBER TEIXEIRA - CLAUBÃO -  do Pedal Lula Livre Mobilidade urbana destacou a necessidade de priorizar
os modais ativos, caminhada e bike (modais sustentáveis) em detrimento dos carros, neste sentido, enfatizou que houvessem
faixas exclusivas para ônibus com recursos destinados à CTTU, reduzindo  o tempo da população dentro dos ônibus, que capac-
itasse a equipe da CTTU; que implantasse as zonas 30 e plano diretor cicloviário; que implantasse a ciclovias e faixas inter-
conectadas com as calçadas recuperadas, que oportunizassem a acessibilidade às pessoas com necessidades especiais e, por
fim, melhorar a acessibilidade às paradas de ônibus e terminais de integração do transporte público.  SRA. SOLIDADE MENEZES
(RIPE) da Rede primeira infância, informou que ainda enviaria à assessoria as propostas da entidade. Destacou que o Marco legal
da Primeira infância pode ser atendido nas emendas e como as infâncias são passageiras, tais diversidades das infâncias exigem
emendas para diminuir as desigualdades sociais. TEREZA ACIOLLY presidenta da Associação dos Forrozeiros Pé-de-Serra e Ai!
fez destaques importantes sobre o Forró virar patrimônio imaterial da Humanidade. Relatou as dificuldades dos artistas em razão
da Pandemia, com pessoas em estado de vulnerabilidade econômica, sobretudo os que trabalham nos bastidores dos eventos.
Propôs que houvesse uma Sede - Recife antigo - para ter uma casa do forró, como uma casa de tango na Argentina. A IRMÃ
MARIA JULITA (ARTICULAR POPULAR) expressou a preocupação com relação ao valor do aluguel popular destinado à popu-
lação de rua, tendo em vista ser o recurso insuficiente para o aluguel e, portanto, reivindicou a ampliação deste valor. ANIÉRIKA
ALMEIDA (Centro Sabiá) representante da ONG que possui 28 anos de atuação meio rural, propôs que houvesse investimentos
na agricultura urbana - com a produção de alimentos nestes espaços (terrenos desocupados), conforme o modelo de hortas comu-
nitárias. IGOR PRAZERES, Secretário de Combate ao Racismo do PT de Pernambuco, afirmou que havia necessidade de políti-
cas públicas para a população negra, assim como o combate ao racismo religioso. CIDA FREIRE (Representando o Fórum
Municipal Popular da Educação do Recife). Destacou a relevância de discutir o orçamento público inserindo a comunidade. E que
o PME deve preceituar no orçamento os princípios no plano Nacional de Educação - O PNE. RENATO RAPOSO sugeriu a inclusão
dos  ODS, para a consolidação de uma base de indicadores ODS do Recife, que seja coordenada com outras câmaras da região
metropolitana., assim como a capacitação interna da câmara de vereadores, funcionários e, os próprios vereadores do parlamen-
to, sobre a Agenda 2030. EDICLÉA SANTOS (REPRESENTANTE DO ESPAÇO MULHERES NEGRAS DO BAIRRO DO PAS-
SARINHO) informou que há uma série de problemas em sua comunidade, agravadas pela Pandemia, como a falta de água e tan-
tas outras dificuldades vivenciadas pelas mulheres da comunidade. IGOR NÓBREGA (REPRESENTANTE DO SIMPERE) desta-
cou que o município do Recife deve atender a primeira infância, política de creches ainda carente, deve abrir concurso público,
pois há 600 vagas ociosas e contratar profissionais de artes e educação física que são professores escassos na Rede. Reivindicou
o cumprimento da lei do piso. JOSE NILTON (Movimento nacional de moradores de rua) sugere que haja vacinação à população
de rua e a ampliação de beneficiários do aluguel. Assim como um plano de enfrentamento à violência de mulheres em situação
de rua. ROBSON PESSOA (Morador de Rua) sugere que seja elaborado um novo centro pop ou abrigamento noturno, na RPA 6
e mais um restaurante, porque segundo ele só um não daria conta. DANIEL afirmou que no plano de mobilidade urbana faltou as
questões referentes à segurança viárias, como ação prioritária. LINDA FERREIRA (Fórum de mulheres negras do PT) afirmou que
seria importante cadastrar os jovens que trabalham no Fast food e colocá-los como prioritários programas de empreendedorismo
e criar espaços de acolhimento, em horários estendidos para as creches.  TERESA BRAGA levantou a situação da deficiência
política nas demandas dos idosos. Ao término da escuta dos inscritos, a Vereadora recolheu as propostas coletadas e apresentou
a comunidade participante, como fruto da escuta coletiva e mencionou algumas propostas em forma de destaque, como o aces-
so à educação infantil, garantindo a vaga das crianças e frisou que o mandato é muito trabalhador, mas tem o compromisso de
trabalhar com afinco, mas não vai fingir que tem soluções sem tê-las. Ao encerrar, parabenizou o trabalho da equipe do gabinete
e agradeceu a presença de todos e todas participantes da reunião. 

Poder Legislativo________________________________________
Presidente ROMERINHO JATOBÁ
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O pacote de projetos da reforma da 
previdência municipal foi discutido 

pela Comissão de Legislação e Justiça da Câ-
mara do Recife nesta quinta-feira (17), du-
rante reunião remota. Presidido pelo verea-
dor Felipe Francismar (PSB), o grupo analisou 
as emendas propostas pelos parlamentares 
da Casa às propostas do Poder Executivo. Ao 
todo, foram apresentadas 90 propostas de 
alteração, sendo 88 delas de iniciativa dos 
vereadores da Câmara e duas da própria Pre-
feitura.

Durante o debate, o líder da oposição, 
o vereador Renato Antunes (PSC), lamentou 
a tramitação dos projetos em regime de ur-
gência. Mas, segundo ele, a Câmara concre-
tizou sua participação por meio das emendas 
apresentadas. “Esta Casa tentou ao máximo 
mitigar os efeitos de uma reforma que pre-
cisa ser feita. Ela é importante, mas precisa 
ser feita em diálogo com os envolvidos. E 
esta Casa preocupou-se em fazer isso. Hoje, 
analisamos a constitucionalidade, deixando 
o mérito para o plenário”.

Já o vereador Osmar Ricardo (PT) disse 
que a apresentação de emendas não signi-
fica que houve diálogo com a sociedade a 
respeito dos projetos. “Acredito que esse 
projeto é muito ruim para os servidores, ape-
sar de saber que o município tem que fazer 
a reforma. Ela aumenta a idade e aumenta 
a alíquota após três anos sem reajuste dos 
trabalhadores, sem intercalar as parcelas. O 
déficit não é esse que o governo coloca”.

Para o líder do governo, Samuel Salazar 

(MDB), não resta dúvidas de que a Câma-
ra realizou as discussões necessárias para 
a tramitação do pacote. “Diferentemente 
do pedido de dispensa de prazo, no regime 
de urgência não se deixa de ter apresenta-
ção de emendas dos vereadores. Mais de 
20 emendas serão acatadas. Essa reforma é 
uma obrigação legal”.

O vereador Marco Aurélio Filho (PRTB) 
salientou que a questão a ser discutida na 
reunião era se os projetos e emendas estão 
de acordo com a legislação ou não. “Diante 
de uma Comissão de Legislação, 
é importante entender que o de-
bate é sobre a constitucionalida-
de da matéria. E se não fizermos 
essa reforma, iremos de encontro 
à Constituição Federal. Todos os 
municípios que não fizerem a re-
forma até novembro deste ano 
ficarão negativados e correm o 
risco de não receber dinheiro para 
saúde, educação e obras”.

Relatórios aprovam projetos – 
Os pareceres discutidos se referiam a cinco 
projetos do Executivo que tramitam desde o 
dia 7 de junho em regime de urgência. Todos 
os relatórios se posicionaram a favor das pro-
postas pela Prefeitura e foram aprovados por 
unanimidade pelos integrantes da Comissão. 
Além de Felipe Francismar, Samuel Salazar e 
Renato Antunes, participaram como mem-
bros do colegiado a vereadora Andreza Ro-
mero (PP) e o vereador Rinaldo Junior (PSB).

Relatado por Samuel Salazar, o proje-

to de emenda à Lei Orgânica nº 
86/2021, que busca revisar as 
normas previdenciárias do regi-
me próprio de previdência dos 
servidores municipais, havia rece-
bido 20 emendas dos vereadores. 
Quatro delas, todas do vereador 
Tadeu Calheiros (PROS), foram 
incorporadas ao texto que segue 
para o plenário.

O projeto de lei complemen-
tar nº 1/2021, que visa discipli-
nar os requisitos para concessão 
de aposentadoria voluntária dos 
servidores municipais, foi alvo de 

seis emendas. Foi incorporada uma delas, de 
autoria da própria Prefeitura. A relatoria cou-
be a Felipe Francismar.

O projeto de lei do Executivo nº 16/2021, 
que traz alterações à lei de reestruturação 
da previdência dos servidores, recebeu 40 
emendas, das quais cinco foram aprovadas. 
Os contemplados são a Prefeitura, Rinal-
do Junior, Renato Antunes, Tadeu Calheiros 
e Marco Aurélio Filho, cada um com uma 
emenda acatada. Samuel Salazar foi o rela-

tor do texto.
O projeto de lei do Executivo 

nº 17/2021, que busca instituir o 
regime de previdência comple-
mentar e fixa o limite máximo 
para aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos dos po-
deres Executivo e Legislativo do 
Recife, sofreu sete tentativas de 
alteração, todas rejeitadas. O re-
lator foi Felipe Francismar.

O projeto de lei do Executivo 
nº 18/2021, que busca instituir um programa 
de desligamento voluntário para os empre-
gados públicos da administração indireta 
municipal, também foi inserido no pacote de 
projetos da Prefeitura em discussão. Relata-
da por Samuel Salazar, a proposta recebeu 
17 sugestões de emendas. Seis foram aca-
tadas, sendo duas delas da vereadora Dani 
Portela (PSOL), uma do vereador Ivan Moraes 
(PSOL), duas da vereadora Liana Cirne (PT) 
e uma do vereador Fabiano Ferraz (Avante).
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Legislação analisa a reforma da previdência

Comissão da 
Câmara discutiu 

projetos enviados 
pelo Executivo

Orientadores de trânsito

N a  r e u n i ã o  E x t r a o r -
d i n á r i a  d a  C â m a r a  M u -
n i c i p a l  d o  Re c i f e  d e s -
t a  q u a r t a - f e i r a  ( 1 6 ) , 
t r a n s m i t i d a  v i a  i n t e r -
n e t ,  o  v e r e a d o r  F a b i a n o 
F e r r a z  ( Av a n t e )  e l o g i o u 
a  a t u a ç ã o  d o  s e c r e t á -
r i o - e x e c u t i v o  d o s  D i -
r e i t o s  d o s  A n i m a i s  d o 
Re c i f e  ( S E D A ) ,  L u í s  d o s 
A n j o s  e  t a m b é m  p e d i u  a 
i n c l u s ã o  d o s  o r i e n t a d o -
r e s  d e  t r â n s i t o  n a  v a c i -
n a ç ã o  c o n t r a  o  c o r o n a -
v í r u s .

O u t r o  t ó p i c o  a b o r d a -
d o  p o r  e l e  f o i  u m  p e -
d i d o  à  P r e f e i t u r a  p a r a 
q u e  o s  o r i e n t a d o r e s  d e 
t r â n s i t o  s e j a m  i n c l u í -
d o s  n o  g r u p o  d e  p r i o -
r i d a d e  n a  v a c i n a ç ã o 
c o n t r a  o  c o r o n a v í r u s . 
“ F a ç o  u m  a p e l o  a o  p r e -
f e i t o  J o ã o  C a m p o s  s o -
b r e  o s  o r i e n t a d o r e s  d e 
t r â n s i t o  q u e  s ã o  e x p o s -
t o s  a o s  r i s c o s  d o  c o r o -
n a v í r u s .  S ã o  a p e n a s  1 8 0 
p r o f i s s i o n a i s  a o  t o d o ,  e 
a  c a t e g o r i a  m e r e c e  u m 
o l h a r  e s p e c i a l .  Te n h o  a 
c e r t e z a  d e  q u e  o  p r e -
f e i t o  s e r á  s e n s í v e l  a o 
p e d i d o .  E ,  d e s d e  j á , 
a g r a d e ç o  p o r  t e r e m  i n -
c l u í d o  o s  g u a r d a s  m u -
n i c i p a i s  e  a g o r a  p e ç o  a 
c o m p r e e n s ã o  d e  i n s e r i r 
t a m b é m  o s  o r i e n t a d o -
r e s  d e  t r â n s i t o ” .

 

Fabiano Ferraz solicitou vacinação à categoria

Vereadores 
apresentaram 88 

emendas
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