ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social
Ano VII - Recife, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 - Nº 009
SECRETÁRIO: Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti

ROUBOS CAEM EM DEZEMBRO E 2019 TEM REDUÇÃO DE
17,11%
O ano passado fechou como o de menor incidência de roubos em 5 anos. Todas as modalidades criminosas registraram
queda no comparativo anual. O Recife, com 4.458 delitos, foi a cidade pernambucana com maior recuo em números
absolutos no ano passado, enquanto o Agreste (com -4.327) liderou a retração entre as regiões
Com 5.507 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP)
registrados no último mês de dezembro, Pernambuco
chega ao fim de 2019 com um total de 78.943 roubos, o
menor quantitativo em cinco anos. Na linha do tempo,
somente 2014, com 65.269 casos, teve menos
notificações das diversas modalidades de delitos visando
a subtração de bens. Em relação aos 12 meses de 2018
(95.241), a retração foi de 17,11% (ou -16.298). Além
disso, dezembro passado, com -21% de diminuição em
relação ao mesmo período de 2018, completou uma série
de 28 meses consecutivos de declínio deste tipo de crime.
Ao todo, foram contabilizados 1.464 casos a menos que
dezembro de 2018 (6.971), tornando-se o mês com menos
delitos em 60 meses, ficando acima apenas de dezembro
de 2014 (5.449 notificações).
“A atual sequência de quedas nos CVPs já supera em 10
meses a segunda mais longa série descendente na
história do Pacto pela Vida, formada por 19 meses entre
julho de 2009 e janeiro de 2011. Nesse tempo de 28 meses, iniciado em setembro de 2017, foram 47.114 assaltos a menos
em relação ao mesmo período anterior. Investimentos, operações permanentes, posicionamento de efetivo nas manchas
criminais e também estratégias específicas para determinados tipos de delitos fizeram com que tivéssemos recuo
significativo nos roubos a bancos, veículos, ônibus, de celulares e outras formas. Em 2019, mais de 53 mil pessoas foram
presas pelas polícias. E vamos intensificar esse trabalho de retirada de circulação daqueles que amedrontam a população e
ameaçam a ordem pública. Buscamos, em 2020, estatísticas mais baixas e uma maior sensação de segurança no dia a dia
do pernambucano”, diz o secretário de Defesa Social, Antonio de Pádua.
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RMR TEM MAIOR QUEDA DE ROUBOS EM DEZEMBRO – No mês
Metropolitana (exceto a Capital) lideraram a queda do número de roubos
a menos que o total notificado em dezembro de 2018 (2.144), a RMR se
de 19,52% (de 1.286 casos para 1.035); da Zona da Mata, com retração
que obteve um recuo de 15,14% (de 370 para 314 crimes).

passado, os municípios que compõem a Região
em Pernambuco. Com 1.629 ocorrências, 24,02%
manteve à frente do Agreste, que registrou queda
de 17,73% (de 705 casos para 580); e do Sertão,

AGRESTE REDUZ MAIS NO ACUMULADO DO ANO - Já no compilado geral do ano, que compreende os crimes
registrados entre janeiro e dezembro de 2019, o Agreste foi o destaque, tendo contabilizado um recuo de 22,66% no número
de CVP, ao sair dos 19.098 casos registrados em 2018 para 14.771, no ano passado. Logo em seguida, vem o Sertão do
Estado, que somou 4.012 roubos em todo o ano de 2019, o que representa uma queda de 22,47% em relação ao ano
anterior, que registrou 5.175 queixas do tipo. Finalizando a lista, aparecem a Zona da Mata e a Região Metropolitana
(exceto a Capital), com retrações de 19,48% (de 9.519 ocorrências para 7.665) e 15,80% (de 28.452 crimes para 23.956),
respectivamente.
RECIFE LIDERA REDUÇÃO ANUAL - Em 2019, Recife foi a cidade pernambucana que apresentou o maior recuo, em
números absolutos, de ocorrências de roubos e assaltos. Com um total de 28.539 queixas do tipo registradas em todo o ano
passado, o que representa uma queda de 14% em relação a 2018 (32.997), a cidade teve 4.458 crimes a menos. Olinda,
com 1.190 crimes a menos, e Santa Cruz do Capibaribe, com 839 menos roubos, completam o pódio dos municípios com
maior recuo de CVP em 2019. *(Confira abaixo lista dos 10 municípios)*.
“No Recife, é fundamental destacar as operações específicas que estão sendo implementadas no sentido de enfrentar os
crimes contra o patrimônio, que são os casos das operações Cerne, no Centro da Cidade; Agamenon Magalhães, que está
reforçando o policiamento ao longo da principal via da Capital; e Boa Viagem. Essa última, conseguiu reduzir em 20,6% o
número de crimes contra o patrimônio registrados na orla do Recife, enquanto as queixas desse tipo de investidas caíram
15,6% nos arredores da Agamenon. Já a Operação Cerne, que foi reforçada no final do ano com a Operação Papai Noel,
reduziu em 7,2% os crimes na área central da cidade”, destaca o secretário.
MAIS DE 9,6 MIL CELULARES
FORAM RECUPERADOS EM 2019 - A
partir do Programa Alerta Celular,
implantado pela SDS, em 2017, a
recuperação de celulares roubados em
Pernambuco teve uma ampliação de
77%, em 2019, se comparado ao ano
anterior. Ao todo, as abordagens e
operações policiais resultaram na
apreensão de 9.660 aparelhos no ano
passado, ou seja, 4.214 telefones a
mais do que o número recuperado em
2018 (5.446).
Desde a criação do Alerta Celular, já
são 16.028 aparelhos retirados das
mãos de criminosos.
Enquanto as apreensões aumentam, as
subtrações violentas de celulares têm
diminuído. No ano passado, esse tipo de
crime apresentou uma redução de 14%,
caindo de 35.721 queixas registradas,
em 2018, para 30.764 notificações, em 2019.
ROUBOS A ÔNIBUS TEM MENOR NÚMERO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS - O ano de 2019 chega ao fim com o menor
número de roubo a coletivos dos últimos cinco anos. Ao todo, foram 837 queixas registradas em todo o ano passado, contra
915 crimes do tipo notificados em 2018, o que representa uma retração de 8,52%. Para essa redução, tem sido fundamental
o trabalho integrado da Força Tarefa Coletivos, que, só ano passado, ajudou a prender 292 pessoas que praticavam esse
tipo de crime.
ROUBOS DE VEÍCULOS E CARGAS DIMINUEM EM 2019 - Entre janeiro e dezembro do ano passado, as investidas
violentas com intuito de subtrair veículos tiveram queda de 15,07% no Estado.
Ao todo, foram 2.341 crimes do tipo a menos que 2018, passando de 15.534 para 13.193 ocorrências no Estado. Já o
número de roubos de cargas apresentou uma retração de 1%, em 2019, saindo de 587 ocorrências em 2018, para 579, no
ano passado.
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ROUBOS A BANCOS TÊM MENOR REGISTRO DO PACTO PELA VIDA – Com nenhuma ocorrência de investida
consumada contra instituições financeiras, no mês passado, 2019 chega ao fim com o menor registro desse tipo de crime
desde o início do Pacto pela Vida, em 2007.
Ao todo, entre janeiro e dezembro, foram 18 investidas contra bancos, caixas eletrônicos e carros fortes notificados em todo
o Estado, o que representa uma redução de 75% desse tipo de crime em relação ao ano de 2018, quando 72 ocorrências
foram registradas. Neste mesmo período, 50 pessoas foram presas por envolvimento nessa modalidade criminosa.
10 municípios com maior redução de CVPs no acumulado de 2019

PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA EM
PAULISTA ENTRA EM NOVA FASE
Reunião do comitê interministerial do Programa
"Em Frente, Brasil" ocorreu nesta segunda-feira
(13/01) para planejar a segunda etapa da ação,
que envolve governos municipal, estadual e
federal, voltada para a prevenção da criminalidade
Representantes do Estado de Pernambuco, do
município de Paulista e do governo federal
reuniram-se nesta segunda-feira (13/01) para
iniciar o planejamento da segunda fase do
Programa "Em Frente, Brasil", iniciativa de
combate aos crimes violentos que acontece em
cinco municípios do País.
Nessa etapa, as forças de segurança pública das
três esferas governamentais têm o objetivo de
reforçar não apenas as ações de repressão, mas
também as de prevenção à criminalidade. O
encontro ocorreu no Centro Administrativo de
Paulista, na Região Metropolitana do Recife.
Durante a solenidade de abertura da reunião de trabalho, o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antonio de Pádua,
ressaltou a necessidade de seguir reduzindo os índices de roubos e homicídios. Desde o início do programa piloto do "Em
Frente, Brasil", em agosto de 2019, Paulista reduziu os crimes violentos contra a vida em 22,1%. "Temos que agradecer o
trabalho das Polícias Militar, Civil e Científica, Guarda Municipal e Força Nacional, que estão ocupando espaços onde
identificamos maior vulnerabilidade. A intensificação do trabalho com prevenção social vai consolidar esse resultado,
fazendo com que perdure", afirmou.
O secretário destacou a parceria com as secretarias estaduais da Mulher, de Políticas de Prevenção à Violência e às
Drogas, cujos secretários Silvia Cordeiro e Cloves Benevides, respectivamente, estiveram presentes à reunião em Paulista.
Além dos órgãos governamentais de Pernambuco,
participam secretarias da Prefeitura de Paulista,
capitaneadas pela Secretaria de Segurança Cidadã e
Defesa Civil, e os Ministérios da Justiça; da Educação; da
Cidadania; Da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;
do Desenvolvimento Regional e da Saúde, além da
Presidência da República.
O prefeito de Paulista, Júnior Matuto, agradeceu à equipe
do programa e lembrou que o trabalho precisa ser
continuado. “Tivemos a felicidade de renovar essa forçatarefa por mais seis meses, pois nossa preocupação era
com a consolidação desse programa. Por isso estamos
atuando também com ações de outras secretarias, como a
de Infraestrutura, pois sabemos a importância da iluminação
pública para a segurança. Precisamos agora fazer com que
esse piloto mude a realidade dos territórios alcançados.”
Fonte: Gerência Geral do Centro Integrado de Comunicação/SDS
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PRIMEIRA PARTE
Transcrições de Interesse da Secretaria de Defesa Social
1 - TRANSCRIÇÕES DO DIARIO OFICIAL Nº 009 DE 15/01/2020
1.1 - Governo do Estado:
ATOS DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso de suas atribuições RESOLVE:
Nº 106 - Dispensar o Cel BM ALEXANDRE RODRIGUES LOPES, matrícula 2054-0, da Função Gratificada de Diretor
Integrado Metropolitano do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, símbolo FDA-1, do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2020.
Nº 107 - Designar o Cel BM LÚCIO GIL GUIMARÃES SANTOS, matrícula 930029-5, para exercer a Função Gratificada de
Diretor Integrado Metropolitano do Corpo de Bombeiros Militar, símbolo FDA-1, do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2020.
Nº 108 - Dispensar o Cel BM LUCIO GIL GUIMARÃES SANTOS, matrícula 930029-5, da Função Gratificada de Gestor de
Controle Operacional do Interior do Corpo de Bombeiros Militar, símbolo FDA-3, do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2020.
Nº 109 - Designar o Cel BM ARNÓBIO JOSÉ DE ALMEIDA, matrícula 920434-2, para exercer a Função Gratificada de
Gestor de Controle Operacional do Interior do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, símbolo FDA-3, do Corpo de
Bombeiros Militar de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2020.
Nº 110 - Dispensar o Cel BM ARNÓBIO JOSÉ DE ALMEIDA, matrícula 920434-2, da Função Gratificada de Coordenador
de Orçamento e Finanças do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, símbolo FDA-4, do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2020.
Nº 111 - Designar o Cel BM FRANCISCO ALBUQUERQUE MELO DE SOUZA DANTAS, matrícula 940188-1, para exercer
a Função Gratificada de Coordenador de Orçamento e Finanças do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, símbolo
FDA-4, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo a 01 de janeiro
de 2020.
Nº 112 - Dispensar o Cel BM RAYCSON JOSÉ MENDES, matrícula 920440-7, da Função Gratificada de Coordenador de
Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, símbolo FDA-4, do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2020.
Nº 113 - Designar o Cel BM LEODILSON BASTOS DOS SANTOS, matrícula 920431-8, para exercer a Função Gratificada
de Coordenador de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, símbolo FDA-4, do Corpo de
Bombeiros Militar de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2020.
Nº 114 - Exonerar LEODILSON BASTOS DOS SANTOS do cargo em comissão de Diretor/Comandante do Campus de
Ensino Metropolitano II, símbolo CAA-3, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2020.
Nº 115 - Nomear CAIO HERCÍLIO OLIVEIRA DE SOUZA para exercer o cargo em comissão de Diretor/Comandante do
Campus de Ensino Metropolitano II, símbolo CAA-3, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo a 01 de janeiro de
2020.
Nº 123 - Tornar sem efeito o Ato nº 009, de 07 de janeiro de 2020.
ATOS DO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso de suas atribuições RESOLVE:
Nº 009 - Dispensar DIVALDO AUGUSTO ALMEIDA BASTOS DE FIQUEREDO, matrícula 1978-0, da Função
Gratificada de Coordenador de Apoio ao Sistema de Saúde, símbolo FDA-4, da Polícia Militar de Pernambuco,
com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 124 - Tornar sem efeito o Ato nº 023, de 07 de janeiro de 2020.
ATOS DO DIA 7 DE JANEIRO DE 2020.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso de suas atribuições RESOLVE:
Nº 023 - Designar EDMILSON BATISTA FERREIRA JUNIOR, matrícula nº 296.045-1, para responder pela
Gerência do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, da Polícia Civil de Pernambuco, da
Secretaria de Defesa Social, no período de 26 de dezembro de 2019 a 10 de janeiro de 2020, durante a
ausência de seu titular, em gozo de Licença Prêmio.
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1.2 - Secretaria de Administração:
Sem alteração

1.3 - Secretaria da Casa Civil:
Sem alteração

SEGUNDA PARTE
Publicações da Secretaria de Defesa Social e seus Órgãos Operativos
2 – SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
2.1 – Secretaria de Defesa Social:
Sem alteração

2.2 – Secretaria Executiva de Defesa Social:
Sem alteração

2.3 – Secretaria Executiva de Gestão Integrada:
PORTARIA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTEGRADA
Nº 222, DE 14/01/2020 - O Secretário Executivo de Gestão Integrada, no uso das atribuições; CONSIDERANDO a
contratação pela Secretaria de Defesa Social - SDS, da empresa OI MÓVEL S.A, inscrita no CNPJ Nº 03.426.130/000189, cujo o objeto é a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, compreendendo a instalação, em
comodato, dos equipamentos rastreadores nos veículos que compõem a frota oficial do Poder Executivo Estadual, oriundo
da Ata de registro de preço n° 019/2017 – SAD, Processo n° 023.2017.X.PE.014.SAD, resultando no Contrato nº
089/2017-GAB/SDS,RESOLVE:
I – DESIGNAR, o MAJ PM GRIMALDO DE OLIVEIRA MELO, matrícula n° 920482-2, para exercer de modo sistemático, a
fiscalização e acompanhamento da execução do contrato retro mencionado, com as seguintes responsabilidades:
a. Verificar o estrito cumprimento das disposições contratuais;
b. Elaborar o relatório de acompanhamento contratual;
c. Monitorar a vigência e os prazos de execução do contrato e seus trâmites administrativos;
d. Cumprir as orientações contidas na Cartilha do Fiscal do Contrato de Legislação pertinente.
e. Atestar a Nota Fiscal/Fatura, referente aos serviços e medições, bem como informar a autoridade competente o eventual
descumprimento do contrato, notificando a empresa para o devido cumprimento do que foi avençado;
II – Esta portaria terá vigência a partir da data de publicação no Boletim Geral – BG/SDS, até o término do prazo da vigência
contratual.
FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR
Secretário Executivo de Gestão Integrada
PORTARIA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTEGRADA
Nº 223, DE 14/01/2020 - O Secretário Executivo de Gestão Integrada, no uso das atribuições; CONSIDERANDO a
contratação pela Secretaria de Defesa Social - SDS, da empresa ECS – EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA
LTDA EPP, inscrita no CNPJ Nº 00.405.867/0001-27, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de
veículos de responsabilidade da Secretaria de Defesa Social, em tempo real e ininterrupto, baseado no posicionamento por
satélite (GPS), para a obtenção de coordenadas geográﬁcas, e na rede de telefonia móvel (GSM/GPRS), para a recepção e
transmissão de dados, compreendendo a instalação, com fornecimento em comodato, de equipamento de rastreamento
homologado pela ANATEL, e implantação e disponibilização de sistema informatizado de gerenciamento e monitoramento
veicular com acesso via web, incluindo serviços detalhados no contrato, oriundo da utilização da ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS CORPORATIVA N° 002.2019.SAD, proveniente do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0279.2018.CCPLEI.PE.0186.SAD, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0186.SAD, resultando no Contrato nº 066/2019GAB/SDS,RESOLVE:
I – DESIGNAR, o MAJ PM GRIMALDO DE OLIVEIRA MELO, matrícula n° 920482-2, para exercer de modo sistemático, a
fiscalização e acompanhamento da execução do contrato retro mencionado, registrado no SEI sob o nº
3900009130.000032/2019-11, com as seguintes responsabilidades:
a. Verificar o estrito cumprimento das disposições contratuais;
b. Elaborar o relatório de acompanhamento contratual;
c. Monitorar a vigência e os prazos de execução do contrato e seus trâmites administrativos;
d. Cumprir as orientações contidas na Cartilha do Fiscal do Contrato de Legislação pertinente.
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e. Atestar a Nota Fiscal/Fatura, referente aos serviços e medições, bem como informar a autoridade competente o eventual
descumprimento do contrato, notificando a empresa para o devido cumprimento do que foi avençado;
II – Esta portaria terá vigência a partir da data de publicação no Boletim Geral – BG/SDS, até o término do prazo da vigência
contratual.
FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR
Secretário Executivo de Gestão Integrada

2.4 - Corregedoria Geral SDS:
Sem alteração

2.5 – Gerência Geral de Polícia Científica:
Sem alteração

3 – ÓRGAÕS OPERATIVOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
3.1 - Polícia Militar de Pernambuco:
PORTARIA Nº 043 – SSCOR/18º BPM, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
EMENTA: Submete Militar Estadual a Processo de Licenciamento “ex-offício” a Bem da Disciplina e nomeia
Encarregado
O Comandante do 18º BPM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e XIV do art. 130 do
Regulamento Geral da PMPE, aprovado por meio do Decreto Nº 17.589, de 16JUN94, c/c a Portaria do Comando Geral n º
088, de 24JAN07, publicada no SUNOR nº 002, de 31JAN07, considerando a Instrução Normativa 02/2017 da Corregedoria
Geral da SDS, transcrita no SUNOR nº 053 de 30 de outubro de 2017 e considerando os fatos apurados no Inquérito Policial
Militar de Portaria do Comando Nº 036/19 - SSCOR/ 18º BPM, datada de 01 de outubro de 2019, que teve como
Encarregado o 1º Ten PM MARCELO FERREIRA SALES, que, em síntese, noticiou a este Comandante do 18º BPM que o
SD QPMG MAT 122.623-1/1ª CPM/18ºBPM/ JAUAHALLAU NEHU EVANGELISTA CUNHA DA SILVA violou a tipicidade do
art. 315 do Código Penal Militar e, em análise mais aprofundada, também dos Arts 311 e 312 do mesmo Código,
apresentando neste 18º BPM diversos Atestados Médicos falsos, para se eximir de escalas de serviço a todos impostas no
âmbito da Polícia Militar de Pernambuco, fazendo-o mesmo tendo ciência e consciência de tudo, uma vez que ficou
comprovado, nos autos do referido Inquérito Policial Militar, que utilizou os atestados médicos inclusive sem a assinatura da
médica correspondente, comprovando má-fé e dolo nas ações - restando, em razão disso, indiciado. Surgindo daí a
necessidade de se apurar na esfera administrativa disciplinar a repercussão dos fatos, de forma a verificar se tais condutas
afrontam também o sentimento do dever e/ou a honra pessoal e/ou o pundonor militar e/ou o decoro da classe ou outros
valores éticos-militar, a que se comprometeu zelar o indiciado, quando de seu ingresso na Polícia Militar de Pernambuco,
esculpidos no Decreto nº 22.114, de 13 de março de 2000 (Regulamento de Ética Profissional dos Militares do Estado de
Pernambuco), ao ponto de desautorizar a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar de Pernambuco, este Comando
Resolve:
I – Submeter o SD QPMG MAT 122.623-1/1ª CPM/18ºBPM/ JAUAHALLAU NEHU EVANGELISTA CUNHA DA SILVA a
Processo de Licenciamento “ex-offício” a Bem da Disciplina, preservando todas as suas prerrogativas e garantias
estatutárias/constitucionais de contraditar e amplamente se defender;
II – Designo o 2º TEN QOAPM Mat.950612-8/18°BPM/ EDMILSON PAULO DA SILVA, para figurar como Encarregado do
feito e estabeleço o prazo inicial de 40 (quarenta) dias para a conclusão deste PADM – Processo Administrativo Disciplinar
Militar, de natureza ACUSATÓRIA;
III – Dê-se ciência do contido na presente Portaria a SECOR/DIM e a DGP-8;
IV - Solicite-se a publicação desta Portaria em Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social, via DIM;
V – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação em Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social;
VI - Cumpra-se.
Cabo de Santo Agostinho-PE, em 11 de dezembro de 2019.
ROBERTO PAULO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR– TEN CEL QOPM
Comandante do 18º BPM

3.2 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco:
Sem alteração

3.3 - Policia Civil de Pernambuco:
Sem alteração
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TERCEIRA PARTE
Assuntos Gerais
4 – Repartições Estaduais:
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PE - FUNAPE
A Diretora-Presidente resolve publicar as Portarias nºs 0191, 0192 de RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA,
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA E REFORMA DOS MILITARES, que se encontram disponíveis, na
íntegra, no endereço eletrônico www.funape.pe.gov.br. TATIANA DE LIMA NÓBREGA -Diretora- Presidente

5 – Licitações e Contratos:
Sem alteração

QUARTA PARTE
Justiça e Disciplina
6 - Elogio:
Sem alteração

7 - Disciplina:
Sem alteração
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