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ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 

Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social 
 

Ano VIII - Recife, sábado, 27 de novembro de 2021 - Nº 224 
 

SECRETÁRIO: Humberto Freire de Barros 
 

 
 

SECRETÁRIO EXECUTIVO FAZ VISITA DE TRABALHO À 
DINTER I 

 
 

Nesta sexta-feira (26/11), o secretário executivo de Defesa Social, Rinaldo de Souza, realizou uma visita técnica à Diretoria 
Integrada do Interior 1 (Dinter 1).  
 

 
 
 
A Diretoria é responsável pela coordenação da segurança pública nos municípios da Zona da Mata e do Agreste de 
Pernambuco.  
 
A visita teve como objetivo estreitar ainda mais as relações com os órgãos e operativas da SDS que atuam naquelas 
regiões. 
 
Na ocasião, os diretores e comandantes de unidades da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, juntamente com 
suas equipes, realizaram uma análise dos resultados alcançados pela Dinter 1 no Pacto pela Vida, além da troca de 
experiências e necessidades de acordo com as características de Área Integrada de Segurança. Também apresentaram 
projetos e operações desencadeadas nesse território. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Gerência do Centro Integrado de Comunicação/SDS 
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1 - TRANSCRIÇÕES DO DIARIO OFICIAL Nº 224 DE 27/11/2021 
 

1.1 - Governo do Estado:  
 
Sem alteração para SDS 

 
1.2 - Secretaria de Administração:  

 
DESPACHOS HOMOLOGATÓRIOS DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021. 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DE PERNAMBUCO, com fundamento no artigo 1º, alínea ―c‖, item 1, 1.11, da Portaria SAD nº 1000, de 16/04/2014, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 17/04/2014, RESOLVE: 
 
Nº 461-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, ―caput‖ e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20/06/2013, com redação dada 

pela Lei nº 15.121, de 08/10/2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea ―a‖, do Decreto nº 40.005, de 08/11/2013, o 
inteiro teor da decisão exarada no Processo SEI nº 3900035578.000389/2021-66 (18692690), devidamente publicada no 
Aditamento ao Boletim Interno nº 215, de 12/11/2021 (18723647), acerca da concessão de indenização em decorrência de 
morte natural do ex-militar LAMECK DA SILVA MAIA, 2º Ten RRPM, matrícula nº 16329-5, ocorrida em 19/07/2017; e 
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, e da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, 
de 13 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização, 
em cotas partes iguais, na fração de 1/2 (um meio), para os dependentes habilitados do referido militar JUAN BENETE 
NEVES MAIA e LAMECK DA SILVA MAIA JÚNIOR, respectivamente viúva e filho. 
 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DE PERNAMBUCO, com fundamento no artigo 1º, alínea ―c‖, item 1, 1.11, da Portaria SAD nº 1000, de 16/04/2014, 

publicada no Diário Oficial do Estado de 17/04/2014, e com fundamento no Parecer PGE nº 0278/2021 da Procuradoria 
Consultiva (16175549), RESOLVE: 
 
Nº 462-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, § 3º, da Lei nº 15.025, de 20/06/2013, com redação dada pela Lei nº 

15.121, de 08/10/2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea ―a‖, do Decreto nº 40.005, de 08/11/2013, o inteiro teor da 
decisão exarada no Processo SEI nº 3900000243.000067/2018-19 (16593993), publicada no Aditamento ao Boletim Interno 
nº 170, de 03/09/2021 (16734235), acerca da concessão de indenização em decorrência da morte acidental em serviço do 
ex-militar ENÉIAS SEVERINO DE SENA, 3º Sgt. PM, matrícula nº 106877-6, ocorrida em 15/05/2018; 
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, bem como da Portaria Conjunta 
SAD/SDS nº 037, de 19 de fevereiro de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado de 20/02/2018, o pagamento da 
indenização, em cotas partes iguais, na fração de 1/3 (um terço), a cada um dos dependentes habilitados do referido militar: 
RUTH SOARES SILVEIRA DE SENA, EMANUELLA CRISTINA SOARES DE LIMA E SENA e EITHOR DAVI LIMA DE 
SENA, respectivamente, viúva e filhos; e 
3) Indeferir o pleito e não autorizar o pagamento à Sra. MARIA LUCICLEIDE DE LIMA por falta de amparo legal.  

CIRILO JOSÉ CABRAL DE HOLANDA CAVALCANTE 

Secretário Executivo de Pessoal e Relações Institucionais 
 

1.3 - Secretaria da Casa Civil: 
 

Sem alteração para SDS 
 

 
 
 
 
 

2 – SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
 
2.1 – Secretaria de Defesa Social: 
 
PORTARIAS DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL 

O Secretário de Defesa Social, no uso de suas atribuições, e considerando as disposições do §5º, do artigo 2º, da Lei 
Federal nº 12.830, de 20 de junho de 2013, considerando movimentos classistas que podem vir causar prejuízo ao 
atendimento à população e significativo impacto nos serviços da Polícia Civil de Pernambuco; considerando a necessidade 

de ajustes operacionais que propiciem as condições indispensáveis à atuação policial visando à redução de crimes em geral 
e, em especial, dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI's), Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) e Tráfico de 

PRIMEIRA PARTE 
Transcrições de Interesse da Secretaria de Defesa Social 

 

SEGUNDA PARTE 
Publicações da Secretaria de Defesa Social e seus Órgãos Operativos 
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Drogas, contribuindo para que a Secretaria de Defesa Social venha a atingir as metas propostas pelo plano Estadual de 
Segurança Pública, denominado Pacto Pela Vida; considerando a necessidade de manutenção do funcionamento dos 

plantões da Polícia Civil de Pernambuco, visando ao atendimento das ocorrências policiais e à garantia da prestação dos 
serviços essenciais à população pernambucana; considerando a capacidade técnica e profissional do servidor previamente 

analisada pela diretoria subordinante, as quais se encaixam plenamente no perfil desejado para o desempenho de suas 
atribuições e no que se fizer necessário ao cumprimento de necessidade urgente, observando-se sempre o interesse 
público; considerando a necessidade de atender a conveniência do serviço, conforme artigo 41, caput, da Lei nº 
6.123/1968; considerando o disposto no artigo 13, inciso I, da Lei nº 6425/72, c/c artigo 5º do Decreto nº 
36.849/2011; considerando o disposto no artigo 4º, do Decreto nº 36.849/2011, que autoriza a disponibilização temporária 
de servidores; considerando o Decreto nº 49.044, de 25 de maio de 2020, que estabelece medidas de controle de lotação, 

transferência, remoção e movimentação em razão da pandemia da COVID-19, alterando o Decreto nº 36.849, de 22 de julho 
de 2011; considerando que, através do Decreto nº 48.800/2020, o Estado de Pernambuco adotou medidas para assegurar 

a prestação de serviços essenciais de segurança pública à população, pela Polícia Civil de Pernambuco, da Secretaria de 
Defesa Social; considerando, por fim, o disposto na Portaria GAB nº 4214, DE 17/09/2021, que disciplina o funcionamento 

de Unidades Policiais com atribuições de plantão, em razão da necessidade de manutenção do funcionamento dos plantões 
policiais da Polícia Civil de Pernambuco, e dá outras providências, RESOLVE: 

  
Nº 5472, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Ana Catarine de Lima Cavalcanti, matrícula nº 
3864081, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções no 

Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, da GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições 
de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no 
período de 02 a 31/12/2021, conforme CI nº 636/2021 (18973148), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 

 
Nº 5473, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Stephanie Almeida Araújo, matrícula nº 3864677, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções no Departamento de 

Repressão aos Crimes Patrimoniais, da GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, 
com área de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 637/2021 (18973797), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 

 
Nº 5474, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia  Natasha Dolci, matrícula nº 3865037, sem prejuízo da 
sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na Coordenação da Força Tarefa de 

Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de 
abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no período de 02 a 31/12/2021, 
conforme CI nº 651/2021 (18985048), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 

 
Nº 5475, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia  Victor Meira Toscano Perreira, matrícula nº 
3864928, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 

Coordenação da Força Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no 
período de 02 a 31/12/2021, conforme CI nº 671/2021 (18995675), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 

 
Nº 5476, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia  Ian Campos Moreira, matrícula nº 2724707, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Coordenação da Força 

Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área 
de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 672/2021 (18995728), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 

 
Nº 5477, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Thayna Barbosa Fioresi, matrícula nº 3864812, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na Coordenação da Força 

Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área 
de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 673/2021 (18995844), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 

 
Nº 5478, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Ana Carolina Guerra Pereira, matrícula nº 2724472, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na Coordenação da Força 

Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área 
de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 674/2021 (18996001), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 

 
Nº 5479, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Vilaneida Parente Aguiar, matrícula nº 2725070, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na Coordenação da Força 

Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área 
de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no período de 16 a 
31/12/2021, conforme CI nº 675/2021 (18996080), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 
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Nº 5480, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Roberto de Lima Ferreira, matrícula nº 3864723, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Coordenação da Força 

Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área 
de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 676/2021 (18996164), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 

 
Nº 5481, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Eronides Alves de Meneses Júnior, matrícula nº 
2725819, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 

Coordenação da Força Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no 
período de 02 a 31/12/2021, conforme CI nº 677/2021 (18996168), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 

 
Nº 5482, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Rodolfo de Araújo Bacelar, matrícula nº 2724901, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Coordenação da Força 

Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área 
de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 – AIS 1 a 10, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 678/2021 (18996176), da DIRESP (SEI nº 3900000023.004117/2021-27). 

 
Nº 5483, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Davidson Daniel Leal de Vasconcelos, matrícula nº 
3865347, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 1ª Equipe 

de Plantão da Delegacia de Polícia da 24ª Circunscrição – Varadouro, da 7ª DESEC/GCOM/DIM, em funcionamento 
emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 
7 – AIS 7, no período de 02 a 31/12/2021, conforme CI nº 621/2021 (18726484), da DIM (SEI nº 3900000013.003623/2021-

18). 
 
Nº 5484, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Breno Augusto de Melo Barbosa, matrícula 
nº 3865312, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 2ª 

Equipe de Plantão da Delegacia de Polícia da 24ª Circunscrição – Varadouro, da 7ª DESEC/GCOM/DIM, em funcionamento 
emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 
7 – AIS 7, no período de 17 a 31/12/2021, conforme CI nº 606/2021 (18699756), da DIM (SEI nº 3900000013.003623/2021-

18). 
 
Nº 5485, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Vinícius Silva de Oliveira, matrícula nº 3864804, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 2ª Equipe de Plantão da 

Delegacia de Polícia da 24ª Circunscrição – Varadouro, da 7ª DESEC/GCOM/DIM, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 7 – AIS 7, no 
período de 01 a 15/12/2021, conforme CI nº 617/2021 (18699879), da DIM (SEI nº 3900000013.003623/2021-18). 

 
Nº 5486, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Vicktor de Araújo Melo, matrícula nº 2725045, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 1ª Equipe de Plantão da 

Delegacia de Polícia da 37ª Circunscrição - Camaragibe, da 9ª DESEC/GCOM/DIM, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 9 – AIS 9, no 
período de 10 a 25/12/2021, conforme CI nº 637/2021 (18733881), da DIM (SEI nº 3900000013.003642/2021-44). 

 
Nº 5487, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Carlos Antônio Couto Ferraz de Castro, matrícula 
nº 2725592, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 1ª 

Equipe de Plantão da Delegacia de Polícia da 37ª Circunscrição - Camaragibe, da 9ª DESEC/GCOM/DIM, em 
funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada 
de Segurança 9 – AIS 9, no período de 02 a 09/12/2021, conforme CI nº 645/2021 (18737204), da DIM (SEI nº 

3900000013.003642/2021-44). 
 
Nº 5488, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Carlos Antônio Couto Ferraz de Castro, matrícula 
nº 2725592, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 1ª 

Equipe de Plantão da Delegacia de Polícia da 37ª Circunscrição - Camaragibe, da 9ª DESEC/GCOM/DIM, em 
funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada 
de Segurança 9 – AIS 9, no período de 25 a 31/12/2021, conforme CI nº 645/2021 (18737204), da DIM (SEI nº 

3900000013.003642/2021-44). 
 
Nº 5489, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Mário de Oliveira Melo Júnior, matrícula 
nº 3864243, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 2ª 

Equipe de Plantão da Delegacia de Polícia da 37ª Circunscrição - Camaragibe, da 9ª DESEC/GCOM/DIM, em 
funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada 
de Segurança 9 – AIS 9, no período de 01 a 30/12/2021, conforme CI nº 630/2021 (18730517), da DIM (SEI nº 

3900000013.003642/2021-44). 
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Nº 5490, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Vilaneida Parente Aguiar, matrícula nº 2725070, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na 2ª Equipe de Plantão da 

Delegacia de Polícia da 43ª Circunscrição – Porto de Galinhas, da 10ª DESEC/GCOM/DIM, em funcionamento emergencial 
com atribuições de PLANTÃO, no período de 01 a 15/12/2021, conforme CI nº 670/2021 (18951564), da DIM (SEI nº 

3900000013.003750/2021-17). 
 
Nº 5491, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Renata Araújo Pinheiro Gomes, matrícula nº 
2725410, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na 2ª Equipe 

de Plantão da Delegacia de Polícia da 43ª Circunscrição – Porto de Galinhas, da 10ª DESEC/GCOM/DIM, em 
funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, no período de 16 a 31/12/2021, conforme CI nº 676/2021 
(18954280), da DIM (SEI nº 3900000013.003750/2021-17). 

 
Nº 5492, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia André Beltrão Gadelha de Sá, matrícula nº 
3864570, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 11ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Goiana, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 11 – AIS 11, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 370/2021 (18887592), da 11ª DESEC (SEI nº 3900000879.000441/2021-13). 

 
Nº 5493, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Thiago Henrique Costa de Almeida, matrícula nº 
3864111, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 11ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Goiana, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 11 – AIS 11, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 370/2021 (18887592), da 11ª DESEC (SEI nº 3900000879.000441/2021-13). 

 
Nº 5494, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Roberto Macedo Silva, matrícula nº 3864073, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 12ª Delegacia Seccional 

de Polícia – Vitória de Santo Antão, da DESEC/GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 12 – AIS 12, no período de 01 a 
30/12/2021, conforme CI nº 247/2021 (18789874), da 12ª DESEC (SEI nº 3900000878.000355/2021-11). 

 
Nº 5495, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Carolina Dias Martins da Rosa e Silva, matrícula nº 
3864154, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na 12ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Vitória de Santo Antão, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 12 – AIS 12, no 
período de 01 a 30/12/2021, conforme CI nº 247/2021 (18789874), da 12ª DESEC (SEI nº 3900000878.000355/2021-11). 

 
Nº 5496, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Juliana Vieira Bernat de Souza, matrícula nº 
3865797, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 13ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Palmares, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 13 – AIS 13, no período de 01 a 
15/12/2021, conforme CI nº 356/2021 (18910483), da 13ª DESEC (SEI nº 3900000908.000423/2021-39). 

 
Nº 5497, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Flávio Marcel Sorolla, matrícula nº 2724766, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 13ª Delegacia Seccional 
de Polícia – Palmares, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de 
abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 13 – AIS 13, no período de 01 a 15/12/2021, conforme CI 
nº 357/2021 (18910514), da 13ª DESEC (SEI nº 3900000908.000423/2021-39). 

 
Nº 5498, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Marivon Gomes de Vasconcelos Filho, matrícula nº 
3864120, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 13ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Palmares, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 13 – AIS 13, no período de 16 a 
31/12/2021, conforme CI nº 358/2021 (18910518), da 13ª DESEC (SEI nº 3900000908.000423/2021-39). 

 
Nº 5499, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Marcos Vinícius Correia Aniceto, matrícula nº 
3864979, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 13ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Palmares, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 13 – AIS 13, no período de 16 a 
31/12/2021, conforme CI nº 359/2021 (18910525), da 13ª DESEC (SEI nº 3900000908.000423/2021-39). 

 
Nº 5500, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Jeová Miguel da Silva Filho, matrícula nº 3864448, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 14ª Delegacia Seccional 
de Polícia – Caruaru, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de 
abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 14 – AIS 14, no período de 03/12/2021 a 01/01/2022, 
conforme CI nº 808/2021 (18823345), da 14ª DESEC (SEI nº 3900000909.000972/2021-01). 

 



 

BGSDS 224 DE 27NOV2021 – MENEZES/SGP/SDS - Página6  

Nº 5501, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Diogo Melo Victor, matrícula nº 2724588, sem prejuízo 
da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 14ª Delegacia Seccional de 
Polícia – Caruaru, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de 
abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 14 – AIS 14, no período de 03/12/2021 a 01/01/2022, 
conforme CI nº 814/2021 (18824619), da 14ª DESEC (SEI nº 3900000909.000972/2021-01). 

 
Nº 5502, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia João Carlos Oliveira Azevedo, matrícula nº 
3864863, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 15ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Belo Jardim, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 15 – AIS 15, no período de 03 a 
17/12/2021, conforme CI nº 333/2021 (18817479), da 15ª DESEC (SEI nº 3900000732.000403/2021-17). 

 
Nº 5503, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Paollus Edwardo Leite de Mendonça Santos, matrícula 
nº 2725347, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 15ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Belo Jardim, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 15 – AIS 15, no período de 17 a 
31/12/2021, conforme CI nº 333/2021 (18817479), da 15ª DESEC (SEI nº 3900000732.000403/2021-17). 

 
Nº 5504, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Jomário Gomes do Carmo, matrícula nº 3864480, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 15ª Delegacia Seccional 
de Polícia – Belo Jardim, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de 
abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 15 – AIS 15, no período de 02 a 31/12/2021, conforme CI 
nº 333/2021 (18817479), da 15ª DESEC (SEI nº 3900000732.000403/2021-17). 

 
Nº 5505, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Fabrício Pimentel Lourenço de Lima, matrícula nº 
3864065, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 16ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Limoeiro, GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 16 – AIS 16, no período de 18 a 
31/12/2021, conforme CI nº 309/2021 (18782220), da 16ª DESEC (SEI nº 3900000733.000418/2021-75). 

 
Nº 5506, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia José Humberto Dantas Pimentel, matrícula nº 
2724847, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 16ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Limoeiro, GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 16 – AIS 16, no período de 01 a 
30/12/2021, conforme CI nº 309/2021 (18782220), da 16ª DESEC (SEI nº 3900000733.000418/2021-75). 

 
Nº 5507, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Maria Betânia de Freitas Tavares, matrícula nº 
2139120, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na 16ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Limoeiro, GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 16 – AIS 16, no período de 01 a 
30/12/2021, conforme CI nº 309/2021 (18782220), da 16ª DESEC (SEI nº 3900000733.000418/2021-75). 

 
Nº 5508, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Eronildo Rodolfo de Farias, matrícula nº 1964887, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 16ª Delegacia Seccional 
de Polícia – Limoeiro, GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de 
abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 16 – AIS 16, no período de 02 a 16/12/2021, conforme CI 
nº 309/2021 (18782220), da 16ª DESEC (SEI nº 3900000733.000418/2021-75). 

 
Nº 5509, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia José Eymard da Silva Coutinho Filho, matrícula nº 
3865258, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 17ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Santa Cruz do Capibaribe, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 17 – AIS 17, no 
período de 01 a 30/12/2021, conforme CI nº 244/2021 (18827031), da 17ª DESEC (SEI nº 3900000910.000261/2021-90). 

 
Nº 5510, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Bruno Bezerra de Oliveira, matrícula nº 2724537, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 17ª Delegacia Seccional 

de Polícia – Santa Cruz do Capibaribe, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 17 – AIS 17, no período de 01 a 
30/12/2021, conforme CI nº 249/2021 (18827892), da 17ª DESEC (SEI nº 3900000910.000261/2021-90). 

 
Nº 5511, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Marcelo Francisco dos Santos Silva, matrícula nº 
3865550, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 18ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Garanhuns, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 18 – AIS 18, no período de 03 a 
17/12/2021, conforme CI nº 391/2021 (18783389), da 18ª DESEC (SEI nº 3900000911.000444/2021-03). 
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Nº 5512, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Helianthus Soares Bezerra, matrícula nº 2725487, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 18ª Delegacia Seccional 
de Polícia – Garanhuns, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de 
abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 18 – AIS 18, no período de 02 a 16/12/2021, conforme CI 
nº 392/2021 (18783639), da 18ª DESEC (SEI nº 3900000911.000444/2021-03). 

 
Nº 5513, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia James Karlos Afonso Queiroz, matrícula nº 
3865517, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 18ª 

Delegacia Seccional de Polícia – Garanhuns, da GCOI-1/DINTER-1, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 18 – AIS 18, no período de 17 a 
31/12/2021, conforme CI nº 393/2021 (18783813), da 18ª DESEC (SEI nº 3900000911.000444/2021-03). 

 
Nº 5514, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Pedro Henrique de Oliveira Barros, matrícula 
nº 3865240, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 

Delegacia de Polícia da 156ª Circunscrição - Arcoverde, da 19ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial 
com atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 19 – AIS 
19, no período de 01 a 30/12/2021, conforme CI nº 231/2021 (19033877), da 19ª DESEC (SEI nº 

3900000820.000296/2021-38). 
 
Nº 5515, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Allison Nunes Eulampio, matrícula nº 3865088, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Delegacia de Polícia da 

156ª Circunscrição - Arcoverde, da 19ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 19 – AIS 19, no período de 01 a 
30/12/2021, conforme CI nº 232/2021 (19034550), da 19ª DESEC (SEI nº 3900000820.000296/2021-38). 

 
Nº 5516, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Daniel Angeli de Almeida, matrícula nº 3865142, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na Delegacia de Polícia da 

156ª Circunscrição - Arcoverde, da 19ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 19 – AIS 19, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 233/2021 (19034782), da 19ª DESEC (SEI nº 3900000820.000296/2021-38). 

 
Nº 5517, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Gustavo Ramos Silva, matrícula nº 2725452, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na Delegacia de Polícia da 

156ª Circunscrição - Arcoverde, da 19ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 19 – AIS 19, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 234/2021 (19035030), da 19ª DESEC (SEI nº 3900000820.000296/2021-38). 

 
Nº 5518, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Paulo Henrique Gil de Medeiros, matrícula nº 
3865100, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 20ª 

Delegacia Seccional de Polícia Civil – Afogados da Ingazeira, da GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 20 – AIS 20, no 
período de 01 a 30/12/2021, conforme CI nº 182/2021 (18961196), da 20ª DESEC (SEI nº 3900000821.000165/2021-41). 

 
Nº 5519, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Antônio Júnior de Lima e Silva, matrícula nº 
2139235, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 20ª 

Delegacia Seccional de Polícia Civil – Afogados da Ingazeira, da GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 20 – AIS 20, no 
período de 01 a 30/12/2021, conforme CI nº 187/2021 (18963478), da 20ª DESEC (SEI nº 3900000821.000165/2021-41). 

 
Nº 5520, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Cley Anderson de Queiroz Rodrigues, matrícula nº 
3865231, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 20ª 

Delegacia Seccional de Polícia Civil – Afogados da Ingazeira, da GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 20 – AIS 20, no 
período de 02 a 16/12/2021, conforme CI nº 190/2021 (18964628), da 20ª DESEC (SEI nº 3900000821.000165/2021-41). 

 
Nº 5521, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Rodrigo Passos de Albuquerque, matrícula nº 
3865185, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 20ª 

Delegacia Seccional de Polícia Civil – Afogados da Ingazeira, da GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 20 – AIS 20, no 
período de 17 a 31/12/2021, conforme CI nº 191/2021 (18964976), da 20ª DESEC (SEI nº 3900000821.000165/2021-41). 

 
Nº 5522, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Marcos Fidelis da Silva, matrícula nº 1917650, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Delegacia de Polícia da 

187ª Circunscrição - Floresta, da 22ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 22 – AIS 22, no período de 01 a 
30/12/2021, conforme CI nº 142/2021 (19010554), da 22ª DESEC (SEI nº 3900000823.000116/2021-98). 
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Nº 5523, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Roberto de Sá Campos, matrícula nº 2082659, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Delegacia de Polícia da 

187ª Circunscrição - Floresta, da 22ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 22 – AIS 22, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 143/2021 (19012175), da 22ª DESEC (SEI nº 3900000823.000116/2021-98). 

 
Nº 5524, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Walkis Pacheco Sobreira Filho, matrícula nº 
3864472, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Delegacia 

de Polícia da 187ª Circunscrição - Floresta, da 22ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 22 – AIS 22, no 
período de 01 a 30/12/2021, conforme CI nº 144/2021 (19012563), da 22ª DESEC (SEI nº 3900000823.000116/2021-98). 

 
Nº 5525, DE 26/11/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Eliana Macedo Bezerra Reynaldo, matrícula nº 
2725703, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na Delegacia 

de Polícia da 193ª Circunscrição - Salgueiro, da 23ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 23 – AIS 23, no 
período de 02 a 31/12/2021, conforme CI nº 114/2021 (19009125), da 23ª DESEC (SEI nº 3900000824.000143/2021-51). 

 
Nº 5526, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Alex de Sá Matias, matrícula nº 2725428, sem prejuízo 
da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Delegacia de Polícia da 193ª 

Circunscrição - Salgueiro, da 23ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 23 – AIS 23, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 115/2021 (19009373), da 23ª DESEC (SEI nº 3900000824.000143/2021-51). 

 
Nº 5527, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Washington Alves Monteiro, matrícula nº 1966766, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Delegacia de Polícia da 

193ª Circunscrição - Salgueiro, da 23ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 23 – AIS 23, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 113/2021 (19008912), da 23ª DESEC (SEI nº 3900000824.000143/2021-51). 

 
Nº 5528, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Ailton Júnior de Oliveira Silva, matrícula 
nº 3864847, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 24ª 

Delegacia Seccional de Polícia - Araripina, da GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 24 – AIS 24, no período de 01 a 
30/12/2021, conforme CI nº 070/2021 (18793750), da 24ª DESEC (SEI nº 3900000825.000458/2021-98). 

 
Nº 5529, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Moary Drumond Pimenta, matrícula nº 1938649, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 24ª Delegacia Seccional 
de Polícia - Araripina, da GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de 
abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 24 – AIS 24, no período de 02 a 31/12/2021, conforme CI 
nº 080/2021 (19082620), da 24ª DESEC (SEI nº 3900000825.000471/2021-47). 

 
Nº 5530, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Ronaldo Luz Dantas, matrícula nº 2725681, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Delegacia de Polícia da 

211ª Circunscrição - Cabrobó, da 25ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 25 – AIS 25, no período de 02 a 
31/12/2021, conforme CI nº 266/2021 (19016384), da 25ª DESEC (SEI nº 3900000826.000314/2021-21). 

 
Nº 5531, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Daniel Moreira de Souza, matrícula nº 2724545, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Delegacia de Polícia da 

211ª Circunscrição - Cabrobó, da 25ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de 
PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 25 – AIS 25, no período de 01 a 
30/12/2021, conforme CI nº 267/2021 (19016725), da 25ª DESEC (SEI nº 3900000826.000314/2021-21). 

 
Nº 5532, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Emanuel Luciano Caldas de Sá, matrícula nº 
1924745, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Delegacia 

de Polícia da 211ª Circunscrição - Cabrobó, da 25ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 25 – AIS 25, no 
período de 01 a 30/12/2021, conforme CI nº 268/2021 (19016946), da 25ª DESEC (SEI nº 3900000826.000314/2021-21). 

 
Nº 5533, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Andrei Fragoso Rocha de Oliveira, matrícula nº 
3865320, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 1ª Equipe 

de Plantão da Delegacia de Polícia da 213ª Circunscrição - Petrolina, da 26ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento 
emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 
26 – AIS 26, no período de 01 a 30/12/2021, conforme CI nº 271/2021 (18921933), da 26ª DESEC (SEI nº 

3900000827.000581/2021-99). 
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Nº 5534, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Gabriel Márcio Passos Carvalho Bahia 
Sapucaia, matrícula nº 3864596, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer 
suas funções na 4ª Equipe de Plantão da Delegacia de Polícia da 213ª Circunscrição - Petrolina, da 26ª DESEC/GCOI-
2/DINTER-2, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da 
Área Integrada de Segurança 26 – AIS 26, no período de 02 a 31/12/2021, conforme CI nº 274/2021 (18922192), da 26ª 

DESEC (SEI nº 3900000827.000581/2021-99). 
 
Nº 5535, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Dark Blacker de Andrade, matrícula nº 3865070, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 1ª Equipe de Plantão 

da Delegacia de Polícia da 213ª Circunscrição - Petrolina, da 26ª DESEC/GCOI-2/DINTER-2, em funcionamento 
emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições da Área Integrada de Segurança 
26 – AIS 26, no período de 15/12/2021 a 13/01/2022, conforme CI nº 275/2021 (18922408), da 26ª DESEC (SEI nº 

3900000827.000581/2021-99). 
HUMBERTO FREIRE DE BARROS 

Secretário de Defesa Social 
 
PORTARIAS DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DO DIA 27/10/2021 

O Secretário de Defesa Social, no uso de suas atribuições, e considerando as disposições do §5º, do artigo 2º, da Lei 
Federal nº 12.830, de 20 de junho de 2013, Considerando movimentos classistas que podem vir causar prejuízo ao 
atendimento à população e significativo impacto nos serviços da Polícia Civil de Pernambuco; Considerando a necessidade 

de ajustes operacionais que propiciem as condições indispensáveis à atuação policial visando à redução de crimes em geral 
e, em especial, dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI's), Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) e Tráfico de 
Drogas, contribuindo para que a Secretaria de Defesa Social venha a atingir as metas propostas pelo plano Estadual de 
Segurança Pública, denominado Pacto Pela Vida; Considerando a necessidade de manutenção do funcionamento dos 

plantões da Polícia Civil de Pernambuco, visando ao atendimento das ocorrências policiais e à garantia da prestação dos 
serviços essenciais à população pernambucana; Considerando a capacidade técnica e profissional do servidor 

previamente analisada pela diretoria subordinante, as quais se encaixam plenamente no perfil desejado para o desempenho 
de suas atribuições e no que se fizer necessário ao cumprimento de necessidade urgente, observando-se sempre o 
interesse público; Considerando a necessidade de atender a conveniência do serviço, conforme artigo 41, caput, da Lei 
nº 6.123/1968; Considerando o disposto no artigo 13, inciso I, da Lei nº 6425/72, c/c artigo 5º do Decreto nº 
36.849/2011; Considerando o disposto no artigo 4º, do Decreto nº 36.849/2011, que autoriza a disponibilização temporária 
de servidores; Considerando o Decreto nº 49.044, de 25 de maio de 2020, que estabelece medidas de controle de lotação, 

transferência, remoção e movimentação em razão da pandemia da COVID-19, alterando o Decreto nº 36.849, de 22 de julho 
de 2011; Considerando que, através do Decreto nº 48.800/2020, o Estado de Pernambuco adotou medidas para assegurar 

a prestação de serviços essenciais de segurança pública à população, pela Polícia Civil de Pernambuco, da Secretaria de 
Defesa Social; Considerando, por fim, o disposto na Portaria GAB nº 4214, DE 17/09/2021, que disciplina o funcionamento 

de Unidades Policiais com atribuições de plantão, em razão da necessidade de manutenção do funcionamento dos plantões 
policiais da Polícia Civil de Pernambuco, e dá outras providências, RESOLVE: 

  
Nº 5536, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Edenilson José de Matos, matrícula nº 272459-6, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 1ª Equipe de Plantão da 

Delegacia de Polícia da 24ª Circunscrição – Varadouro, da 7ª DESEC/GCOM/DIM, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 7  – AIS 7, no 
período de 08 a 30/11/2021, conforme CI nº 563 (18482988), da DIM (SEI nº 3900000013.003518/2021-89). 

 
Nº 5537, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Osias Tibúrcio Fernandes de Melo, matrícula nº 272516-
9, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 2ª Equipe de 

Plantão da Delegacia de Polícia da 24ª Circunscrição – Varadouro, da 7ª DESEC/GCOM/DIM, em funcionamento 
emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de 
Segurança 7  – AIS 7, no período de 09 a 30/11/2021, conforme CI nº 571 (18487052), da DIM (SEI nº 

3900000013.003518/2021-89). 
HUMBERTO FREIRE DE BARROS 

Secretário de Defesa Social 
 
 
PORTARIAS DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DO DIA 27/10/2021 

O Secretário de Defesa Social, no uso de suas atribuições, e considerando as disposições do §5º, do artigo 2º, da Lei 
Federal nº 12.830, de 20 de junho de 2013, Considerando movimentos classistas que podem vir causar prejuízo ao 
atendimento à população e significativo impacto nos serviços da Polícia Civil de Pernambuco; Considerando a necessidade 

de ajustes operacionais que propiciem as condições indispensáveis à atuação policial visando à redução de crimes em geral 
e, em especial, dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI's), Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) e Tráfico de 
Drogas, contribuindo para que a Secretaria de Defesa Social venha a atingir as metas propostas pelo plano Estadual de 
Segurança Pública, denominado Pacto Pela Vida; Considerando a necessidade de manutenção do funcionamento dos 

plantões da Polícia Civil de Pernambuco, visando ao atendimento das ocorrências policiais e à garantia da prestação dos 
serviços essenciais à população pernambucana; Considerando a capacidade técnica e profissional do servidor 

previamente analisada pela diretoria subordinante, as quais se encaixam plenamente no perfil desejado para o desempenho 
de suas atribuições e no que se fizer necessário ao cumprimento de necessidade urgente, observando-se sempre o 
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interesse público; Considerando a necessidade de atender a conveniência do serviço, conforme artigo 41, caput, da Lei 
nº 6.123/1968; Considerando o disposto no artigo 13, inciso I, da Lei nº 6425/72, c/c artigo 5º do Decreto nº 
36.849/2011; Considerando o disposto no artigo 4º, do Decreto nº 36.849/2011, que autoriza a disponibilização temporária 
de servidores; Considerando o Decreto nº 49.044, de 25 de maio de 2020, que estabelece medidas de controle de lotação, 

transferência, remoção e movimentação em razão da pandemia da COVID-19, alterando o Decreto nº 36.849, de 22 de julho 
de 2011; Considerando que, através do Decreto nº 48.800/2020, o Estado de Pernambuco adotou medidas para assegurar 

a prestação de serviços essenciais de segurança pública à população, pela Polícia Civil de Pernambuco, da Secretaria de 
Defesa Social; Considerando, por fim, o disposto na Portaria GAB nº 4214, DE 17/09/2021, que disciplina o funcionamento 

de Unidades Policiais com atribuições de plantão, em razão da necessidade de manutenção do funcionamento dos plantões 
policiais da Polícia Civil de Pernambuco, e dá outras providências, RESOLVE: 

  
Nº 5538, DE 26/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Ricardo Costa de Lima, matrícula nº 386520-7, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na 1ª Equipe de Plantão da 

1ª Delegacia de Policia da 19ª Circunscrição - Prazeres, da 6ª DESEC/GCOM/DIM, em funcionamento emergencial com 
atribuições de PLANTÃO, com área de abrangência em todas as circunscrições da Área Integrada de Segurança 6 - AIS-
6, no período de 02 a 31/12/2021, conforme Despachos 8994 (19010842), da 6ª DESEC, e 5810 (19018465), do 

GABPCPE (SEI nº 3900000812.000836/2021-82). 
HUMBERTO FREIRE DE BARROS 

Secretário de Defesa Social 
 
PORTARIAS DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL 

O Secretário de Defesa Social, no uso de suas atribuições, e considerando as disposições do §5º, do artigo 2º, da Lei 
Federal nº 12.830, de 20 de junho de 2013, resolve: 
 
Nº 5539, DE 26/11/2021 – Designar o Delegado de Polícia Eronildo Rodolfo de Farias, matrícula nº 196488-7, titular da 

Delegacia de Polícia da 125ª Circunscrição - Machados, para responder cumulativamente pelo expediente da Delegacia de 
Polícia da 116ª Circunscrição - Surubim, ambas da 16ª DESEC/GCOI-1/DINTER-1, no período de 01 a 30/11/2021, em 
razão da disponibilização temporária do seu titular, o Delegado de Polícia Pedro Henrique Neves Coutinho, matrícula 

nº 386504-5, para a 16ª Delegacia Seccional de Polícia - Limoeiro, da GCOI-1/DINTER-1, através da Portaria SDS nº 5002, 
de 27/10/2021, conforme CI nº 304 (18662072), da 16ª DESEC e Despacho 5618 (18712593), do GAB-PCPE, contidos no 
SEI nº 3900000733.000384/2021-19. 
 
Nº 5540, DE 26/11/2021 – Considerar designado o Delegado de Polícia Eronildo Rodolfo de Farias, matrícula nº 

196488-7, titular da Delegacia de Polícia da 125ª Circunscrição - Machados, para responder cumulativamente pelo 
expediente da Delegacia de Polícia da 117ª Circunscrição - Bom Jardim, ambas da 16ª DESEC/GCOI-1/DINTER-1, 
atribuindo-lhe a Gratificação por Exercício Cumulativo de Delegacia, Símbolo GECD, durante a licença médica de seu titular, 
o Delegado de Polícia José Raimundo Barbosa Arruda, matrícula nº 87002-1, no período de 10/08 a 07/11/2021, ficando 
suspensos os efeitos financeiros da Portaria SDS nº 1124, de 08/03/2021 (12095093), pelo mesmo período, conforme CI 

nº 304 (18662072), da 16ª DESEC e Despacho 5618 (18712593), do GAB-PCPE, contidos no SEI nº 
3900000733.000384/2021-19. 
 
Nº 5541, DE 26/11/2021 – Designar o Delegado de Polícia Eronildo Rodolfo de Farias, matrícula nº 196488-7, titular da 

Delegacia de Polícia da 125ª Circunscrição - Machados, para responder cumulativamente pelo expediente da Delegacia de 
Polícia da 120ª Circunscrição - João Alfredo, ambas da 16ª DESEC/GCOI-1/DINTER-1, atribuindo-lhe a Gratificação por 
Exercício Cumulativo de Delegacia, símbolo GECD, de 08 a 25/11/2021, durante as férias do Delegado de Polícia Jader 
Melquíades de Araújo, matrícula nº 386456-1, no período de 26/10 a 25/11/2021, ficando suspensos os efeitos da Portaria 
SDS nº 5062, DE 15/09/2020 (8732568), por este período, conforme CI nº 304 (18662072), da 16ª DESEC, e Despacho 
5618 (18712593), do GAB-PCPE, contidos no SEI nº 3900000733.000384/2021-19. 
 
Nº 5542, DE 26/11/2021 – Designar o Delegado de Polícia Eronildo Rodolfo de Farias, matrícula nº 196488-7, titular da 

Delegacia de Polícia da 125ª Circunscrição - Machados, para responder cumulativamente pelo expediente da Delegacia de 
Polícia da 124ª Circunscrição - Casinhas, ambas da 16ª DESEC/GCOI-1/DINTER-1, durante as férias de seu titular, o 
Delegado de Polícia Jader Melquiades de Araujo, matrícula nº 386456-1, no período de 26/10 a 25/11/2021, conforme CI 

nº 304 (18662072), da 16ª DESEC e Despacho 5618 (18712593), do GAB-PCPE, contidos no SEI nº 
3900000733.000384/2021-19. 
 
Nº 5543, DE 26/11/2021 – Designar o Delegado de Polícia Eronildo Rodolfo de Farias, matrícula nº 196488-7, titular da 

Delegacia de Polícia da 125ª Circunscrição - Machados, para responder cumulativamente pelo expediente da Delegacia de 
Polícia da 133ª Circunscrição - Santa Maria do Cambucá, ambas da 16ª DESEC/GCOI-1/DINTER-1, no período de 01 a 
30/11/2021, em razão da disponibilização temporária do Delegado de Polícia Pedro Henrique Neves Coutinho, matrícula 

nº 386504-5, para a 16ª Delegacia Seccional de Polícia - Limoeiro, da GCOI-1/DINTER-1, através da Portaria SDS nº 5002, 
de 27/10/2021, suspendendo os efeitos da Portaria SDS nº 4624, de 19/08/2021 (8289001), pelo mesmo período, conforme 
CI nº 304 (18662072), da 16ª DESEC e Despacho 5618 (18712593), do GAB-PCPE, contidos no SEI nº 
3900000733.000384/2021-19. 
 
 

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22547711&id_procedimento_atual=22561240&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110015128&infra_hash=ee9d5ab9dc47ebe6b03efefb33ca59be175f347b9558498c6531f1b0b6e94681
https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22556400&id_procedimento_atual=22561240&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110015128&infra_hash=d9d70e38bd4a32ca19398c3705b11b4d9da9bf165370065c10f9abb759eeb384
https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=14581108&id_procedimento_atual=22480133&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110015128&infra_hash=90681a1269ba3c4a02702bae20222bd927c5be4c21c5b25150260337af8f4b12
https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10117752&id_procedimento_atual=22480133&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110015128&infra_hash=6eb30ac1bef53d436b963f655dacdeffd3a290f52d266ff93240978d1724c25a
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Nº 5544, DE 26/11/2021 – Designar o Delegado de Polícia José Humberto Dantas Pimentel, matrícula nº 272484-7, titular 

da Delegacia de Polícia da 119ª Circunscrição - Cumaru, para responder cumulativamente pelo expediente da Delegacia de 
Polícia da 115ª Circunscrição - Limoeiro, ambas da 16ª DESEC/GCOI-1/DINTER-1, atribuindo-lhe a Gratificação por 
Exercício Cumulativo de Delegacia, Símbolo GECD, durante as férias de sua titular, a Delegada de Polícia Maria Betânia 
de Freitas Tavares, matrícula nº 213912-0, no período de 01 a 30/11/2021, ficando suspensos os efeitos financeiros da 

Portaria SDS nº 3012, de 02/07/2021, pelo mesmo período, conforme CI nº 304 (18662072), da 16ª DESEC e Despacho 
5618 (18712593), do GAB-PCPE, contidos no SEI nº 3900000733.000384/2021-19. 
 
Nº 5545, DE 26/11/2021 – Designar o Delegado de Polícia José Humberto Dantas Pimentel, matrícula nº 272484-7, titular 

da Delegacia de Polícia da 119ª Circunscrição - Cumaru, para responder cumulativamente pelo expediente da Delegacia de 
Polícia da 121ª Circunscrição - Orobó, ambas da 16ª DESEC/GCOI-1/DINTER-1, em razão da vacância da referida 
Delegacia, no período de 01 a 30/11/2021, conforme CI nº 304 (18662072), da 16ª DESEC e Despacho 5618 (18712593), 

do GAB-PCPE, contidos no SEI nº 3900000733.000384/2021-19. 
 
Nº 5546, DE 26/11/2021 – Designar o Delegado de Polícia José Humberto Dantas Pimentel, matrícula nº 272484-7, titular 

da Delegacia de Polícia da 119ª Circunscrição - Cumaru, para responder cumulativamente pelo expediente da Delegacia de 
Polícia da 122ª Circunscrição - Feira Nova, ambas da 16ª DESEC/GCOI-1/DINTER-1, no período de 01 a 30/11/2021, em 
razão da disponibilização temporária do seu titular, o Delegado de Polícia Fabrício Pimentel Lourenço de Lima, matrícula 

nº 386406-5, para a 16ª Delegacia Seccional de Polícia - Limoeiro, da GCOI-1/DINTER-1, através da Portaria SDS nº 5001, 
de 27/10/2021, conforme CI nº 304 (18662072), da 16ª DESEC e Despacho 5618 (18712593), do GAB-PCPE, contidos no 
SEI nº 3900000733.000384/2021-19. 

HUMBERTO FREIRE DE BARROS 

Secretário de Defesa Social 
 
********************************************************************************************************************************************** 
PORTARIAS DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DO DIA 27/10/2021 

O Secretário de Defesa Social, no uso de suas atribuições, e considerando as disposições do §5º, do artigo 2º, da Lei 
Federal nº 12.830, de 20 de junho de 2013, considerando movimentos classistas que podem vir causar prejuízo ao 
atendimento à população e significativo impacto nos serviços da Polícia Civil de Pernambuco; considerando a necessidade 

de ajustes operacionais que propiciem as condições indispensáveis à atuação policial visando à redução de crimes em geral 
e, em especial, dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI's), Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) e Tráfico de 
Drogas, contribuindo para que a Secretaria de Defesa Social venha a atingir as metas propostas pelo plano Estadual de 
Segurança Pública, denominado Pacto Pela Vida; considerando a necessidade de manutenção do funcionamento dos 

plantões da Polícia Civil de Pernambuco, visando ao atendimento das ocorrências policiais e à garantia da prestação dos 
serviços essenciais à população pernambucana; considerando a capacidade técnica e profissional do servidor previamente 

analisada pela diretoria subordinante, as quais se encaixam plenamente no perfil desejado para o desempenho de suas 
atribuições e no que se fizer necessário ao cumprimento de necessidade urgente, observando-se sempre o interesse 
público; considerando a necessidade de atender a conveniência do serviço, conforme artigo 41, caput, da Lei nº 
6.123/1968; considerando o disposto no artigo 13, inciso I, da Lei nº 6425/72, c/c artigo 5º do Decreto nº 
36.849/2011; considerando o disposto no artigo 4º, do Decreto nº 36.849/2011, que autoriza a disponibilização temporária 
de servidores; considerando o Decreto nº 49.044, de 25 de maio de 2020, que estabelece medidas de controle de lotação, 

transferência, remoção e movimentação em razão da pandemia da COVID-19, alterando o Decreto nº 36.849, de 22 de julho 
de 2011; considerando que, através do Decreto nº 48.800/2020, o Estado de Pernambuco adotou medidas para assegurar 

a prestação de serviços essenciais de segurança pública à população, pela Polícia Civil de Pernambuco, da Secretaria de 
Defesa Social; considerando, por fim, o disposto na Portaria GAB nº 4214, DE 17/09/2021, que disciplina o funcionamento 

de Unidades Policiais com atribuições de plantão, em razão da necessidade de manutenção do funcionamento dos plantões 
policiais da Polícia Civil de Pernambuco, e dá outras providências, RESOLVE: 

  
Nº 4981, DE 27/10/2021 - Determinar que a Delegada de Polícia Marisandra de Almeida Pimentel, matrícula nº 296060- 5, 

sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizada temporariamente para exercer suas funções na Coordenação da Força 
Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área 
de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10 - AIS 1 a 10, no período de 03 a 30/11/2021, 

conforme CI nº 573 (17982685), da DIRESP (SEI nº 3900000023.003548/2021-76). 
(REPUBLICADA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO ORIGINAL) 

  
Nº 5151, DE 05/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Raul Cesar Junges Carvalho, matrícula nº 386410-
3, sem prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Coordenação da 

Força Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com 
área de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10  – AIS 1 a 10, no período de 1 a 
15/11/2021, conforme CI nº 596 (18195338),  Despacho 2571 (18319601), da DIRESP, e Despacho 5394 (18377136), do 

GAB-PCPE, contidos no SEI nº 3900000023.003548/2021-76). 
(REPUBLICADA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO ORIGINAL) 

  
Nº 5152, DE 05/11/2021 - Determinar que o Delegado de Polícia Rodolfo de Araujo Bacelar, matrícula nº 272490-1, sem 
prejuízo da sua lotação, seja disponibilizado temporariamente para exercer suas funções na Coordenação da Força 

Tarefa de Homicídios, do DHPP/GCOE/DIRESP, em funcionamento emergencial com atribuições de PLANTÃO, com área 
de abrangência nas circunscrições das Áreas Integradas de Segurança 1 a 10  – AIS 1 a 10, no período de 16 a 
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30/11/2021, conforme CI nº 597 (18196090), da DIRESP, e Despacho 5394 (18377136), do GAB-PCPE, contidos no SEI nº 

3900000023.003548/2021-76). 
(REPUBLICADA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO ORIGINAL) 

HUMBERTO FREIRE DE BARROS 

Secretário de Defesa Social 
********************************************************************************************************************************************** 
 

2.2 – Secretaria Executiva de Defesa Social: 
 
Sem alteração 

 
2.3 – Secretaria Executiva de Gestão Integrada: 
 
Sem alteração 
 

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: 
 
Sem alteração 
  

3.2 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco: 
 
Sem alteração 
   

3.3 - Policia Civil de Pernambuco: 
    
Sem alteração  

 
 
 

 
 
 

4 – Repartições Estaduais: 
 

AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO 
ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA 

Administração Geral 

PORTARIA AG/ATDEFN Nº 063/2021 - Recife, 26 de novembro de 2021 RECOMENDAÇÃO PARA NÃO PERMANÊNCIA E 
INGRESSO NO ARQUIPÉLAGO FERNANDO DE NORONHA-PE DE GRÁVIDAS COM IDADE GESTACIONAL DE 28 
SEMANAS OU MAIS. O Administrador Geral da AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE 
NORONHA/ATDEFN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 11.304 de 28 de dezembro de 1995 e; 
CONSIDERANDO que no Distrito Estadual de Fernando de Noronha há uma única unidade hospitalar, o Hospital São 

Lucas, classificado como de média complexidade, cuja capacidade assistencial dos serviços de saúde é limitada pelas 
condições relativas à estrutura hospitalar e à disponibilidade médica para realização de partos recomendadas pelo Conselho 
Federal de Medicina (Resolução Nº 2.056/2013); CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta SEAS/SEVC nº 02/2021 que 

apresenta subsídios técnicos quanto ao acesso e permanência de gestantes com 28 semanas ou mais no Distrito Estadual 
de Fernando de Noronha, tendo em vista o risco potencial de complicações relacionadas à gravidez e à capacidade 
assistencial dos serviços de saúde disponíveis. CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 004/99 da Secretaria de 

Saúde de Pernambuco e a Portaria Nº 55/1999, da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, regulam o 
Programa de Tratamento Fora do Domicílio — TFD; CONSIDERANDO que Ordenamento Jurídico Brasileiro dispõe que a 

proteção do direito à saúde começa desde a concepção, assegurando a ampla proteção destinada ao nascituro, cuja tutela 
do direito à saúde começa com uma sadia gestação; CONSIDERANDO que Administração do Distrito Estadual de Fernando 

de Noronha assegura às gestantes residentes o acompanhamento pré-natal por meio do Programa Saúde da Família, com 

TERCEIRA PARTE 
Assuntos Gerais 
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recomendação de encaminhamento ao continente a partir da 28ª semana para a continuidade da assistência nos serviços 
de referência no Recife/PE; RESOLVE: 
Art. 1°- Recomendar que as grávidas residentes ou visitantes/ turistas que se encontram com idade gestacional de 28 (vinte 

e oito) semanas ou mais, não permaneçam no Distrito Estadual de Fernando de Noronha, tendo em vista a limitada 
capacidade assistencial dos serviços de saúde decorrente das condições relativas à estrutura hospitalar e à disponibilidade 
médica para a realização de partos, necessárias para atender ocorrências capazes de colocar em risco a saúde da gestante 
e do feto. 
Art. 2° - Estabelecer que as empresas aéreas e voos privados, que estão autorizados a operar no Aeroporto de Fernando 

de Noronha - Governador Carlos Wilson, deverão exigir a todas as passageiras grávidas que estejam com idade gestacional 
de 28 semanas ou mais, a apresentação do Termo de Responsabilidade (anexo a essa portaria) assinado pela gestante e 
pelo seu médico assistente responsável, de modo a assegurar que tomem ciência das condições médico-hospitalares do 
Distrito Estadual de Fernando de Noronha, que possui como única unidade hospitalar, o Hospital São Lucas, classificado 
como de média complexidade, cuja capacidade assistencial dos serviços de saúde é limitada pelas condições relativas à 
estrutura hospitalar e à disponibilidade médica para realização de partos, recomendadas pelo Conselho Federal de Medicina 
(Resolução Nº 2.056/2013), compreendendo e admitindo os eventuais riscos decorrentes de complicações e intercorrências 
da gravidez.  
Art. 3º - O Termo de Responsabilidade a que se refere o artigo anterior desta portaria, deverá ser encaminhado à 

Superintendência de Saúde da ATDEFN pelas empresas aéreas e responsáveis pelos voos privados, que estão autorizados 
a operar no Aeroporto de Fernando de Noronha – Governador Carlos Wilson, no prazo de 72 (setenta e duas) horas antes 
do dia da viagem, para que seja analisado pela equipe médica da 
Superintendência de Saúde da ATDEFN e da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco, podendo ser 
autorizada ou não a entrada da gestante em Fernando de Noronha. 
Art. 4º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

GUILHERME CAVALCANTI DA ROCHA LEITÃO 

Administrador Geral 
 

ANEXO 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Pelo presente termo de responsabilidade, eu, ___________ _______________________________________________ 
___________, na condição de residente/visitante do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, portadora da cédula de 
identidade nº ________________,inscrita no CPF sob nº___________________, residente e domiciliada na ______ 
_________________________________________________ ______________, com ______ semanas de gestação, atesto 
que tenho conhecimento das condições médico-hospitalares do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, descritas no art. 
2º da PORTARIA AG/ATDEFN Nº 063/2021.  

Nestes termos, com a expressa autorização do meu médico assistente, que abaixo subscreve, declaro responsabilizar-me 
pelos riscos que venham a ser causados à minha saúde e à do feto, decorrente de permanência ou ingresso no Distrito 
Estadual de Fernando de Noronha após a 28ª semana de gestação.  
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente termo de responsabilidade. 
Fernando de Noronha, ______ de _____________________ de _______. 

____________________________________ 
Assinatura Gestante 

______________________________________ 
Assinatura Médico Assistente 

 
 

5 – Licitações e Contratos: 
 

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO 
Aviso de Intenção de Contratar nº 008/2021. 

Objeto: Locação de Imóveis de Terceiros, destinado à instalação e funcionamento do NI da Dinter 2 - Petrolina - GPS II – 

Petrolina/PE. Especificações contidas no Projeto Básico/TR no sítio eletrônico www.licitacoes.pe.gov.br. As propostas 
devem ser apresentadas até o dia 01/12/2021, no horário das 08h00min às 17h00min, na Rua da Aurora, nº 487, 2º andar, 
Boa Vista, Recife/PE ou pelo e-mail cplpc@policiacivil.pe.gov.br Recife, 26/11/2021. Josias José Arruda. Pregoeiro da 

CPL/PCPE. 
 

DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO AO 
SISTEMA DE SAÚDE - DASIS 

Ext. 1a publ. ARP Nº 0102/2021 celebrado com a empresa FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELLI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.079.298/0001-41, referente ao Proc.0229.2021.CPLI.PE.0016.DASIS, Objeto: 
aquisição eventual de(s) curativos e reservatórios com sistema de pressão negativa e kit fístula, com cessão gratuíta em 
regime de comodato do equipamento, PARA ATENDER A DEMANDA DO SISMEPE, com vigência de 25/11/21 à 24/11/22. 
Ext. 1a publ. ARP Nº 0103/2021 celebrado com a empresa NUTRI HOSPITALAR LTDA -EPP inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
10.782.968/0001-70, referente ao Proc.0229.2021.CPLI.PE.0016.DASIS, Objeto: aquisição eventual de(s) curativos e 
reservatórios com sistema de pressão negativa e kit fístula, com cessão gratuíta em regime de comodato do equipamento, 
PARA ATENDER A DEMANDA DO SISMEPE, com vigência de 26/11/21 à 25/11/22. Recife 27/11/21, Emerson José Lima 
da Silva – CEL PM – Diretor da DASIS. 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA 

ARPC DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0094.2021.CCPLE-IX. PE.0088.SAD – 1ª Publicação 
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, resolve tornar pública a ARPC DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 0094.2021.CCPLE-IX.PE.0088.SAD, cujo objeto é a aquisição de etiqueta patrimonial para atender às 
demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 da Ata de Registro de Preços, sendo o seu valor global de R$ 
38.948,19 (trinta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) e o prazo de vigência de 25 de 
novembro de 2021 a 24 de novembro de 2022. Seu inteiro teor pode ser acessado pelo endereço eletrônico 

http://www.sad.pe.gov.br/web/sad/atas-de-registro-depreco. GIANNI DE LIMA GUIMARÃES - Secretária Executiva de 
Contratações Públicas. 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA 

ARPC DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0116.2021.CCPLE-II. PE.0103.SAD – 1ª Publicação 
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, resolve tornar pública a ARPC DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 0116.2021.CCPLE-II.PE.0103.SAD, cujo objeto é a locação anual de veículos administrativos, sem 

motorista, classificação VS-1, com sistema de rastreamento e monitoramento incluso, com vistas a atender às necessidades 
dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de 
Pernambuco, sendo o seu valor global de R$ 14.383.050,00 (quatorze milhões trezentos e oitenta e três mil e cinquenta 
reais) e o prazo de vigência de 25 de novembro de 2021 a 24 de novembro de 2022. Seu inteiro teor pode ser acessado 

pelo endereço eletrônico http://www.sad. pe.gov.br/web/sad/atas-de-registro-de-preco. GIANNI DE LIMA GUIMARÃES - 
Secretária Executiva de Contratações Públicas. 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA 

ARPC DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0093.2021.CCPLE-VIII. PE.0087.SAD.ATI – 1ª Publicação 
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, resolve tornar pública a ARPC DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 0093.2021.CCPLE-VIII.PE.0087.SAD.ATI, cujo objeto é a contratação empresa especializada na 

prestação de solução integrada e gerenciada de software de proteção antivírus e antispyware (antimalware) para órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, sendo o seu valor global de R$ 667.333,50 (seiscentos e sessenta e sete mil 
trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos ) e o prazo de vigência de 25 de novembro de 2021 a 24 de novembro 
de 2022. Seu inteiro teor pode ser acessado pelo endereço eletrônico http://www.sad. pe.gov.br/web/sad/atas-de-registro-

de-preco. GIANNI DE LIMA GUIMARÃES - Secretária Executiva de Contratações Públicas. 
 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 

(*)GERÊNCIA GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS. EXTRATO DE Contrato nº. 067/2021-GAB/ SDS que 
entre si celebram o Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Defesa Social CNPJ 02.960.040/0001-00 e a empresa 
LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 
63.067.904/0005-88. OBJETO: aquisição de reagentes para identificação humana, para suprir as necessidades da 
Polícia Científica de Pernambuco, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública/2019. Valor total da 
Aquisição R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), Empenho: 2021NE000060 datada de 23/11/2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do 
CONTRATO pela autoridade competente da SDS, Origem: ARP 33/2020 GAB/SDS, Processo Licitatório nº 
0081.2020.CPL-II. PE.0060.DAG-SDS, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 0060.DAG-SDS. Recife, na data da 
assinatura, Flávio Duncan Meira Júnior – Sec. Executivo de Gestão Integrada.  
 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 048/2021-GAB/SDS – OBJETO: Prorrogação da vigência contratual e da execução dos 
serviços, por mais 30 (trinta) dias; CONTRATADA: EP - ENGRENAGEM PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA; ORIGEM: PL 
nº 0048/2021-CPL I.PE.0028.DAG-SDS. Recife-PE, 26NOV2021. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR – Sec. Executivo de 
Gestão Integrada/SDS.(*) 
 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
ERRATA: Na publicação do D.O.E. nº 108, de 08JUN2021, referente a Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 
023/2020-GAB/SDS, ONDE SE LÊ: de 09/0/2021 a 08/06/2021.; LEIA-SE; 09/06/2021 a 08/06/2022. Recife-PE, 

26NOV2021. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR – Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS.(*) 
 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
(*)GERÊNCIA GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS. EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 
EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 085/2020-GAB/SDS que entre si celebram o Estado de Pernambuco, através da 
Secretaria de Defesa Social CNPJ 02.960.040/0001-00 e a empresa AJP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 08.978.001/0001- 
17. OBJETO: a prorrogação do prazo da execução contratual por mais 90 (noventa) dias, passando de 03/12/2021 para 
03/03/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993. Origem: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0068.2020-CPL II, na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS 0002.2020-CPL II/SDS. Recife, na data da assinatura, Flávio Duncan Meira Júnior. 
– Sec. Executivo de Gestão Integrada. 

 
 

http://www.sad.pe.gov.br/web/sad/atas-de-registro-depreco
http://www.sad/
http://www.sad/
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6 - Elogio: 
  
Sem alteração 
    

7 - Disciplina: 
   
Sem alteração 

QUARTA PARTE 
Justiça e Disciplina 

 


