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A nova estrutura dará um importante apoio à Região Metropolitana Norte, 
que engloba os municípios de Itapissuma, Igarassu, Itamaracá e 
Araçoiaba 
 

 
 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
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Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social 
 

Ano V - Recife, sábado, 21 de julho de 2018 - Nº 133 
 

SECRETÁRIO: Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti 
 

OBRAS DO 26O BATALHÃO DA PMPE, EM ITAPISSUMA, SÃO 
VISTORIADAS 

 
Com inauguração prevista para agosto, a unidade ampliará o combate à criminalidade na Região Metropolitana Norte. 

 

 

 
 
As obras do 26º Batalhão da Polícia Militar 
(BPM), em Itapissuma, Região 
Metropolitana Norte, foram vistoriadas na 
última quinta-feira (19). A construção do 
novo equipamento faz parte de um pacote 
de ações do Governo de Pernambuco, 
assinado em dezembro de 2017, que visa 
descentralizar e fortalecer a segurança 
pública em todo o Estado. A partir desse 
decreto, foi possível a criação de novas 
unidades das polícias Militar, Civil e 
Científica, além do Corpo de Bombeiros 
Militar.  

O secretário estadual de Defesa Social, 
Antônio de Pádua, reforçou a 
funcionalidade da unidade. “O policiamento 
do 26o Batalhão está ativado.  

Na realidade, o efetivo vem sendo 
empregado, fazendo o policiamento 
ostensivo.  

Essa estrutura do equipamento é nova, 
pensada para abrigar esses policiais 
militares e auxiliar no atendimento mais ágil 
para a região. O prédio está quase pronto e 
vai ser entregue ainda em agosto”. O 26º BPM atuará por meio de policiamento a pé, patrulhas rurais, Grupamento de Apoio 
Tático Itinerante (Gati) e Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam). Também ficarão sob a responsabilidade do 
26º Batalhão, quatro das sete unidades prisionais, que atualmente se encontram na circunscrição do 17º BPM, com sede no 
município do Paulista. O Batalhão contará com 49 viaturas, sendo 20 delas motocicletas, e um efetivo composto por 312 
policiais, incluindo 13 oficiais. A unidade, que está na fase final da obra, faltando apenas a implantação dos sistemas elétrico 
e de 

climatização, contará com alojamentos, área administrativa, sala de planejamento, armaria e Central de Operações da 
Polícia Militar (Copom). A estrutura dará um importante  apoio à Região Metropolitana Norte, que engloba os municípios de 

Itapissuma, Igarassu, Itamaracá e Araçoiaba. Uma área que tem vivenciado um aumento na população, com a instalação de 
novas indústrias e, também, pelo seu potencial turístico. “Toda essa estrutura vem para somar o trabalho que já era feito no 
17º BPM, localizado na cidade do Paulista. Então, a nossa perspectiva de melhoria no trabalho de ação preventiva policial é 
a melhor possível. Geograficamente falando, com a inserção dessa nova unidade, aqui na região, temos certeza que vamos 
mudar a realidade da comunidade, por ser um ponto muito mais centralizado”, esclareceu o comandante do Batalhão, 
tenente-coronel Ivson Almicar. 

EM FASE FINAL de construção, falta ao equipamento 
apenas a instalação dos sistemas elétrico e de 

climatização 
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SDS INAUGURA O INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE 

 
Complexo reúne laboratórios de genética e de biologia forense, 

uma central de custódia e um banco de perfis genéticos. 
 

 
A Secretaria de Defesa Social de 
Pernambuco (SDS) inaugurou, ontem (20), 
na Estrada da Batalha, no Jaboatão  dos 
Guararapes, o Instituto de Genética Forense 
Eduardo Campos (IGFEC). Criado por 
decreto estadual, em dezembro de 2017, o 
IGFEC é vinculado à Polícia Científica de 
Pernambuco e reúne em um único complexo 
dois laboratórios forenses (de genética e de 
biologia), uma central de custódia de 
material biológico relacionado a crimes e, 
ainda, o banco de perfis genéticos. 

Desde 2012, já funcionava o Laboratório de 
Genética Forense, que realiza testes de 
DNA em vestígios relacionados a 
investigações policiais. A partir da criação do 
IGFEC, foi possível convocar mais 
servidores públicos e instalar os demais 
serviços. Atualmente, o Instituto conta com 
28 profissionais aprovados em concurso, 
dos quais 15 são peritos criminais, 12 são 
auxiliares de perito e 1 é auxiliar de legista. 

“Trata-se de um dos maiores e mais bem preparados complexos de genética forense do País, que favorece a produção de 
provas decisivas para os inquéritos policiais. A criação do Instituto de Genética Forense Eduardo Campos trouxe uma 
contribuição fundamental ao combate à criminalidade em Pernambuco”, avaliou o secretário de Defesa Social, Antônio de 
Pádua.  

 

No Laboratório de Biologia Forense, por exemplo, o IGFEC realiza todas as análises periciais, identificando vestígios 
biológicos de vítimas e suspeitos de crimes – a exemplo de sangue, pele, esperma e fragmentos de tecido humano em 
geral. Já a Central de Custódia é a área responsável por armazenar todos os vestígios biológicos, coletados pela Polícia 
Científica, em locais de crimes e em vítimas atendidas nas unidades do Instituto Médico Legal (IML).Por sua vez, o Banco 
de Perfis Genéticos é responsável pelo armazenamento de perfis genéticos de vestígios, oriundos de local de crime, 
vítimas, condenados e familiares de pessoas desaparecidas. “O banco de dados de perfis genéticos tem o poder de 
esclarecer crimes para os quais não há suspeitos”, explicou a gerente-geral de Polícia Científica, a perita criminal Sandra 
Santos.  

 

AVANÇOS – Somente em 2018, foram inauguradas cinco unidades descentralizadas da Polícia Científica de Pernambuco, 

à qual estão vinculados os institutos de Medicina Legal, de Criminalística e de Identificação Tavares Buril, além do Instituto 
de Genética Forense. A última abertura ocorreu na quarta-feira (18), em Nazaré da Mata, para atendimento a 32 municípios 
da Mata Norte. Outros centros foram implantados em Garanhuns, Arcoverde, Ouricuri e Afogados da Ingazeira, 
contemplando Agreste e Sertão. Ainda neste ano, está prevista a instalação do Complexo de Polícia Científica em Palmares 
e a conclusão da reforma do IML de Petrolina. Com isso, todas as regiões do Estado passam a contar com os serviços de 
perícia médico-legal (sexológica e traumatológica), perícia criminal (em locais de crime, drogas, veículos, entre outros) e 
identificação civil. “A Polícia Científica teve, em 2018, um ano histórico. Descentralizou seus serviços no Estado e, com a 
nomeação de 400 profissionais aprovados em concurso, ampliou seu efetivo em 50%. Isso significa, consequentemente, um 
reforço de peso no combate à impunidade em Pernambuco”, contextualizou Pádua. 
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1 - TRANSCRIÇÕES DO DIARIO OFICIAL Nº 133 DE 21/07/2018 
 

1.1 - Governo do Estado:  
 
Sem alteração para SDS 

 
1.2 - Secretaria de Administração:  

 
DESPACHOS HOMOLOGATÓRIOS DO DIA 20 DE JULHO DE 2018. 
Homologo, com fundamento na Portaria SAD nº 1000, de 16 de abril de 2014, o inteiro teor do relatório da Comissão de 

Acumulação de Cargos, Empregos e Funções – CACEF, instituída pelo Decreto nº 38.540, de 17/08/2012. 
 
Nº 85-Reconhecendo a legalidade das seguintes acumulações: 

 

TURMA PROCESSO Nº SERVIDOR VÍNCULOS  

1 0222164-8/2017 Jader Aretakis Cordeiro 

Coronel (Reserva Remunerada PMPE – Médico), 
matrícula nº. 15296  

Médico (Ministério da Saúde/SUS)  

 
Nº 88-Reconhecendo o arquivamento dos seguintes processos: 

 

TURMA PROCESSO Nº  SERVIDOR  

1 
0201158-8/2018  Sandra Vieira de Melo Barbosa  

0201164-5/2018  Pedro Ernesto Santos Rodrigues  

3 

0001200206.000073/2018-57  Risomar Belarmino Almeida  

0225143-8/2017  Niedja Maria Coelho Alves  

0214077-3/2017  Iris Cavalcante Barbosa da Silva  

5 

0223309-1/2017  Íris do Nascimento Rago  

0001200206.000052/2018-31  Janaína Tatiana dos Santos Campos  

0225379-6/2017  Louisiana Rodrigues Gomes Boncinha  

0001200206.000142/2018-22  Luzypaula de Araújo Marcelino  

Marília Raquel Simões Lins 

Secretária de Administração 
 
 

1.3 - Secretaria da Casa Civil: 
 

Sem alteração para SDS 
 

 
 
 
 
 
 

2 – SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
 
 

2.1 – Secretaria de Defesa Social: 
 
Sem alteração para SDS 
 
 

2.2 – Secretaria Executiva de Gestão Integrada: 
 
 
Sem alteração para SDS 
 

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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2.3 - Corregedoria Geral SDS: 
  
Sem alteração para SDS 
 
 

3 – ÓRGAÕS OPERATIVOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
 
3.1 - Polícia Militar de Pernambuco: 
 
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 
PORTARIA DO COMANDO GERAL Nº 441 DE 20 DE JULHO DE 2018. 
EMENTA: PROMOÇÃO 
O COMANDANTE GERAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso IV, do Art. 1º, do Decreto nº 

14.412/90, com a nova redação dada pelo Art. 1º, do Decreto nº 14.765/91; 
RESOLVE: 
I – Promover ao Posto de 2º TENENTE PM, no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), pelo critério de ANTIGUIDADE, a contar 
de 02 de JULHO de 2018, o ASP PM EDUARDO SAMPAIO DE SOUZA LEÃO, matrícula 121260-5; II – Contar os efeitos 

deste Ato Administrativo a partir da data da publicação.  
VANILDO NEVES DE ALBUQUERQUE MARANHÃO NETO 

Cel PM - Comandante Geral 
(Transcrito do Diário Oficial do Estado nº 133, de 21/07/2018) 

 

3.2 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco: 
 
   
Sem alteração 
 
     

3.3 - Policia Civil de Pernambuco: 
 
     
Sem alteração  

 
 

 
 

 
 
 

4 – Repartições Estaduais: 
 

Sem alteração 
 
 

5 – Licitações e Contratos: 
 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO 

AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAR Nº 009/2018. 
Objeto: Locação de Imóveis de Terceiros, destinado a instalação e funcionamento da Delegacia de Polícia da 83ª 
Circunscrição – Xexéu – PE, conforme as condições e especificações contidas no Projeto Básico / Termo de Referência, o 

qual está disponível no endereço eletrônico www.licitacoes.pe.gov.br, a partir desta publicação. As propostas comerciais 
devem ser apresentadas até o dia 26/07/2018, no horário comercial das 08h00min às 12h00min e das 13h00min ás 
17h00min, na sala da CPL, situada na Rua da Aurora, nº 487 – 2º andar – Boa Vista – Recife – PE ou pelo e-mail 
cplpc@policiacivil.pe.gov.br e cplpc.policiacivil@gmail.com Recife, 20/07/2018. Josias José Arruda. Pregoeiro da 

CPL/PCPE. (F) 
 

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 
DIRETORIA DE APOIO ADM. AO SISTEMA DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TERCEIRA PARTE 
Assuntos Gerais 
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Processo 0180.2018.CPL I.PE.0030.DASIS – Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
reposição total de peças, em aparelhos de ar condicionado pertencentes ao Sistema de Saúde da PMPE. Valor Estimado 
R$ 294.948,1332. Recebimento das Propostas: até 02/AGO/2018 às 08:00h. Disputa de Preços: 02/AGO/2018 às 
09:00h (horário de Brasília). O Edital encontra-se nos sites www.peintegrado.pe.gov.br e www.licitacoes.pe.gov.br. Fone: 

(81) 3181-1468. Recife-PE, 20 JUL 2018. Sérgio José Nogueira de Oliveira - Maj PM/Pregoeiro/ DASIS. 
(F) 
 
 

 
 

 
 
6 - Elogio: 
  
Sem alteração  
   
     

7 - Disciplina: 
   
Sem alteração      
   
  
  
     
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 

QUARTA PARTE 
Justiça e Disciplina 

 


