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Hospital da Restauração comemora 50 anos

Serviços de Perícia Médica passam a ser 
protocolados na SAD

SAÚDE

De reconhecida importância para a população pernambucana, unidade ganhou novo 
setor de endoscopia para marcar a data

Neste ano, o Hos-
pital da Restau-
ração (HR), uma 

das maiores emergências 
do país, completa 50 anos. 
Para celebrar a data, uma 
cerimônia festiva foi reali-
zada, na última sexta-feira 
(13), no auditório da uni-
dade. Além do tradicional 
corte do bolo de aniversá-
rio, houve a homenagem 
aos funcionários que atuam 
no HR desde sua fundação.  
A unidade ainda inaugurou 
seu novo setor de endosco-
pia, um investimento de R$ 
500 mil, que triplicou a ca-
pacidade da área.

O secretário de Saúde de 
Pernambuco, André Longo, 
destacou a importância do 
HR para a rede estadual “É 
um momento de reconhecer 
a importância do HR para a 
população pernambucana e 
para a Saúde Pública. Todo 
mundo pode um dia preci-
sar do Hospital da Restau-
ração, que está sempre de 
portas abertas, cumprindo 
seu papel de salvar vidas. E, 
por esta importância, esta-
mos pensando no futuro do 
HR, fazendo os investimen-
tos e repondo o quadro de 
funcionários para manter as 
escalas sempre completas.  
O HR é o grande guardião 
da Saúde Pública de Per-
nambuco”, afirmou.

E  – Após a ce-
rimônia de aniversário, o 
secretário André Longo e o 
diretor do Hospital da Res-
tauração, Miguel Arcanjo, 
inauguraram o novo setor de 
endoscopia da unidade. O es-
paço atende 2,5 mil casos de 
hemorragias digestivas por 
ano – o maior quantitativo do 
SUS no Brasil. A nova área, 
localizada no térreo do HR, 
dispõe de 4 salas, o dobro 
da capacidade anterior, e 8 
leitos (ampliação de 300%), 
além de novos equipamen-
tos, que vão promover mais 
segurança e conforto para 
pacientes e trabalhadores.

“Essa inauguração vai me-
lhorar o atendimento no setor 
de endoscopia, saindo de uma 
área pequena para um amplo 
espaço e com maior capa-
cidade de trabalho. Isso vai 
resultar na melhoria do aten-
dimento para o grande fluxo 
de pacientes que chegam ao 
Hospital da Restauração, que 
é a única emergência pública 
24h em endoscopia digestiva 
do Estado”, informa o chefe 
do setor de endoscopia do 
HR, Admar Borges.

R  – Fundado 
em 1969 e símbolo da Res-
tauração da Saúde Pública 
de Pernambuco, aliando a 
assistência ao ensino, o HR 
é a maior unidade da rede de 

saúde pública de Pernam-
buco. Nos nove pavimentos 
desse gigante, localizado 
numa das principais artérias 
do Recife, circulam, diaria-
mente, 4 mil pessoas, entre 
pacientes, acompanhantes e 
funcionários. Por mês, são 
mais de 156 mil consultas, 
1.350 cirurgias e 5,5 mil 
atendimentos de urgência.

O HR possui 830 leitos 
registrados no Ministério 
da Saúde para atender a de-
manda que lhe é submetida. 
Desde junho de 2010, a anti-
ga Emergência Geral foi des-
membrada em três emergên-
cias com entradas e espaços 
independentes: Emergência 
Pediátrica, Emergência Trau-
matológica e Emergência 
Clínica. No HR, está tam-
bém o Centro de Tratamento 
de Queimados (CTQ-HR), 
referência nacional.

Além disso, a unidade 
possui uma grande impor-
tância social como centro 
formador para a saúde de 
Pernambuco. Encontram-se 
no HR os melhores e mais 
experientes profissionais 
das diversas categorias, fa-
vorecendo o treinamento em 
serviço, o aperfeiçoamento 
profissional e a melhoria da 
qualidade da assistência aos 
usuários do SUS.

“Não há como falar do 
HR sem ressaltar sua impor-

tância como centro formador 
de mão de obra especializa-
da para a saúde. A Restau-
ração é uma escola e, nes-
tas cinco décadas, formou 
centenas de profissionais 
em diversas especialidades. 
Seus programas de residên-
cias figuram entres os mais 
conceituados e concorridos 
do País, atraindo pessoas de 
todos os Estados”, ressalta 
André Longo. O Hospital da 
Restauração abriga os pro-

gramas de Residência Médi-
ca, Enfermagem, Farmácia, 
Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial. Também 
abre espaço para estágios 

curriculares das diversas 
categorias profissionais de 
nível médio e superior em 
saúde e também de outras 
áreas de conhecimento.

S  André Longo 
ressaltou que o Governo está 
sempre pensando no futuro 

do HR, fazendo investimentos 
e repondo o quadro de 

funcionários
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Atenção servidores!  A partir da próxima segunda-feira (23), as solicitações de redução de car-
ga horária; requerimentos diversos tal como segunda via de laudo médico; documentos externos, 
a exemplo de ofícios deverão ser encaminhados para o setor de Protocolo Geral da Secretaria de 
Administração do Estado (SAD), que fica no 1º andar do edifício, localizado na Avenida Antônio 
de Góes, nº 194, bairro do Pina, Recife. O atendimento é das 8h às 17h. Mais informações pelo 
telefone: (81) 3183-7884.



Agência ambiental comemora 43 anos de fundação com a aquisição do 
Cetas e mudança para a sua nova sede

O Instituto Agronômico 
de Pernambuco vai ampliar 
a área de desenvolvimento 
do Laboratório de Melho-
ramento Genético Animal 
de Arcoverde, no Sertão, a 
partir de janeiro. Novos in-
vestimentos serão aplicados 
no laboratório com objetivo 
de diminuir os custos dos 
pequenos e dos médios pro-
dutores. Além disso, as do-
ses de sêmen serão repassa-
das de forma direta a preços 
razoáveis aos pequenos e 
também aos médios cria-
dores de gado. Atualmente 
é grande o número de cria-
dores pernambucanos que 
contratam empresas do Sul 
e do Centro Oeste para a 
realização desse serviço no 
estado. Com a mão de obra 
oferecida pelo Instituto 
Agronômico, os criadores 
terão os custos reduzidos.

Pois, além de não precisar 
arcar com valores de passa-
gens aéreas e estadas dos pro-
fi ssionais, os trabalhos terão 
um custo menor. Em média, 
atualmente para aspirar uma 
vaca custa R$ 400 com acrés-
cimo de R$ 200 dos embriões 
transferidos. O IPA irá ofe-

recer o serviço abaixo desse 
valor. O objetivo é expandir 
o rebanho no estado e forta-
lecer a cadeia produtiva. O 
Instituto Agronômico de Per-
nambuco também irá oferecer 
um curso sobre introdução de 
embrião, direcionado para 
estudantes e profi ssionais da 

área. No Brasil a capacitação 
atualmente custa em média 
cerca de R$ 5 mil. O objetivo 
é oferecer por 50% a menos 
para habilitar o maior número 
de profi ssionais.

O avanço da inseminação 
artifi cial na pecuária brasi-
leira tem sido intenso, o que 

demonstra que as vantagens 
oferecidas pela técnica são 
muito grandes. Com a inse-
minação, o produtor rural 
tem acesso à genética de re-
produtores de alto padrão, 
a baixo custo.  O mercado 
de sêmen no Brasil possui 
o maior rebanho comercial 
do mundo, os programas de 
melhoramento genético bra-
sileiros também são conside-
rados os melhores.

As unidades de São Bento 
do Una e Arcoverde já traba-
lham com a oferta gratuita de 
inseminação artifi cial aos pe-
quenos produtores que fazem 
parte da agricultura familiar.

Com a proximidade 
do Natal, o Procon-PE 
realizou uma nova pes-
quisa de produtos para 
a Ceia Natalina. O obje-
tivo era averiguar se os 
produtos tinham dado 
uma variada nos valores. 
Dos 34 produtos mais 
procurados, 22 produ-
tos baixaram de valores, 
seis aumentaram e seis 
mantiveram o preço. A 
primeira pesquisa acon-
teceu entre os dias 4 e 
6 de dezembro. Já a se-
gunda nos dias 16 e 17.

Os produtos que ti-
veram uma queda mais 
signifi cativa foram a 
azeitona, 42,96%, 100 
gramas dela, custava no 
início do mês, R$ 4,19, e 
agora sai por R$ 2,39. O 
queijo do reino da marca 
da marca Regina, caiu 
25,03%. O quilo foi de 
R$ 79,90 para R$ 59,90. 
Já os que mais subiram 
foram o queijo provo-
lone, 38,28%. Subiu de 
R$ 49,90 para R$ 69; e o 
queijo do reino da mar-
ca Borboleta, que subiu 
19,76%, passando de 
R$ 71,60 para R$ 85,75. 
Essa variação no queijo 
do reino mostra que a 
pesquisa e a marca são 
primordiais na hora da 
compra.

Os fi scais passaram 
pelos mesmos 11 esta-
belecimentos, localiza-
dos em Olinda e Recife, 
da primeira pesquisa e 
verifi caram todos os 66 
produtos, divididos nas 
seguintes categorias: 
queijos e salames; pane-
tones; carnes e peixes; 
biscoitos, bolos e cho-
colates; frutas em caldas 
e secas e vinhos e espu-
mantes.

O objetivo da pesqui-
sa de preços de itens da 
Cesta Natalina é ofere-
cer ao consumidor per-
nambucano um instru-
mento para auxiliar nas 
compras. Quem quiser 
receber a pesquisa basta 
enviar um e-mail para: 
i m p r e n s a p r o c o n p e @
gmail.com.
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CPRH recebe escritura do Centro de 
Triagem de Animais Silvestres

IPA amplia e barateia serviços de melhoramento genético animal

EM 10 DIAS CESTA 
NATALINA SOFRE 

REDUÇÃO DE PREÇO

F : D

F : D

A Agência Estadual 
de Meio Ambiente 
(CPRH), empresa 

estatal vinculada à Secreta-
ria de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade de Pernambu-
co (Semas) completou, na 
última segunda-feira (16), 
43 anos da sua fundação. E 
a celebração da data não po-
deria ser de melhor forma: o 
Presidente da CPRH, Djal-
ma Paes, recebeu a escritu-
ra do Centro de Triagem de 
Animais Silvestres de Per-
nambuco (Cetas Tangara) 
- uma área de 3,6 hectares 
localizado no km 8 da Es-
trada da Mumbeca, no bair-
ro da  Guabiraba, no Recife, 
onde desde  2016, a CPRH 
recebe animais silvestres 
criados ou vendidos ilegal-
mente, para serem avaliados 
e cuidados, antes de serem 
devolvidos à natureza.

 “A aquisição do terre-
no onde funciona o Cetas é 
uma grande conquista, que 
pagamos com recurso pro-
veniente de compensação 
ambiental. Pernambuco tem 
se destacado na gestão da 
fauna silvestre, inclusive 
pelo espaço onde fi cam os 
animais, mas que até agora 
era alugado. Podemos dizer, 
com alegria: o Cetas é nos-
so!”, comemorou o diretor
-presidente.  No Cetas  são 

realizados diferentes trata-
mentos e a reabilitação dos 
animais, até que eles estejam 
em condições de retornarem 
à natureza. Em apenas três 
anos de funcionamento, o 
Cetas já recebeu mais de 30 
mil animais. Desses, 90% 
são pássaros. “Mas chegam 
também saguis, tamanduás, 
jiboias. Até uma onça, res-
gatada quando fi lhote, está 
sendo cuidada no Cetas”, 
complementou Djalma Paes.

Além dos silvestres que 
são endêmicos do Nordes-
te, no Cetas também estão 
animais de outras regiões 
do País, como araras e tu-
canos que  retornarão ao  
habitat natural. De acor-
do com o gestor do Cetas 
Tangara, Yuri Valença, por 
conta do tráfi co de animais 
silvestres, muitos animais 
chegam ao Cetas em estado 
crítico de saúde.”Eles são 
tratados pelos veterinários 
e fazemos gestão para que 
os animais retornem para os 
estados de onde saíram. O 
mesmo acontece com nossa 

fauna. Recebemos, princi-
palmente, pássaros, vendi-
dos ilegalmente em outros 
Estados da federação, como 
São Paulo, Rio de Janeiro”. 
Além do gestor do Cetas, 
dois biólogos, dois vete-
rinários, oito tratadores  e 
dois manipuladores de ali-
mentos dão conta dos traba-
lhos no Cetas Tangara.

Novo endereço - Além da 
compra, a CPRH tem outros 
motivos para chegar o fi -
nal de 2019 contabilizando 
bons resultados: a mudança 

da sede, que troca o casarão 
da rua Santana, onde fun-
ciona há 40 anos, para um 
empresarial localizado na 
rua Oliveira Góes, 395, no 
Poço da Panela. A mudança 
foi necessária porque a casa 
não atende mais às neces-
sidades da Agência que, ao 
longo dos anos, cresceu em 
atribuições e, consequente-
mente, aumentou o quadro 
funcional.

“O empresarial ofere-
ce melhores condições de 
trabalho para os nossos 

funcionários e também 
para melhor recebermos e 
atendermos os usuários dos 
nossos serviços. Mas va-
mos trabalhar para, no futu-
ro, a CPRH ter a sua sede 
própria”, comentou Djalma 
Paes. A Agência encerra a 
sua atuação no casarão da 
rua Santana, na próxima 
sexta-feira (20), para iniciar 
o processo de mudança. A 
partir do dia 2 de janeiro 
de 2020, a Agência abre as 
portas no novo endereço.

C  a mão de obra oferecida 
pelo instituto, os criadores 
terão os custos reduzidos

D  de 40 anos no 
funcionando no casarão da 
Rua de Santana, Agência 
migra para nova sede, no 

Poço da Panela
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Governo do Estado

Governador: Paulo Henrique Saraiva Câmara

LEI COMPLEMENTAR Nº 420, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a dispensa de crédito tributário do ICMS 
decorrente do impedimento de fruição do benefício fi scal 
de crédito presumido previsto na alínea “b” do inciso 
I do art. 4º da Lei nº 12.431, de 29 de setembro de 2003, 
que institui sistemática de tributação referente ao ICMS 
incidente nas operações com tecidos, artigos de armarinho 
e confecções, e introduz modifi cações na mencionada Lei.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica concedida, nos termos da cláusula segunda do Convênio ICMS 184/2019 e desde que atendidas as condições e os 
requisitos previstos nesta Lei Complementar, dispensa parcial do pagamento do crédito tributário, constituído ou não, relativo ao Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – ICMS, que:

I - seja decorrente da utilização indevida do crédito presumido previsto na alínea “b” do inciso I do art. 4º da Lei nº 12.431, de 
29 de setembro de 2003, que institui sistemática de tributação do imposto incidente nas operações com tecidos, artigos de armarinho e 
confecções, tendo em vista o impedimento estabelecido no § 3º do referido art. 4º; e

II - se refi ra a fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2019.

§ 1º A dispensa parcial do pagamento do crédito tributário de que trata o caput somente se aplica ao contribuinte que, durante 
o período a seguir estabelecido, efetue o recolhimento integral e à vista ou inicie o pagamento parcelado do valor correspondente à 
diferença entre o montante original do crédito tributário e aquele resultante da aplicação dos seguintes percentuais de dispensa:

I - no caso de pagamento integral e à vista efetuado até 31 de janeiro de 2020, 80% (oitenta por cento); e

II - no caso de pagamento parcelado em até 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, cuja primeira parcela seja recolhida 
até 28 de fevereiro de 2020, 70% (setenta por cento), vedado o reparcelamento.

§ 2º Ocorre a perda do parcelamento a que se refere o inciso II do § 1º nas seguintes hipóteses:

I - falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou

II - não pagamento do saldo devedor remanescente, após decorridos 30 (trinta) dias do termo fi nal do prazo para pagamento 
da última parcela, independentemente do quantitativo de parcelas não pagas.

§ 3º As disposições gerais relativas ao parcelamento de débitos do ICMS, previstas no Decreto nº 27.772, de 30 de março de 2005, 
com exceção da exigência de garantias, aplicam-se, no que couber, ao parcelamento de que trata a presente Lei Complementar.

Art. 2º A fruição do benefício previsto nesta Lei Complementar fi ca condicionada, ainda, a que o contribuinte atenda, de forma 
cumulativa, aos seguintes requisitos:

I - concordância expressa com a execução de garantias ou o levantamento dos depósitos judiciais eventualmente existentes, 
mediante sua conversão em renda; e

II - desistência expressa e irrevogável:

a) de impugnações, defesas e recursos eventualmente existentes no âmbito administrativo; e

b) das respectivas ações judiciais, com renúncia ao direito sobre o qual se fundamentam, bem como das eventuais verbas 
sucumbenciais em desfavor do Estado de Pernambuco.

§ 1º Para atendimento ao disposto na alínea “b” do inciso II do caput, o sujeito passivo deve apresentar protocolo do 
requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do art. 487 da Lei Federal nº 13.105, 
de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do pagamento integral à vista ou da 
primeira parcela, na hipótese de parcelamento.

§ 2º Em relação ao requisito previsto no inciso II do caput, a desistência expressa e irrevogável deve abranger todos os 
processos administrativos e judiciais que tenham como objeto as obrigações tributárias do ICMS resultantes da prática de conduta que 
importe a impossibilidade de utilização do benefício fi scal, nos termos do caput do art. 1º.

Art. 3º A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei Complementar, inclusive a perda do respectivo 
parcelamento, nos termos do § 2º do art. 1º, implica cancelamento do benefício concedido, restaurando-se o crédito tributário em seu 
valor original.

Art. 4º A aplicação do disposto no art. 1º não confere ao sujeito passivo direito à restituição ou à compensação de valores 
recolhidos até a data de sua publicação.

Art. 5º O art. 4º da Lei nº 12.431, de 2003, passa a vigorar com as seguintes modifi cações:

“Art. 4º ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

§ 2º A partir de 1º de abril de 2010, o estabelecimento industrial de confecções, a partir de 1º de janeiro de 2014, o 
estabelecimento industrial de armarinho e, a partir de 1º de abril de 2020, o estabelecimento comercial atacadista de 
tecidos ou artigos de armarinho, fi cam sujeitos ao recolhimento de taxa em razão da fi scalização do cumprimento das 
condições impostas para a fruição dos benefícios instituídos por esta Lei, observando-se que a mencionada taxa: (NR)

I - ..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

b) no período de 1º de novembro de 2016 a 31 de dezembro de 2019, ao montante de 0,27% (zero vírgula vinte e 
sete por cento) sobre a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS antecipado, nos termos da alínea 
“a” do inciso I do art. 4º, observado o disposto em decreto do Poder Executivo; e (NR)

c) a partir de 1º de janeiro de 2020, ao montante de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) sobre a mesma base de 
cálculo utilizada para o cálculo do ICMS antecipado, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 3º e da alínea “a” do 
inciso I do art. 4º, observado o disposto em decreto do Poder Executivo. (AC)

§ 3º No período de 1º de julho de 2013 a 31 de dezembro de 2019, o estabelecimento industrial de confecções e, 
no período de 1° de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2019, o estabelecimento industrial de armarinho que não 
efetuarem, no respectivo vencimento, o recolhimento integral da taxa prevista no § 2º, fi ca impedido de utilizar o 
crédito presumido concedido nos termos desta Lei, observando-se, ainda, o seguinte: (NR)
.....................................................................................................................................................................................”.

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

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

LEI Nº 16.759, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza a concessão de subvenção social em favor da 
entidade que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Estado de Pernambuco autorizado a conceder subvenção social no valor total de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta 
mil reais), no valor mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelos próximos 24 (vinte e quatro) meses, à Fundação Gilberto Freyre, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 11.869.674/0001-43, sediada na Rua Dois Irmãos, nº 320, Bairro de Apipucos, Cidade do Recife, neste Estado.

Art. 2º A subvenção social de que trata o art. 1º deverá destinar-se ao custeio do fomento da educação, pesquisa e cultura 
desenvolvidos pela Fundação Gilberto Freyre.

 
Art. 3º Como condição para a efetiva concessão da subvenção social de que trata o art. 1º, deverá ser celebrado convênio entre 

o Estado de Pernambuco e a Entidade benefi ciária, no qual sejam estipuladas as atribuições, as responsabilidades, as contrapartidas e 
as obrigações a serem cumpridas pela benefi ciária.

 
Art. 4º A Entidade benefi ciária da subvenção social de que trata o art. 1º deverá prestar contas ao Estado de Pernambuco, na 

forma fi xada no convênio mencionado no art. 3º.
 
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Educação e Esportes.
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

FREDERICO DA COSTA AMÂNCIO
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO
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Recife,18 de dezembro de 2019.

JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO
Secretário da Casa Civil 



4 - Ano XCVI • NÀ 242 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo Recife, 19 de dezembro de 2019

LEI Nº 16.760, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza a concessão de subvenção social em favor da 
entidade que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Estado de Pernambuco autorizado a conceder a subvenção social, no valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais), durante 24 (vinte e quatro) meses, à Academia Pernambucana de Letras, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.021.243/0001-22, 
com endereço à Av. Rui Barbosa, nº 1596, Bairro das Graças, Recife, neste Estado.

Art. 2º A subvenção social de que trata o art. 1º deverá destinar-se à preservação e à manutenção das atividades, do patrimônio 
e do acervo cultural da Entidade benefi ciária.

Art. 3º Como condição para a efetiva concessão da subvenção social de que trata o art. 1º, deverá ser celebrado convênio entre 
o Estado de Pernambuco e a Entidade, no qual sejam estipuladas as atribuições, as responsabilidades, as contrapartidas e as obrigações 
a serem cumpridas pela benefi ciária.

Art. 4º A Entidade benefi ciária deverá prestar contas dos recursos recebidos ao Estado de Pernambuco, na forma fi xada no 
Convênio a que se refere o art. 3º.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE.

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

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

GILBERTO DE MELLO FREYRE NETO
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

LEI Nº 16.761, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Modifi ca a Lei nº 13.942, de 4 de dezembro de 2009, que 
institui o Programa de Estímulo à Atividade Portuária, 
para adequar o valor do benefício fi scal à respectiva 
alíquota interna do ICMS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 13.942, de 4 de dezembro de 2009, passa a vigorar com as seguintes modifi cações:

“Art. 2º .........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

II - .................................................................................................................................................................................
..................................................................................................... ..................................................................................

c) ...................................................................................................................................................................................

1. ...................................................................................................................................................................................

1.1. 17% (dezessete por cento), nos períodos de 1º de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2015 e de 1º de 
janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025; e (NR)

1.2. 18% (dezoito por cento), no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2023; e (NR)

2. ...................................................................................................................................................................................

2.1. 17% (dezessete por cento), nos períodos de 1º de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2015 e de 1º de 
janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025; e (NR)

2.2. 18% (dezoito por cento), no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2023. (NR)
................................................................................................................................................................................”.

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

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

LEI Nº 16.762, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza o Estado de Pernambuco a ceder ao Município 
de Agrestina o uso de imóvel que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º Fica o Estado de Pernambuco autorizado a ceder ao Município de Agrestina, pelo prazo de 5 (cinco) anos, o direito de 

uso de bem imóvel integrante de seu patrimônio, situado na Av. João Guilherme, nº 206-A, Centro, Agrestina.

Parágrafo único. A cessão de que trata o caput se formalizará mediante termo ou contrato de cessão de uso, do qual constarão 
as condições e as obrigações pactuadas.

Art. 2º A cessão do direito de uso do imóvel de que trata o art. 1º destina-se à instalação e ao funcionamento da sede da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Parágrafo único. O encargo previsto no caput deverá ser iniciado em até 12 (doze) meses após assinatura do termo, sob pena 
de rescisão contratual.

Art. 3º O imóvel objeto da renovação da cessão do direito de uso deve destinar-se, exclusivamente, ao fi m previsto no art. 2º, 
obrigando-se o cessionário a dar-lhe a destinação devida, e bem assim a mantê-lo em bom estado de conservação e uso, sob pena de 
rescisão contratual, respondendo por perdas e danos.

Art. 4º Findo o período de vigência da cessão de uso de que trata esta Lei, a respectiva renovação dependerá de lei específi ca, 
a teor do que dispõe o § 2º do art. 4º da Constituição Estadual.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

LEI Nº 16.763, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza o Estado de Pernambuco a alienar ao 
Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais da 
Saúde e Previdência Social do Estado de Pernambuco - 
SINDSPREV os imóveis que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Estado de Pernambuco autorizado a alienar, por venda direta, ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais 
da Saúde e Previdência Social do Estado de Pernambuco - SINDSPREV, CNPJ nº 24.130.122/0001-60, os imóveis de sua propriedade 
situados na Avenida da Recuperação, Lotes 01 e 02, Rodovia BR-101 Norte, Quadra B, Guabiraba, no Município do Recife, desde que 
atendidas as seguintes condições: 

I - expedição de ato da Gerência de Patrimônio da Secretaria de Administração certifi cando não serem os imóveis caracterizados 
como bens de uso comum do povo ou de uso especial; 

II - manifestação prévia da Gerência de Patrimônio da Secretaria de Administração quanto ao interesse do Estado na alienação 
dos imóveis e aos respectivos valores atualizados; 

III - pagamento integral do valor atualizado da avaliação dos imóveis, com o adimplemento de sinal, por parte do adquirente, de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até o dia de lavratura da escritura pública de promessa de compra e venda, e pagamento do saldo 
restante em 60 (sessenta) parcelas mensais sucessivas e iguais, a partir do mês seguinte; 

IV - lavratura de escritura pública de promessa de compra e venda com obrigação de transferência em defi nitivo dos imóveis 
quando da quitação do preço total; 

V - constituição de gravame que bloqueie o direito de dispor dos imóveis, constante em cláusula de indisponibilidade dos bens, 
nos termos do art. 1.911 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, sob pena de nulidade 
do ato; e 

VI - renúncia, por parte do adquirente, a qualquer eventual direito que recaia sobre os referidos bens, com consequente 
quitação total, irrestrita e irrevogável em favor do Estado de Pernambuco. 

Parágrafo único. A alienação de que trata o caput se dará mediante procedimento de inexigibilidade e se formalizará em 
escritura pública, da qual constarão as condições e as obrigações previstas neste artigo, bem como as decorrentes da legislação em vigor. 

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

Art. 3º Revoga-se a Lei nº 15.060, de 3 de setembro de 2013.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

LEI Nº 16.764, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Disciplina o Sistema Estadual de Habitação de Interesse 
Social - SEHIS, cria o Conselho Estadual de Habitação 
de interesse Social - CEHIS e modifi ca a Lei nº 14.250, 
de 17 de dezembro de 2010, que altera denominação, 
competências e atribuições do Fundo Estadual de 
Habitação – FEHAB; a Lei nº 13.619, de 7 de novembro 
de 2008, que institui o Programa Estadual de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social – PESHIS, e a Lei nº 13.490, 
de 1º de julho de 2008, que cria o Conselho Estadual das 
Cidades do Estado de Pernambuco - ConCidades-PE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Integram o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS:

I - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação;

II - Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB;

III - Conselho Estadual de Habitação-CEHIS, criado por esta Lei, e o Conselho Estadual das Cidades do Estado Pernambuco 
– ConCidades-PE, disciplinado pela Lei nº 13.490, de 1º de julho de 2008;

IV - Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS, disciplinado pela Lei nº 14.250, de 17 de 
dezembro de 2010;

V - conselhos no âmbito dos municípios, com atribuições específi cas relativas às questões urbanas e habitacionais;

VI - órgãos e as instituições integrantes da administração pública, direta ou indireta, das esferas estadual e municipal, e 
instituições regionais ou metropolitanas que desempenhem funções complementares ou afi ns com a habitação; e

VII - fundações, sociedades, sindicatos, associações comunitárias, cooperativas habitacionais e quaisquer outras entidades 
privadas que desempenhem atividades na área habitacional, afi ns ou complementares, todos na condição de agentes promotores das 
ações no âmbito do SEHIS.

Art. 2º Fica criado o Conselho Estadual de Habitação de Interesse Social- CEHIS, vinculado à Companhia Estadual de 
Habitação e Obras - CEHAB.

Art. 3º São atribuições do CEHIS:

I - estabelecer normas e diretrizes que norteiem a política estadual de habitação;

II - defi nir critérios de prioridades para atendimento da demanda habitacional e da regularização fundiária de áreas habitacionais 
ocupadas por população de menor renda;
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III - analisar e deliberar sobre planos, programas, projetos e atividades relacionadas à política estadual de habitação;

IV - analisar e promover critérios de avaliação para o desempenho anual dos órgãos e entidades que componham o Sistema 
Estadual de Habitação-SEHIS;

V - promover a cooperação entre os entes federados e com a sociedade civil na formulação e execução da política estadual 
da habitação de interesse social;

VI - estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de conhecimentos voltados para a solução dos 
problemas habitacionais das populações de menor renda;

VII - promover a realização de estudos, pesquisas, seminários e debates, sobre o desenvolvimento habitacional no Estado e 
disseminar os resultados alcançados pelos programas e ações desenvolvidos;

VIII - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social exercido pelos órgãos 
colegiados, regionais e municipais, visando fortalecer o desenvolvimento habitacional sustentável, atuando de forma articulada com o 
Conselho Estadual das Cidades do Estado de Pernambuco – ConCidades-PE; e

IX - eleger os membros para o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS, nos termos 
dispostos na Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005.

Art. 4º O Poder Executivo disporá em regulamento sobre a composição e o funcionamento do CEHIS.

Art. 5º Na composição do CEHIS deverá ser contemplada a participação de entidades da sociedade civil ligadas à área de 
habitação, assegurada a proporção de 1/4 (um quarto) das vagas aos representantes de organizações populares de representação 
estadual, com atuação comprovada na área de moradia popular.

Art. 6º O CEHIS será presidido pelo Diretor Presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, que exercerá 
o voto de qualidade.

Art. 7º Compete à Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB exercer atribuições de Secretaria Executiva do CEHIS 
e proporcionar-lhe os meios necessários ao exercício de suas competências.

Art. 8º O exercício das funções de membro do CEHIS não será remunerado, sendo considerado como serviço público relevante.

Art. 9º A Lei nº 14.250, de 17 de dezembro de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º O Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS, de natureza contábil e vinculado à Companhia 
Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, tem por objetivo centralizar e gerenciar os recursos orçamentários 
destinados à implementação das políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda. (NR)
.......................................................................................................................................................................................
 
Art. 5º.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

§ 1º Cabe aO GOVERNADOR DO ESTADO indicar os membros constantes do inciso I e ao Conselho Estadual 
de Habitação de Interesse Social - CEHIS, eleger, dentre os seus membros os membros constantes dos incisos II 
a VIII. (NR)

§ 2º A Presidência do Conselho Gestor do FEHIS será exercida pelo Diretor Presidente da Companhia Estadual de 
Habitação e Obras - CEHAB. (NR)

§ 3º Competirá à Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB proporcionar ao Conselho Gestor os meios 
necessários ao exercício de suas competências. (NR)

Art. 6º.............................................................................................................................................................................

I - estabelecer diretrizes e fi xar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos do FEHIS e 
atendimento dos benefi ciários dos programas habitacionais, observado o disposto na Lei Federal nº 11.124, de 16 
de junho de 2005, na Política e no Plano Estadual de Habitação, bem como nas Resoluções do ConCidades-PE e 
do Conselho Estadual de Habitação de Interesse Social - CEHIS; (NR)

II - deliberar sobre os programas de aplicação de recursos submetidos pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual 
de Habitação de Interesse Social-SEHIS; (NR)
.......................................................................................................................................................................................

Art. 7º O agente operador do FEHIS será a Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, a quem compete: (NR)

I - defi nir e implementar os procedimentos operacionais necessários à aplicação dos recursos do FEHIS com base 
nas normas e diretrizes elaboradas pelo Conselho Gestor do FEHIS, com observância daquelas decorrentes das 
competências do Ministério das Cidades e do Conselho Gestor e agente operador do FNHIS; (NR)
.......................................................................................................................................................................................

IV - analisar a viabilidade das propostas selecionadas pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Habitação 
de Interesse Social-SEHIS; (NR)
.......................................................................................................................................................................................

Art. 8º ............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

VII - outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FEHIS; (NR)

VIII - articulação e apoio aos municípios pernambucanos na elaboração dos seus Planos Locais de Habitação de 
Interesse Social – PLHIS; (NR)

IX - pagamento de taxas e emolumentos cobrados por órgãos públicos para o licenciamento de unidades 
habitacionais de interesse social, inclusive quando executadas por entidades da sociedade civil; (AC)

X - apoio a eventos, seminários e eventos promovidos por entidades da sociedade civil; e (AC)

XI - execução, fi nanciamento ou cofi nanciamento de programas habitacionais ou de locação social para mulheres 
de baixa renda vítimas de violência doméstica e familiar ou em situação de vulnerabilidade social, nos termos da Lei 
Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. (AC)
.......................................................................................................................................................................................

Art. 8º-A. Ficam reservadas 5% (cinco por cento) das unidades residenciais dos programas habitacionais do 
Estado de Pernambuco executados através do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS, às 
mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica e familiar, que estiverem sob a guarida de medida 
protetiva de urgência estabelecida pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, nos termos da Lei nº 16.633, de 24 
de setembro de 2019. (AC)
.......................................................................................................................................................................................

Art. 11. À Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB competirá a gestão dos recursos do FEHIS até a 
designação dos membros do Conselho Gestor e aprovação do seu Regimento Interno, na forma estabelecida nesta 
Lei.”(NR)

Art. 10. O caput do art. 6º da Lei nº 13.619, de 7 de novembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º A seleção dos benefi ciários do Programa será efetuada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras 
- CEHAB, em conformidade com as diretrizes do Conselho Gestor do FEHIS, bem como a operacionalização, na 
forma disposta pela Lei que alterou a denominação de FEHAB para FEHIS, da movimentação dos recursos que lhe 
forem repassados pelos agentes fi nanceiros, para os fi ns de que trata a presente Lei. (NR)
..................................................................................................................................................................................... ”

Art. 11. Ficam revogados os incisos XVI, XXI, XXII, XXIII e XXIV do art. 3º da Lei nº 13.490, de 1º de julho de 2008, e o § 4º do 
art. 5º da Lei nº 14.250, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

MARCELO BRUTO DA COSTA CORREIA
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

LEI Nº 16.765, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza o Estado de Pernambuco a ceder, com encargo, 
o direito de uso do imóvel que indica. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Estado de Pernambuco autorizado a ceder, com encargo, à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco - FUNDARPE, pelo prazo de 5 (cinco) anos, o direito de uso de imóveis integrantes de seu patrimônio, localizados na Rua 
13 de Maio, nº 153 e nº 157, Varadouro, Município de Olinda, neste Estado.

Parágrafo único. A cessão de que trata o caput se formalizará mediante termo de cessão, do qual constarão as condições e 
obrigações pactuadas.

Art. 2º A cessão de que trata o art. 1º destina-se ao funcionamento da Reserva Técnica do Museu de Arte Contemporânea de 
Pernambuco - MAC, do Município de Olinda.

Parágrafo único. O encargo previsto no caput deverá ser iniciado em até 12 (doze) meses após assinatura do termo, sob pena 
de rescisão contratual.

Art. 3º O imóvel objeto da cessão do direito de uso deve destinar-se, exclusivamente, ao fi m previsto no art. 2º, obrigando-
se o cessionário, a dar-lhe a destinação devida, e bem assim a mantê-lo em bom estado de conservação e uso, sob pena de rescisão 
contratual, respondendo por perdas e danos.

Art. 4º Findo o período de vigência da cessão de uso de que trata esta Lei, a respectiva renovação dependerá de lei específi ca, 
a teor do que dispõe o § 2º do art. 4º da Constituição Estadual.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

GILBERTO DE MELLO FREYRE
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

LEI Nº 16.766, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Altera a Lei nº 13.361, de 13 de dezembro de 2007, que 
institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 
do Estado de Pernambuco – TFAPE, a fi m de proceder ao 
reajuste da referida taxa.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo II da Lei nº 13.361, de 13 de dezembro de 2007, passa a vigorar nos termos do Anexo Único.

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

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

JOSÉ ANTÔNIO BERTOTTI JÚNIOR
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

ANEXO ÚNICO

“ANEXO II
VALORES EM REAIS DEVIDOS A TÍTULO DE TFAPE, POR ESTABELECIMENTO E POR TRIMESTRE.

Porte
PPGU*

Pessoa 
Física Microempresa Empresa de 

Pequeno Porte
Empresa de 
Médio Porte

Empresa de 
Grande Porte

Pequeno
Isento

Isento
R$ 173,90 R$ 347,80 R$ 695,61

Médio R$ 278,24  R$ 556,48 R$ 1.391,21
Alto R$ 77,28 R$ 347,80 R$ 695,61 R$ 3.478,04

                                                                                                                                                   ”

DECRETO Nº 48.411, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Modifi ca o Decreto nº 44.650, de 30 de junho de 2017, que 
regulamenta a Lei nº 15.730, de 17 de março de 2016, que 
dispõe sobre o ICMS, relativamente a benefício fi scal de 
crédito presumido concedido a refi naria de petróleo.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO o Convênio ICMS 7/2019, ratifi cado pelo Ato Declaratório Confaz nº 4/2019, publicado no Diário Ofi cial da 
União de 1º de abril de 2019;

CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes no Decreto nº 44.650, de 30 de junho de 2017,
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DECRETA:

Art. 1° O Anexo 6 do Decreto n° 44.650, de 30 de junho de 2017, passa a vigorar com modifi cações, conforme o Anexo Único 
do presente Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

ANEXO ÚNICO

“ANEXO 6 DO DECRETO Nº 44.650/2017
OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES BENEFICIADAS COM CRÉDITO PRESUMIDO – SISTEMA OPCIONAL DE 

APURAÇÃO DO IMPOSTO NOS TERMOS DO ART. 19

..........................................................................................................................

Art. 24. 7,27% (sete vírgula vinte e sete por cento) aplicado sobre o valor do imposto debitado, nas saídas 
promovidas por estabelecimento que exerça a atividade econômica de fabricação de produtos do refi no de petróleo 
e de gás natural, classifi cada no código 1921-7/00 da CNAE, observadas as disposições, condições e requisitos das 
cláusulas primeira a terceira do Convênio ICMS 07/2019 (Lei Complementar nº 414/2019). (AC)

§ 1º A opção pela utilização do crédito presumido de que trata o caput, bem como pelo correspondente retorno ao 
regime normal de apuração do imposto, deve ser formalizada pelo contribuinte mediante ofício dirigido ao órgão 
da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fi scal, não se aplicando o disposto no inciso II do § 1º do art. 17 
deste Decreto. (AC)

§ 2º A opção prevista no § 1º somente produz efeitos a partir do mês subsequente à formalização da comunicação 
ali referida. (AC)

§ 3º Não se aplica o sistema opcional de apuração de que trata este artigo às operações: (AC)

I - com coque e nafta de petróleo, na hipótese de utilização do crédito presumido previsto na Lei nº 14.277, de 25 
de março de 2011; e (AC)

II - com mercadoria importada do exterior e contemplada com diferimento parcial do recolhimento do imposto, nos 
termos do inciso IV do art. 445 deste Decreto. (AC)

§ 4º Na hipótese do § 3º, o contribuinte deve realizar apuração distinta do imposto, relativamente às operações ali 
mencionadas.” (AC)

DECRETO Nº 48.412, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Modifi ca o Decreto nº 44.650, de 30 de junho de 2017, que 
regulamenta a Lei nº 15.730, de 17 de março de 2016, que 
dispõe sobre o ICMS, relativamente ao diferimento do 
recolhimento do imposto na importação de insumos para 
industrialização.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO o disposto no § 1º da cláusula nona do Convênio ICMS 190/2017, ratifi cado pelo Ato Declaratório Confaz nº 
28/2017, publicado no Diário Ofi cial da União de 26 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO o item 79 do Anexo Único do Decreto nº 45.801, de 27 de março de 2018, que relaciona e identifi ca os atos 
normativos relativos aos benefícios fi scais vigentes em 8 de agosto de 2017, instituídos pela legislação estadual, em cumprimento ao 
disposto na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, e no Convênio ICMS 190/2017;

CONSIDERANDO a decisão de política tributária no sentido de prorrogar o prazo do diferimento do recolhimento do imposto 
devido na importação de malte de cevada,

DECRETA:

Art. 1° O Anexo 8-A do Decreto n° 44.650, de 30 de junho de 2017, passa a vigorar com modifi cações, conforme o Anexo Único.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.
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ANEXO ÚNICO

“ANEXO 8-A DO DECRETO Nº 44.650/2017
INSUMOS CONTEMPLADOS COM DIFERIMENTO DO ICMS NA IMPORTAÇÃO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO

(Anexo 8, art. 4º)

MERCADORIA IMPORTADA
VIGÊNCIA

PERCENTUAL 
DO ICMS 
DIFERIDO

MERCADORIA RESULTANTE 
DA INDUSTRIALIZAÇÃO – 

NBM/SHITEM SUBITEM DESCRIÇÃO NBM/SH

.............. ................... ......................................... ........................ ........................... ........................... ...............................................
.............

40 40.1 ......................................... ........................ de 1º.1 a 
31.12.2020 ...................... ...............................................

.............

............... ................... ......................................... ........................ ........................... ........................... ...............................................
.............

”

DECRETO Nº 48.413, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Redenomina o cargo em comissão e a função gratifi cada 
que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, na Lei nº 16.520, de 27 de dezembro de 2018, 
e no Decreto nº 47.025, de 21 de janeiro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Ficam redenominados o cargo comissionado e a função gratifi cada de direção e assessoramento do Quadro de Cargos 
Comissionados e Funções Gratifi cadas da Secretaria de Saúde, a seguir especifi cados, mantidos os respectivos símbolos:

I - 1 (um) cargo em comissão, de Diretor Geral de Fluxos Assistenciais, símbolo DAS-2, passando a denominar-se Diretor Geral 
de Programação e Controle em Saúde; e

II - 1 (uma) Função Gratifi cada de Diretor Geral de Programação e Controle em Saúde, símbolo FDA, passando a denominar-
se Diretor Geral de Fluxos Assistenciais.

Art. 2º O Regulamento da Secretaria de Saúde deve ser alterado, em atendimento ao disposto neste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2019.
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DECRETO Nº 48.414, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Redenomina os cargos em comissão que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, na Lei nº 16.520, de 27 de dezembro de 2018, 
e no Decreto nº 47.025, de 21 de janeiro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Ficam redenominados os cargos comissionados do Quadro de Cargos Comissionados e Funções Gratifi cadas da 
Secretaria de Saúde, a seguir especifi cados, mantidos os respectivos símbolos:

I - 1 (um) cargo em comissão, de Assessor Técnico da Gerência Médica - Jaboatão Prazeres, símbolo CAA-2, passando a 
denominar-se Assessor Técnico da Gerência Médica - Ulysses Pernambucano; e

II - 1 (um) cargo em comissão, de Assistente de Hospital Regional - Ulysses Pernambucano, símbolo CAA-3, passando a 
denominar-se Assistente de Hospital Regional - Jaboatão Prazeres.

Art. 2º O Regulamento da Secretaria de Saúde deve ser alterado, em atendimento ao disposto neste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2019.
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DECRETO Nº 48.415, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Revoga o Decreto nº 48.376, de 13 de dezembro de 
2019, que declara de utilidade pública, para fi ns de 
desapropriação, área de terra, com suas benfeitorias 
porventura existentes, situada na zona urbana do 
Município de Timbaúba, neste Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto no Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 48.376, de 13 de dezembro de 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO Nº 48.416, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Redenomina os cargos comissionados e as funções 
gratifi cadas que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, na Lei nº 16.520, de 27 de dezembro de 2018, 
e no Decreto nº 47.039, de 22 de janeiro de 2019, 

DECRETA:

Art. 1º Ficam redenominados os cargos comissionados e as funções gratifi cadas de direção e assessoramento, do Quadro de 
Cargos Comissionados e Funções Gratifi cadas da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, a seguir especifi cados, mantidos os 
respectivos símbolos:

I - 1 (um) cargo em comissão, de Assessor Técnico Especial, símbolo DAS-2, passando a denominar-se Gerente Geral de 
Transportes;

II - 1 (um) cargo em comissão de Gestor de Obras, símbolo DAS-4, passando a denominar-se Gerente de Engenharia;

III - 1 (um) cargo em comissão de Gerente Jurídico, símbolo DAS-4, passando a denominar-se Gestor de Engenharia;

IV - 1 (um) cargo em comissão de Gerente de Planejamento de Recursos Hídricos, símbolo DAS-4, passando a denominar-se 
Assessor Técnico Especial;

V - 1 (um) cargo em comissão de Gestor de Projetos, símbolo DAS-5, passando a denominar-se Gestor Técnico;

VI - 1 (um) cargo em comissão de Coordenador Técnico de Orçamento, símbolo CAA-2, passando a denominar-se Assessor 
Técnico;

VII - 1 (um) cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo CAA-2, passando a denominar-se Coordenador de Engenharia;

VIII - 2 (dois) cargos em comissão de Assistente Técnico, símbolo CAA-4, passando a denominar-se Assistente Operacional;
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IX - 1 (um) cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete, símbolo CAA-5, passando a denominar-se Auxiliar Operacional;

X - 1 (uma) Função Gratifi cada de Gestor de Projetos, símbolo FDA-1, passando a denominar-se Gerente de Convênios de 
Transportes; e

XI - 1 (uma) Função Gratifi cada de Gerente de Convênios de Transportes, símbolo FDA-2, passando a denominar-se Gerente 
Jurídico.

Art. 2º O Regulamento da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos deve ser alterado, em atendimento ao disposto 
neste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2019.
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DECRETO Nº 48.417, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Transfere e redenomina os cargos comissionados que 
indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, na Lei nº 16.520, de 27 de dezembro de 2018, 
no Decreto nº 47.039, de 22 de janeiro de 2019, e no Decreto nº 47.048, de 23 de janeiro de 2019;

DECRETA:

Art. 1º Art. 1º Ficam transferidos, do Quadro de Cargos Comissionados e Funções Gratifi cadas do Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER para o Quadro de Cargos Comissionados e Funções Gratifi cadas da Secretaria de 
Infraestrutura e Recursos Hídricos, os cargos comissionados a seguir especifi cados, mantidos os símbolos:

I - 1 (um) cargo, em comissão, de Superintendente de Projetos, símbolo DAS-3, passando a denominar-se Superintendente 
de Aeródromo; e

II - 1 (um) cargo, em comissão, de Gestor Técnico, símbolo DAS-5, passando a denominar-se Gestor de Aeródromo.

Art. 2º Os Regulamentos dos órgãos acima mencionados devem ser alterados, em atendimento ao disposto neste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO Nº 48.418, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a renovação do prazo de fruição de 
estímulo do PRODEPE concedido pelo Decreto nº 34.761, 
de 23 de março de 2010, para a empresa ASSUNÇÃO 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS DO 
NORDESTE LTDA., atualmente denominada ASSUNÇÃO 
DISTRIBUIDORA LTDA

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO a decisão do Comitê Diretor do PRODEPE, conforme consta da Ata da 119ª Reunião do referido Comitê, 
realizada em 02 de outubro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica renovado o prazo de fruição do incentivo do PRODEPE de que trata o Decreto nº 34.761, de 23 de março de 
2010, para a empresa ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS DO NORDESTE LTDA., atualmente denominada 
ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA., estabelecida na Avenida Governador Miguel Arraes de Alencar, nº 167, Galpão B e C, Ponte dos 
Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho - PE, com CNPJ/MF nº 05.892.612/0002-30 e CACEPE nº 0374114-11, nos termos do § 7º do art. 9º 
da Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999 e do § 11 do art. 9º do Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999.(NR)

Art. 2º Em função do disposto no art. 1º, o Decreto nº 34.761, de 2010, passa a vigorar com as seguintes modifi cações:

“Art. 1º Fica concedido à empresa ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS DO NORDESTE 
LTDA., atualmente denominada ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA., estabelecida na Avenida Governador Miguel 
Arraes de Alencar, nº 167, Galpão B e C, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho - PE, com CNPJ/MF nº 
05.892.612/0002-30 e CACEPE nº 0374114-11, o estímulo de que tratam os arts. 8º e 9º da Lei nº 11.675, de 11 de 
outubro de 1999, fi cando a sua fruição condicionada à observância das seguintes características: (NR)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

IV - prazos de fruição: (NR)

a) de 1º de abril de 2010 a 31 de março de 2017;

b) de 1º de abril de 2017 a 31 de dezembro de 2018, prorrogação do incentivo, nos termos do Decreto nº 38.285, 
de 11 de junho de 2012; (AC)

c) de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2019, prorrogação do incentivo, nos termos do Decreto nº 46.957, de 28 
de dezembro de 2018; (AC) e

d) de 1º de dezembro de 2019 a 31 de março de 2024, renovação do incentivo, nos termos do inciso II do § 15 do 
art. 5º, do inciso IV do caput e do § 7º do artigo 9º da Lei nº 11.675, de 1999; (AC)
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................”

Art. 3º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I – à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada; e

II – ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Art. 4º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO Nº 48.419, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Concede estímulo previsto na Lei nº 11.675, de 11 de 
outubro de 1999, que dispõe sobre o PRODEPE, à 
empresa BETTANIN S/A.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO a Resolução nº 122/2019, de 2 de outubro de 2019, do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial 
e de Serviços - CONDIC, que aprovou o Parecer Conjunto AD DIPER/SEFAZ nº 080/2019, e o teor do Ofício CONDIC nº 124/2019, de 
9 de outubro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido à empresa BETTANIN S/A, estabelecida na Avenida Antonio Cabral de Souza, nº 4301, Anexo IV, 
Jaguarana, Paulista - PE, com CNPJ/MF nº 89.724.447/0002-06 e CACEPE nº 0294609-21, o estímulo de que tratam os arts. 10 e 11 do 
Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999, fi cando a respectiva fruição condicionada à observância das seguintes características:

I - natureza do projeto: ampliação com nova linha de produtos;

II - enquadramento do projeto: central de distribuição;

III - produtos benefi ciados: pastas, pós e outras preparações para arear - NBM/SH 3405.40.00; organizador plástico de 
equipamentos - NBM/SH 3925.90.90; luva de silicone, plástico e de pvc - NBM/SH 3926.20.00; desentupidor sanitário de borracha - NBM/
SH 4016.99.90; prendedor de madeira para roupas - NBM/SH 4421.99.00; esponjas para banho e bucha vegetal - NBM/SH 4602.19.00; 
pano para limpeza doméstica - NBM/SH 5603.12.30; pano de falso tecido de poliéster, multiuso para pia, fogão e móveis - NBM/SH 
5603.12.30; panos de falso tecido de viscose, multiuso para pia, fogão e móveis - NBM/SH 5603.12.50; pano de falso tecido de viscose, 
multiuso para pia, fogão e móveis, em rolo - NBM/SH 5603.12.50; pano esponja vegetal para pia e fogão - NBM/SH 5603.13.30; pano 
de falso tecido de poliéster, multiuso para pia, fogão e móveis, em rolo - NBM/SH 5603.92.90; pano de falso tecido lavável e reutilizável 
para cozinha e outros ambientes da casa, em rolo - NBM/SH 5603.92.90; lenços antimanchas - NBM/SH 5603.92.90; pano de falso tecido 
lavável e reutilizável para cozinha e outros ambientes da casa - NBM/SH 5603.93.90; pano esponja vegetal para pia e fogão - NBM/
SH 5603.94.90; panos de limpeza em algodão - NBM/SH 6307.90.90; esponja revestida com tecido especial para limpeza - NBM/SH 
6307.90.90; pano escorredor de limpeza em microfi bra - NBM/SH 6307.90.90; esponja metálica para sujeiras pesada e ferrugem de cobre 
- NBM/SH 7323.10.00; e carro funcional para organização e transporte de equipamentos de limpeza em plástico polipropileno - NBM/
SH 8716.80.00;

IV - prazo de fruição: a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação deste Decreto até 31 de dezembro de 2022, 
conforme o inciso III da cláusula décima do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017;

V - benefício concedido de crédito presumido do ICMS no percentual de 3% (três por cento) incidente sobre:

a) o valor total da transferência de mercadoria de estabelecimento localizado em outra Unidade da Federação, sem prejuízo 
do aproveitamento dos demais créditos; e

b) o valor total das saídas promovidas pela central de distribuição nas operações interestaduais;

VI - montante mínimo do ICMS de responsabilidade direta do conjunto dos estabelecimentos da empresa localizados neste 
Estado e caracterizados pelo número-base do CNPJ/MF 89.724.447/0002-06, de acordo com o disposto nos arts. 3º e 5º do Decreto nº 
28.800, de 4 de janeiro de 2006; e

VII - taxa de administração em valor correspondente a 2% (dois por cento) do total do benefício utilizado, durante o período 
de fruição, a ser paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual - DAE específi co, até o último dia útil do mês subsequente ao 
período fi scal da efetiva utilização.

Parágrafo único. A relação de produtos benefi ciados de que trata este Decreto poderá ser alterada, excepcionalmente, se 
houver manifestação formal de empreendimento industrial estabelecido no Estado de Pernambuco que comprove a produção de qualquer 
ou quaisquer dos referidos produtos benefi ciados, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 17 do Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999.

Art. 2º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I - à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada; e

II - ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS 190, de 2017.

Art. 3º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DECRETO Nº 48.420, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a transferência, para a empresa D&A 
DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO LTDA., dos estímulos do 
PRODEPE concedidos pelos Decretos nº 29.352, de 22 
de junho de 2006, e nº 40.255, de 3 de janeiro de 2014, 
à empresa FLOR ARTE LTDA., em decorrência de ato de 
incorporação.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;
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CONSIDERANDO a decisão do Comitê Diretor do PRODEPE, conforme a Ata da 113ª reunião do referido Comitê, realizada 
em 19 de outubro de 2018;

CONSIDERANDO a incorporação da empresa FLOR ARTE LTDA. pela empresa D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO 
LTDA., conforme ata da assembleia de acionistas realizada em 8 de junho de 2018, devidamente arquivada na Junta Comercial do 
Estado da Paraíba – JUCEP, em 4 de julho de 2018, e na Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE, em 3 de agosto de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica transferido para a empresa D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO LTDA., estabelecida na Rua Sargento Silvio 
Delmar Hollembach, nº 171, Galpão 3 C, sala A, Imbiribeira, Recife - PE, com CNPJ nº 08.749.430/0002-01 e CACEPE nº 0680492-69, os 
incentivos do PRODEPE concedidos pelos Decretos nº 29.352, de 22 de junho de 2006, e nº 40.255, de 3 de janeiro de 2014, à empresa 
FLOR ARTE LTDA., com CNPJ nº 70.064.035/0001-70 e CACEPE nº 0201325-81.

Art. 2º Em razão do disposto no art. 1º, o Decreto nº 29.352, de 22 de junho de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
modifi cações:

“Art.1º............................................................................................................................................................................

Parágrafo único. O estímulo previsto no presente Decreto fi ca transferido para a empresa D&A DECORAÇÃO E 
AMBIENTAÇÃO LTDA., estabelecida na Rua Sargento Silvio Delmar Hollembach, nº 171, Galpão 3 C, Imbiribeira, 
Recife - PE, com CNPJ nº 08.749.430/0002-01 e CACEPE nº 0680492-69.” (AC)

Art. 3º Em razão do disposto no art. 1º, o Decreto nº 40.255, de 3 de janeiro de 2014, passa a vigorar com as seguintes 
modifi cações:

“Art. 1º............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Parágrafo único. O estímulo previsto no presente Decreto fi ca transferido para a empresa D&A DECORAÇÃO E 
AMBIENTAÇÃO LTDA., estabelecida na Rua Sargento Silvio Delmar Hollembach, nº 171, Galpão 3 C, Imbiribeira, 
Recife - PE, com CNPJ nº 08.749.430/0002-01 e CACEPE nº 0680492-69.” (AC)

Art. 4º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I - à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada; e

II - ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017.

Art. 5º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 8 de junho de 2018.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DECRETO Nº 48.421, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Concede estímulo previsto na Lei nº 11.675, de 11 de 
outubro de 1999, que dispõe sobre o PRODEPE, à 
empresa EKKO PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 
DE AUTO PEÇAS LTDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO a Resolução nº 122/2019, de 2 de outubro de 2019, do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial 
e de Serviços - CONDIC, que aprovou o Parecer Conjunto AD DIPER/SEFAZ nº 061/2019, e o teor do Ofício CONDIC nº 129/2019, de 
9 de outubro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido à empresa EKKO PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA., estabelecida 
na Rua José da Silva Lucena, nº 230, Galpão-03, Imbiribeira - Recife/PE, com CNPJ/MF nº 16.417.234/0001-79 e CACEPE nº 0493156-
41, o estímulo de que tratam os arts. 10 e 11 do Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999, fi cando a respectiva fruição condicionada 
à observância das seguintes características:

I - natureza do projeto: ampliação com nova linha de produtos;

II - enquadramento do projeto: central de distribuição;

III - produtos benefi ciados: óleo lubrifi cante - NBM/SH 2710.19.32; graxa branca - NBM/SH 2710.19.99; água desmineralizada 
- NBM/SH 2853.90.90; solução para limpeza - NBM/SH 2902.11.00; gás para ar-condicionado  - NBM/SH 2903.39.11; gás para limpeza 
- NBM/SH 2903.73.00; selante de silicone - NBM/SH 3214.10.10; aromatizante - NBM/SH 3302.90.19; cera limpadora - NBM/SH 
3405.30.00; adesivo instantâneo - NBM/SH 3506.10.10; junta líquida - NBM/SH 3506.91.10; adesivo com resina epoxi - NBM/SH 
3506.91.90; óleo para compressor - NBM/SH 3811.21.90; fl uido de freio - NBM/SH 3819.00.00; aditivo para radiador - NBM/SH 3820.00.00; 
descarbonizante - NBM/SH 3824.99.41; vedador de silicone - NBM/SH 3910.00.12; espaguete termoretrátil - NBM/SH 3917.31.00; 
espaguete sanfonado - NBM/SH 3917.32.29; mangueira corrugada - NBM/SH 3917.32.90; tubo de borracha - NBM/SH 3917.39.00; 
conector plástico - NBM/SH 3917.40.90; fi ta isolante - NBM/SH 3919.10.10; abraçadeira de naylon - NBM/SH 3921.90.90; maçaneta do 
capô - NBM/SH 3926.30.00; anel de encosto - NBM/SH 3926.90.10; tubo de borracha vulcanizada - NBM/SH 4005.10.90; tubo de 
borracha sem acessório - NBM/SH 4009.11.00; tubo de borracha com acessório - NBM/SH 4009.12.10; correia lisa - NBM/SH 4010.31.00; 
correia dentada  - NBM/SH 4010.35.00; retentor - NBM/SH 4016.10.10; guarnição da fl ange - NBM/SH 4016.93.00; coxim - NBM/SH 
4016.99.90; chicote espiral  - NBM/SH 5607.49.00; fi ta têxtil - NBM/SH 5906.10.00; guarnição de freio com amianto - NBM/SH 6813.20.00; 
pastilha de freio - NBM/SH 6813.81.10; guarnição de freio sem amianto - NBM/SH 6813.81.90; disco embreagem  - NBM/SH 6813.89.10; 
retrovisor - NBM/SH 7009.10.00; lente farol - NBM/SH 7014.00.00; conector metálico - NBM/SH 7307.19.20; corrente  - NBM/SH 
7315.12.90; parafuso - NBM/SH 7318.15.00; porca - NBM/SH 7318.16.00; bucha - NBM/SH 7318.19.00; chaveta - NBM/SH 7318.24.00; 
anel trava - NBM/SH 7318.29.00; mola de folha - NBM/SH 7320.20.10; mola helicoidal - NBM/SH 7320.20.90; abraçadeira forjada - NBM/
SH 7326.19.00; cabo negativo - NBM/SH 7413.00.00; arruela - NBM/SH 7415.21.00; reparo - NBM/SH 7415.39.00; tampa tanque - NBM/
SH 8301.40.00; cilindro de ignição - NBM/SH 8301.60.00; máquina levantar vidor porta - NBM/SH 8302.30.00; fecho para portas - NBM/
SH 8302.60.00; triângulo de  segurança - NBM/SH 8310.00.00; biela para motor diesel - NBM/SH 8409.91.11; cabeçote para motores 
diesel - NBM/SH 8409.91.12; válvula admissão/descarga - NBM/SH 8409.91.14; polia alternador - NBM/SH 8409.91.15; jogo anel de 
segmento motor gasolina - NBM/SH 8409.91.16; pistão - NBM/SH 8409.91.20; camisa de cilindro - NBM/SH 8409.91.30; sensor eletrônico  
- NBM/SH 8409.91.40; injeção eletrônica - NBM/SH 8409.91.90; válvula - NBM/SH 8409.99.14; guia de válvula - NBM/SH 8409.99.17; 
pistão - diâmetro > 200mm - NBM/SH 8409.99.29; camisa p/cilindro - motor diesel - NBM/SH 8409.99.30; biela motor gasolina /álcool - 
NBM/SH 8409.99.49; cabeçote motor gasolina/álcool - NBM/SH 8409.99.51; sensor rotação - NBM/SH 8409.99.61; bico injetor - NBM/SH 
8409.99.69; jogo de anéis de segmento motor diesel - NBM/SH 8409.99.79; bomba lavador parabrisa - NBM/SH 8413.19.00; bomba 
elétrica combustível - NBM/SH 8413.30.10; bomba injetora - NBM/SH 8413.30.20; bomba óleo motor  - NBM/SH 8413.30.30; bomba água 
p/motor diesel - NBM/SH 8413.30.90; bomba hidráulica - NBM/SH 8413.60.19; bomba vácuo - NBM/SH 8413.60.90; bomba de 
pulverização para esguincho - NBM/SH 8413.70.80; bomba d’água - NBM/SH 8413.70.90; pré fi ltro bomba de combustível - NBM/SH 
8413.91.90; compressor  - NBM/SH 8414.30.91; eletroventilador - NBM/SH 8414.59.90; turbina de motor - NBM/SH 8414.80.21; elemento 
fi ltrante - NBM/SH 8414.80.31; polia viscosa - NBM/SH 8414.90.20; válvula de controle  - NBM/SH 8414.90.39; congeladores - NBM/SH 
8418.99.00; radiador - NBM/SH 8419.50.10; condensador - NBM/SH 8419.50.90; evaporador - NBM/SH 8419.89.40; fi ltro óleo - NBM/SH 
8421.23.00; depurador de liquido - NBM/SH 8421.29.90; elemento fi ltrante primário - NBM/SH 8421.31.00; depurador de ar - NBM/SH 
8421.39.90; suporte do fi ltro - NBM/SH 8421.99.99; extintor - NBM/SH 8424.10.00; regulador de pressão combustível - NBM/SH 
8481.10.00; válvula solenoide - NBM/SH 8481.40.00; válvula termostática - NBM/SH 8481.80.21; torneira gasolina - NBM/SH 8481.80.93; 

válvula de passagem  - NBM/SH 8481.80.99; núcleo válvula compressor - NBM/SH 8481.90.90; rolamento mancal do alternador - NBM/
SH 8482.10.10; rolamento de esfera - NBM/SH 8482.10.90; rolamento rolete cônico - NBM/SH 8482.20.10; kit rolamento roda traseira - 
NBM/SH 8482.20.90; rolamento de agulha - NBM/SH 8482.40.00; rolamento combinado - NBM/SH 8482.80.00; virabrequim - NBM/SH 
8483.10.19; eixo comando  - NBM/SH 8483.10.20; reparo do eixo do impulsor partida - NBM/SH 8483.10.90; mancal dianteiro motor de 
partida  - NBM/SH 8483.20.00; bucha motor de partida  - NBM/SH 8483.30.10; bronzina de apoio - NBM/SH 8483.30.29; mancal traseiro 
do alternador  - NBM/SH 8483.30.90; planetaria do motor de partida - NBM/SH 8483.40.10; impulsor do motor de partida - NBM/SH 
8483.40.90; polia - NBM/SH 8483.50.10; tensor - NBM/SH 8483.50.90; kit de embreagem - NBM/SH 8483.60.11; base alternador - NBM/
SH 8483.60.90; junta metaloplástica - NBM/SH 8484.10.00; junta de vedação mecânica - NBM/SH 8484.20.00; jogo de junta - NBM/SH 
8484.90.00; motor limpador <= 37,5 w - NBM/SH 8501.10.19; motor limpador >= 37,5 w - NBM/SH 8501.31.10; motor limpador => 15 w 
- NBM/SH 8501.40.11; reator  - NBM/SH 8504.10.00; retifi cador de cristal - NBM/SH 8504.40.21; retifi cador elétrico estático - NBM/SH 
8504.40.29; conversor de tensão - NBM/SH 8504.40.30; placa retifi cadora 14v - NBM/SH 8504.40.90; bobina de auto indução - NBM/SH 
8504.50.00; magnético do compressor - NBM/SH 8505.20.90; rotor alternador - NBM/SH 8505.90.10; bobina compressor - NBM/SH 
8505.90.90; acumulador de chumbo =< 20 amper - NBM/SH 8507.10.10; acumulador de chumbo > 20 amper - NBM/SH 8507.10.90; vela 
de ignição - NBM/SH 8511.10.00; estator eletrônico universal - NBM/SH 8511.20.90; distribuidor de ignição - NBM/SH 8511.30.10; motor 
de partida - NBM/SH 8511.40.00; alternador para motor diesel - NBM/SH 8511.50.10; alternador motor gás/álcool - NBM/SH 8511.50.90; 
vela aquecedora 12v - NBM/SH 8511.80.10; módulo central de injeção eletrônica  - NBM/SH 8511.80.30; kit solenoide da chave magnética 
- NBM/SH 8511.80.90; farol - NBM/SH 8512.20.11; farol auxiliar - NBM/SH 8512.20.19; luz fi xa  - NBM/SH 8512.20.21; luz indicadora de 
direção - NBM/SH 8512.20.22; caixa de luz  - NBM/SH 8512.20.23; lanterna - NBM/SH 8512.20.29; sirene de alarme  - NBM/SH 
8512.30.00; circuito impresso p/distribuição iluminação elétrica - NBM/SH 8512.90.00; módulo de potência  - NBM/SH 8518.40.00; gps - 
NBM/SH 8526.91.00; antena interna - NBM/SH 8529.10.90; câmera de ré - NBM/SH 8529.90.90; alarme  - NBM/SH 8531.10.90; alerta 
sonoro - NBM/SH 8531.80.00; lanterna de placa - NBM/SH 8531.90.00; fi ltro de ruído - NBM/SH 8532.25.90; resistência eletroventilador 
- NBM/SH 8533.21.10; resistência térmica - NBM/SH 8533.29.00; sensor posição borboleta - NBM/SH 8533.40.91; sensor posição pedal 
acelerador - NBM/SH 8533.40.99; fusível de louça - NBM/SH 8536.10.00; disjuntor térmico - NBM/SH 8536.20.00; porta-fusível - NBM/SH 
8536.30.00; relé - NBM/SH 8536.41.00; chave magnética - NBM/SH 8536.49.00; chave de luz bivolt - NBM/SH 8536.50.90; soquete de 
farol universal - NBM/SH 8536.61.00; soquete adaptação - NBM/SH 8536.69.90; terminal fêmea - NBM/SH 8536.90.90; bobina do 
automático - NBM/SH 8538.90.90; bloco óptico unidade selada - NBM/SH 8539.10.10; circuito impresso de distribuição elétrica veicular 
- NBM/SH 8539.10.90; lâmpada tubo/halogênica  - NBM/SH 8539.21.90; lâmpada 2 polos  - NBM/SH 8539.29.10; lâmpadas tubo 
incandescente - NBM/SH 8539.29.90; triodo de exitação - NBM/SH 8541.10.12; fusível com diodo - NBM/SH 8541.10.19; diodo retifi cador 
positivo - NBM/SH 8541.10.29; diodo retifi cador negativo - NBM/SH 8541.10.91; diodo emissor de luz - NBM/SH 8541.40.22; sensor de 
velocidade - NBM/SH 8543.20.00; lâmpada - NBM/SH 8543.70.99; adaptador  - NBM/SH 8544.20.00; cabo de vela - NBM/SH 8544.30.00; 
chicote elétrico - NBM/SH 8544.42.00; cabo fl exível - NBM/SH 8544.49.00; escova alternador - NBM/SH 8545.20.00; isolador cerâmico 
elétrico - NBM/SH 8546.90.00; isolante plástico - NBM/SH 8547.20.90; painel de instrumento  - NBM/SH 8708.29.14; roldana vidro elétrico 
- NBM/SH 8708.29.19; maçaneta da porta - NBM/SH 8708.29.93; máquina para vidro elétrico  - NBM/SH 8708.29.99; pastilha de freio c/
controle elétrico de desgaste - NBM/SH 8708.30.19; cilindro auxiliar da embreagem - NBM/SH 8708.30.90; cabo de freio de mão - NBM/
SH 8708.40.90; semieixo - NBM/SH 8708.50.11; coifa protetora  - NBM/SH 8708.50.80; pivô de suspensão - NBM/SH 8708.50.91; junta 
homocinética  - NBM/SH 8708.50.99; calota de roda - NBM/SH 8708.70.90; amortecedor - NBM/SH 8708.80.00; intercooler - NBM/SH 
8708.91.00; reparo - NBM/SH 8708.92.00; platô de embreagem - NBM/SH 8708.93.00; articulação axial - NBM/SH 8708.94.82; caixa de 
direção p/ veículo automotor - NBM/SH 8708.94.83; terminal direção - NBM/SH 8708.94.90; cinta airbag - NBM/SH 8708.95.29; cilindro 
de freio  - NBM/SH 8708.99.10; eixo transmissão - NBM/SH 8708.99.90; bloco óptico  - NBM/SH 8714.10.00; pinça de freio - NBM/SH 
8714.94.90; borracha estribo  - NBM/SH 8714.96.00; comando de velocidades - NBM/SH 8714.99.90; conector de sensor  - NBM/SH 
9025.11.90; termômetro - NBM/SH 9025.19.90; relógio temperatura - NBM/SH 9025.80.00; conector eletrônico para decímetro - NBM/SH 
9025.90.90; sensor de nível - NBM/SH 9026.10.29; manômetro pressão - NBM/SH 9026.20.10; sensor de pressão  - NBM/SH 9026.20.90; 
medidor fl uxo de ar - NBM/SH 9026.80.00; bóia tanque - NBM/SH 9026.90.10; sonda lambda - NBM/SH 9027.10.00; horímetro universal 
- NBM/SH 9029.10.10; conta giro - NBM/SH 9029.20.10; guia da gaveta do tacográfo  - NBM/SH 9029.90.10; conjunto de ponteiros - NBM/
SH 9029.90.90; sensor de velocidade - NBM/SH 9031.80.91; conector de medição digital combustível e tensão elétrica - NBM/SH 
9031.80.99; termostato automático - NBM/SH 9032.10.10; interruptor para radiador  - NBM/SH 9032.10.90; pressostato ar condicionado 
- NBM/SH 9032.20.00; regulador de voltagem - NBM/SH 9032.89.11; módulo de ignição - NBM/SH 9032.89.24; controle de injeção 
eletrônica - NBM/SH 9032.89.29; regulador de ar - NBM/SH 9032.89.81; automático para controle temperatura - NBM/SH 9032.89.82; 
porta escovas  - NBM/SH 9032.90.99; relógio elétrico - NBM/SH 9104.00.00; horímetro - NBM/SH 9106.10.00; e acendedor para cigarro 
- NBM/SH 9613.80.00;

IV - prazo de fruição: a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação deste Decreto até 31 de dezembro de 2022, 
conforme o inciso III da cláusula décima do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017;

V - benefício concedido de crédito presumido do ICMS no percentual de 3% (três por cento) incidente sobre:

a) o valor da transferência de mercadoria de estabelecimento localizado em outra Unidade da Federação, sem prejuízo do 
aproveitamento dos demais créditos; e

b) o valor total das saídas promovidas pela central de distribuição nas operações interestaduais;

VI - montante mínimo do ICMS de responsabilidade direta do conjunto dos estabelecimentos da empresa localizados neste 
Estado e caracterizados pelo número-base do CNPJ/MF 16.417.234, de acordo com o disposto nos arts. 3º e 5º do Decreto nº 28.800, 
de 4 de janeiro de 2006; e

VII - taxa de administração em valor correspondente a 2% (dois por cento) do total do benefício utilizado, durante o período 
de fruição, a ser paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual - DAE específi co, até o último dia útil do mês subsequente ao 
período fi scal da efetiva utilização.

Parágrafo único. A relação de produtos benefi ciados de que trata este Decreto poderá ser alterada, excepcionalmente, se 
houver manifestação formal de empreendimento industrial estabelecido no Estado de Pernambuco que comprove a produção de qualquer 
ou quaisquer dos referidos produtos benefi ciados, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 17 do Decreto nº 21.959, de 1999.

Art. 2º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I - à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada; e

II - ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS 190, de 2017.

Art. 3º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DECRETO Nº 48.422, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Introduz alterações no Decreto nº 27.422, de 2 dezembro 
de 2004, que concede incentivo do PRODEPE à empresa 
FIPEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE PERNAMBUCO 
LTDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO a decisão do Comitê Diretor do PRODEPE, conforme consta da Ata da 116ª Reunião do referido Comitê, 
realizada em 30 de abril de 2019,

 
DECRETA:

Art. 1º Os arts. 1º e 2º do Decreto nº 27.422, de 2 de dezembro de 2004, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica concedido à empresa FIPEL - FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE PERNAMBUCO LTDA., estabelecida na 
Estrada Vicinal de Nova Cruz - 1, nº 200, km 43,6, Santa Rita, Igarassu/PE, com CNPJ/MF nº 01.774.866/0001-12 e 
CACEPE nº 0234036-40, o estímulo de que trata o art. 5º do Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999. (NR)
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Art. 2º A concessão do estímulo previsto no art. 1º fi ca condicionada à observância das seguintes características: (NR)
..........................................................................................................................

III - produtos benefi ciados: espetinho bovino – NBM/SH 1602.50.00; espetinho de frango – NBM/SH 1602.32.00; 
linguiça – NBM/SH 1601.00.00; presunto – NBM/SH 1602.49.00; hamburguer e beef burger bovino – NBM/
SH 1602.50.00; hamburguer de frango ou hamburguer misto – NBM/SH 1602.32.10; carne moída – NBM/SH 
0201.20.90; e salsicha – NBM/SH 1601.00.00; (NR)
......................................................................................................................................................................................”

Art. 2º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I - à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada; e

II - ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Art. 3º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DECRETO Nº 48.423, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a renovação do prazo de fruição de estímulo 
do PRODEPE concedido pelo Decreto nº 27.110, de 13 de 
setembro de 2004, para a empresa INOX-TECH COMÉRCIO 
DE AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO a decisão do Comitê Diretor do PRODEPE, conforme consta da Ata da 119ª Reunião do referido Comitê, 
realizada em 2 de outubro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica renovado o prazo de fruição do incentivo do PRODEPE de que trata o Decreto nº 27.110, de 13 de setembro de 
2004, concedido à empresa INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS NOXIDÁVEIS LTDA., estabelecida na Rua Doutor Luis Rigueira, nº 4533, 
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, com CNPJ/MF nº 49.934.250/0008-64 e CACEPE nº 0020227-45, nos termos do inciso III do 
caput e do § 5º do art. 10 da Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999.

Art. 2º Em razão do disposto no art. 1º, o Decreto nº 27.110, de 2004, passa a vigorar com as seguintes modifi cações:

“Art. 1º Fica concedido à empresa INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA., estabelecida na Rua 
Doutor Luis Rigueira, nº 4533, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, com CNPJ/MF nº 49.934.250/0008-64 e 
CACEPE nº 0020227-45, o estímulo de que trata o art. 10 e 11 do Decreto 21.959, de 27 de dezembro de 1999. (NR)

Art. 2º A concessão do estímulo previsto no art. 1º fi ca condicionada à observância das seguintes características: (NR)
.......................................................................................................................................................................................

IV - prazos de fruição: (NR)

a) de 1º de outubro de 2004 a 30 de setembro de 2019; (AC)

b) de 1º de outubro a 30 de novembro de 2019, prorrogação do incentivo, nos termos do Decreto nº 46.957, de 28 
de dezembro de 2018; e (AC)

c) de 1º de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2022, prorrogação do incentivo, nos termos do inciso III da 
cláusula décima do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017. (AC)
.......................................................................................................................................................................................

VII - taxa de administração em valor correspondente a 2% (dois por cento) do total do benefício utilizado, durante o 
período de fruição, a ser paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE específi co, até o último dia 
útil do mês subsequente ao período fi scal da efetiva utilização, observando-se: (NR)

a) de 1º de outubro de 2004 a 30 de novembro de 2019, não podendo ser superior a R$ 10.641,00 (dez mil, 
seiscentos e quarenta e um reais); e (AC)

b) de 1º de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2022, independente de qualquer valor: (AC)
......................................................................................................................................................................................”

Art. 3º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I - à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada; e

II - ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Art. 4º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DECRETO Nº 48.424, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Concede estímulo previsto na Lei nº 11.675, de 11 de 
outubro de 1999, que dispõe sobre o PRODEPE, à 
empresa INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS INOXIDÁVEIS 
LTDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da 
Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO a Resolução nº 122/2019, de 2 de outubro de 2019, do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial 
e de Serviços - CONDIC, que aprovou o Parecer Conjunto AD DIPER/SEFAZ nº 102/2019, e o teor do Ofício CONDIC nº 132/2019, de 
9 de outubro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido à empresa INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA., estabelecida na Rua Doutor Luis 
Rigueira, nº 4533, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, com CNPJ/MF nº 49.934.250/0008-64 e CACEPE nº 0020227-45, o estímulo 
de que tratam os arts. 10 e 11 do Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999, fi cando a respectiva fruição condicionada à observância 
das seguintes características:

I - natureza do projeto: ampliação com nova linha de produtos;

II - enquadramento do projeto: central de distribuição;

III - produtos benefi ciados: polímero natural e polímero natural modifi cado - NBM/SH 3913.90.90; chapa, folha, tira, fi ta, película 
e outras formas planas, autoadesiva, de plástico, mesmo em rolo - NBM/SH 3919.90.90; sucata de liga de aço exceto inoxidável - NBM/
SH 7204.29.00; produto plano de aço inoxidável, larg. inferior a 600 mm, laminados a frio - NBM/SH 7220.20.90; tubo e perfi l oco, de ferro 
fundido - NBM/SH 7303.00.00; tubo e perfi l oco de ferro ou aço sem costura utilizado oleoduto ou gasoduto - NBM/SH 7304.19.00; tubo 
e perfi l oco, sem costura, de ferro ou aço não ligado, de seção circular, estirado ou laminado a frio  - NBM/SH 7304.31.90; tubo e perfi l 
oco, seção circular sem costura, de ferro ou aço não ligado, não revestido, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm - NBM/SH 
7304.39.10; tubo e perfi l seção circular, aço inoxidável, estirado ou laminado a frio - NBM/SH 7304.41.90; tubo e perfi l oco sem costura 
circular aço inoxidável laminados a frio - NBM/SH 7304.49.00; tubo capilar de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e diâmetro interior 
inferior ou igual a 0,2 mm  - NBM/SH 7304.51.11; tubo e perfi l oco, sem costura, de ferro ou aço, outras ligas, de seção circular, estirado ou 
laminado, a frio, diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm - NBM/SH 7304.51.19; tubo e perfi l, outra liga, sem costura, circular, laminado 
a frio - NBM/SH 7304.51.90; tubo e perfi l oco sem costura outra liga, seção circular - NBM/SH 7304.59.90; tubo e perfi l oco soldado ou 
rebitado, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço, do tipo utilizado em oleoduto ou gasoduto, soldado 
longitudinalmente por arco imerso - NBM/SH 7305.11.00; tubo e perfi l oco, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, 
de ferro ou aço, do tipo utilizado em oleoduto ou gasoduto, soldado longitudinalmente - NBM/SH 7305.12.00; tubo e perfi l oco soldado 
ou rebitado, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço, do tipo utilizado em oleoduto ou gasoduto - 
NBM/SH 7305.19.00; tubo e perfi l oco soldado ou rebitado, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço, 
soldado longitudinalmente - NBM/SH 7305.31.00; tubo soldado ou rebitado, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, 
de ferro ou aço - NBM/SH 7305.39.00; tubo e perfi l oco soldado, rebitado, agrafado ou com o bordo simplesmente aproximado, de ferro 
ou aço, do tipo utilizado em oleoduto ou gasoduto - NBM/SH 7306.19.00; tubo com costura seção circular de ferro ou aço não ligado, 
soldado, de seção circular, de ferro ou aço não ligado - NBM/SH 7306.30.00; tubo e perfi l oco, soldado, rebitado, agrafado ou com o bordo 
simplesmente aproximado, de ferro ou aço, de seção não circular, quadrado ou retangular - NBM/SH 7306.61.00; acessório para tubo, 
de ferro fundido maleável, de diâmetro interior superior a 50,8 mm - NBM/SH 7307.19.10; acessório para tubo moldado de aço. - NBM/
SH 7307.19.20; aparelho para fi ltrar ou depurar gás - NBM/SH 8421.39.90; válvula redutora de pressão - NBM/SH 8481.10.00; e parte 
de torneira, válvula, incluindo a redutora de pressão e a termostática e dispositivo semelhante, para canalização, caldeira, reservatório, 
cuba e outro recipiente - NBM/SH 8481.90.90;

IV - prazo de fruição: a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação deste Decreto até 31 de dezembro de 2022, 
conforme o inciso III da cláusula décima do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017;

V - benefício concedido de crédito presumido do ICMS no percentual de 3% (três por cento) incidente sobre:

a) o valor total da transferência de mercadoria de estabelecimento localizado em outra Unidade da Federação, sem prejuízo 
do aproveitamento dos demais créditos; e

b) o valor total das saídas promovidas pela central de distribuição nas operações interestaduais;

VI - montante mínimo do ICMS de responsabilidade direta do conjunto dos estabelecimentos da empresa localizados neste 
Estado e caracterizados pelo número-base do CNPJ/MF 49.934.250, de acordo com o disposto nos arts. 3º e 5º do Decreto nº 28.800, 
de 4 de janeiro de 2006; e

VII - taxa de administração em valor correspondente a 2% (dois por cento) do total do benefício utilizado, durante o período 
de fruição, a ser paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual - DAE específi co, até o último dia útil do mês subsequente ao 
período fi scal da efetiva utilização.

Parágrafo único. A relação de produtos benefi ciados de que trata este Decreto poderá ser alterada, excepcionalmente, se 
houver manifestação formal de empreendimento industrial estabelecido no Estado de Pernambuco que comprove a produção de qualquer 
ou quaisquer dos referidos produtos benefi ciados, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 17 do Decreto nº 21.959, de 1999.

Art. 2º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I - à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada; e

II - ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS 190, de 2017.

Art. 3º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DECRETO Nº 48.425, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza a utilização do incentivo fi scal previsto no 
Decreto nº 44.766, de 20 de julho de 2017, pelo contribuinte 
M GONÇALVES SANTOS & CIA LTDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o Decreto nº 44.766, de 20 de julho de 2017, que estabelece sistemática de tributação do ICMS referente 
ao Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco – PROIND;

CONSIDERANDO a manifestação, à Secretaria da Fazenda, da renúncia ao incentivo do Programa de Desenvolvimento 
do Estado de Pernambuco – PRODEPE, concedido através do Decreto nº 37.499, de 29 de novembro de 2011, em face da opção de 
substituição pelo PROIND, nos termos do § 2º do artigo 1º da Portaria SF 193, de 27 de setembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o contribuinte M GONÇALVES SANTOS & CIA LTDA., estabelecido no Conjunto Arthur Tavares Melo, 
Ibiranga, Itambé-PE, com CNPJ/MF nº 11.490.075/0001-14 e CACEPE nº 0108149-73, Processo nº 2019.000003771414-55, a utilizar o 
incentivo fi scal previsto no Decreto n° 44.766, de 20 de julho de 2017, que dispõe sobre o Programa de Estímulo à Indústria do Estado 
de Pernambuco – PROIND, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do período fi scal subsequente ao da publicação do 
presente Decreto.

Parágrafo único. O contribuinte deve atender a todas as condições do Decreto n° 44.766, de 2017, e da Portaria SF nº 193, de 
27 de setembro de 2017, que prevê procedimentos complementares para utilização do mencionado Programa.
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Art. 2º Esta autorização terá vigência até 31 de dezembro de 2032, conforme estabelecido no Convênio ICMS 190, de 15 de 
dezembro de 2017.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DECRETO Nº 48.426, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Concede estímulo previsto na Lei nº 11.675, de 11 de 
outubro de 1999, que dispõe sobre o PRODEPE, à empresa 
NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS 
E CREMES LTDA. ME.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO a Resolução nº 111, de 31 de janeiro de 2019, do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e 
de Serviços – CONDIC, que aprovou o Parecer Conjunto AD DIPER/SEFAZ nº 025/2019, e o teor do Ofício CONDIC nº 030, de 1º de 
fevereiro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido à empresa NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS E CREMES LTDA. ME, 
estabelecida na Avenida Pinheiros, nº 1474, Imbiribeira, Recife-PE, com CNPJ/MF nº 28.849.299/0001-72 e CACEPE nº 0741457-97, o 
estímulo de que trata o art. 5º do Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999, fi cando a respectiva fruição condicionada à observância 
das seguintes características:

I – natureza do projeto: ampliação com nova linha de produtos;

II – enquadramento do projeto: agrupamento industrial prioritário de agroindústria;

III – produtos benefi ciados: polpa de frutas congeladas – NBM/SH 2008.99.00; sorbet de açaí – NBM/SH 2105.00.90; sorbet de 
frutas – NBM/SH 2105.00.90; sorvete – NBM/SH 2105.00.90; creme de amendoim – NBM/SH 2008.19.00; creme de castanhas – NBM/
SH 2008.19.00; creme de nozes – NBM/SH 1704.90.90; creme de leite – NBM/SH 0402.21.30; 

IV – prazo de fruição: 12 (doze) anos, contados a partir do mês subsequente ao da publicação do presente Decreto;

V – benefício concedido de crédito presumido do ICMS em valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do saldo 
devedor do ICMS normal, apurado em cada período fi scal e devido pelo incremento da produção;

VI – montante mínimo do ICMS de responsabilidade direta do conjunto dos estabelecimentos da empresa localizados neste 
Estado e caracterizados pelo número-base do CNPJ/MF 28.849.299, de acordo com o disposto nos arts. 3º e 5º do Decreto nº 28.800, 
de 4 de janeiro de 2006; e

VII – taxa de administração: 2% (dois por cento) do total do benefício utilizado, durante o período de fruição, a ser paga por 
meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE específi co, até o último dia útil do mês subsequente ao período fi scal da efetiva 
utilização.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a empresa deve observar o previsto na Lei nº 15.063, de 4 de setembro 
de 2013, e no Decreto nº 40.218, de 20 de dezembro de 2013, que dispõem sobre a realização de investimentos mínimos em projetos e 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Art. 2º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I – à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada, salvo lei específi ca que disponha em 
contrário; e

II – ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Art. 3º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DECRETO Nº 48.427, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza a utilização do incentivo fi scal previsto no 
Decreto nº 44.766, de 20 de julho de 2017, que dispõe 
sobre o PROIND, pelo contribuinte OLINDA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO o Decreto nº 44.766, de 20 de julho de 2017, que estabelece sistemática de tributação do ICMS referente 
ao Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco – PROIND;

CONSIDERANDO a manifestação, à Secretaria da Fazenda, da renúncia ao incentivo do Programa de Desenvolvimento do 
Estado de Pernambuco – PRODEPE, concedido através do Decreto nº 25.199, de 6 de fevereiro de 2003, do Decreto nº 34.346, de 4 de 
dezembro de 2009, do Decreto nº 35.240, de 29 de junho de 2010, do Decreto nº 35.241, de 29 de junho de 2010, do Decreto nº 36.315, 
de 15 de março de 2011, do Decreto nº 36.608, de 31 de maio de 2011, do Decreto nº 38.337, de 18 de junho de 2012, do Decreto nº 
44.356 de 26 de abril de 2017, e do Decreto nº 46.119, de 11 de junho de 2018, em face da opção de substituição pelo PROIND, nos 
termos do § 2º do art. 1º da Portaria SF nº 193, de 27 de setembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o contribuinte OLINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., estabelecido na Rua 
Napoleão Cordeiro de Lima, Fábrica - Peixinhos - Olinda - PE, com CNPJ/MF nº 02.748.323/0001-93 e CACEPE nº 0388437-65, 

Processo nº 2019.000006706608-78, a utilizar o incentivo fi scal previsto no Decreto n° 44.766, de 20 de julho de 2017, que dispõe sobre 
o Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco – PROIND, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do período 
fi scal subsequente ao da publicação do presente Decreto.

Parágrafo único. O contribuinte deve atender a todas as condições do Decreto n° 44.766, de 2017, e da Portaria SF nº 193, de 
27 de setembro de 2017, que preveem procedimentos complementares para utilização do referido Programa.

Art. 2º A autorização prevista no art. 1º terá vigência até 31 de dezembro de 2032, conforme estabelecido no Convênio ICMS 
190, de 15 de dezembro de 2017.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado
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DECRETO Nº 48.428, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Introduz alterações no Decreto nº 35.563, de 10 de 
setembro de 2010, que concede incentivo do PRODEPE 
à empresa TORRES E PEDROSA COMÉRCIO DE ÁGUAS 
MINERAIS LTDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO a decisão do Comitê Diretor do PRODEPE, conforme consta da Ata da 119ª Reunião do referido Comitê, 
realizada em 2 de outubro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 35.563, de 10 de setembro de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica concedido à empresa TORRES E PEDROSA COMÉRCIO DE ÁGUAS MINERAIS LTDA., estabelecida na 
Estrada da Ladeira do Sereno, nº 28, Galpão Ranchito, Guabiraba, Recife – PE, com CNPJ/MF nº 09.324.366/0001-
90 e CACEPE nº 0361608-81, o estímulo de que trata o art. 5º do Decreto nº 21.959, 27 de dezembro de 1999, 
fi cando a respectiva fruição condicionada à observância das seguintes características: (NR)
.......................................................................................................................................................................................

III - produtos benefi ciados: água mineral sem gás, envasada em diversas embalagens - NBM/SH 2201.10.00; e água 
mineral com gás, envasada em diversas embalagens - NBM/SH 2201.10.00; (NR)
......................................................................................................................................................................................”

Art. 2º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I - à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada; e

II - ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Art. 3º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
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Governador do Estado
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DECRETO Nº 48.429, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Introduz alterações no Decreto nº 30.164, de 29 de 
dezembro de 2006, no Decreto nº 44.668, de 3 de julho 
de 2017 e no Decreto nº 47.127, de 14 de fevereiro de 
2019, que concede incentivo do PRODEPE à empresa 
SANDENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO a decisão do Comitê Diretor do PRODEPE, conforme consta da Ata da 119ª Reunião do referido Comitê, 
realizada em 2 de outubro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 30.164, de 29 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica concedido à empresa SANDENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, estabelecida na Avenida Antônio 
Cabral de Souza, nº 4301, Anexo I, Jaguarana, Paulista-PE, com CNPJ/MF nº 08.365.633/0001-05 e CACEPE nº 
0343737-05, o estímulo de que trata o art. 5º do Decreto nº 21.959, 27 de dezembro de 1999, fi cando a respectiva 
fruição condicionada à observância das seguintes características: (NR)
.......................................................................................................................................................................................

III - produtos incentivados: serviço de mesa e outros artigos de plástico para uso doméstico, de higiene ou toucador, 
exceto tampa – NBM/SH 3924.10.00; serviço de mesa e outros artigos de plástico para uso doméstico, de higiene 
ou toucador – NBM/SH 3926.90.90; outros serviços de mesa e outros artigos de plástico para uso doméstico, 
de higiene ou de toucador, exceto tampas – NBM/SH 3924.90.00; outros serviços de mesa e outros artigos de 
plástico para uso doméstico, de higiene ou de toucador, exceto batoque e pé para móveis – NBM/SH 9403.70.00; 
tampa – NBM/SH 3923.50.00; batoque e pé para móveis – NBM/SH 9403.90.90; banheira em plástico – NBM/
SH 3922.10.00; esponja de limpeza multiuso com abrasivo – NBM/SH 6805.30.90; esponja de limpeza multiuso 
sem abrasivo – NBM/SH 3924.90.00; esponja para banho – NBM/SH 6805.30.90; bandeja para pintura – NBM/SH 
3926.90.90; escova e pincéis para pintar, caiar, envernizar ou semelhantes – NBM/SH 9603.40 e garfo para rolos 
de pintura – NBM/SH 7326.90.00; (NR)
......................................................................................................................................................................................”

Art. 2º O art. 1º do Decreto nº 44.668, de 3 de julho de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica concedido à empresa SANDENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, estabelecida na Avenida Antônio 
Cabral de Souza, nº 4301, Anexo I, Jaguarana, Paulista-PE, com CNPJ/MF nº 08.365.633/0001-05 e CACEPE nº 
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0343737-05, o estímulo de que tratam os arts. 8º e 9º do Decreto nº 21.959, 27 de dezembro de 1999, fi cando a 
respectiva fruição condicionada à observância das seguintes características: (NR)
.......................................................................................................................................................................................

III - produtos incentivados: tubo de silicone e selante acrílico - NBM/SH 3214.10.10; lenço e luva higiênica - NBM/SH 
3307.90.00; cola para papel de parede - NBM/SH 3506.10.90; desumidifi cador de armários - NBM/SH 3824.99.79; 
mangueira para jardim - NBM/SH 3917.39.00; fi ta adesiva dupla face - NBM/SH 3919.10.00; pano de PVA para 
utilização na cozinha, paredes, áreas úmidas, atividades físicas e para enxugar animais de estimação - NBM/SH 
3921.19.00; banheira infl ável - NBM/SH 3922.10.00; artigo de transporte e cesto organizador de plástico polipropileno 
- NBM/SH 3923.10.90; saco para armazenamento hermético, fecho duplo e triplo, a vácuo - NBM/SH 3923.21.10; 
saco para armazenamento hermético, fecho duplo e triplo, a vácuo e sacola higiênica - NBM/SH 3923.21.90; saco 
hermético a vácuo para armazenamento e bolsa de vinil para carro funcional - NBM/SH 3923.29.90; artigo plástico 
ABS e TPE borracha para transporte de sacolas - NBM/SH 3923.90.00; utensílio de mesa e de cozinha de nylon e 
silicone - NBM/SH 3924.10.00; artigo de uso doméstico e de higiene de plásticos polipropileno, polietileno, TPR, 
borracha e nylon - NBM/SH 3924.90.00; persiana em PVC e blackout - NBM/SH 3925.30.00; organizador de 
equipamentos de limpeza de material plástico polipropileno - NBM/SH 3925.90.90; material para escritório de 
plástico PVC - NBM/SH 3926.10.00; acessórios infantis e luvas de plástico silicone - NBM/SH 3926.20.00; protetor 
para móveis de plástico tefl on e EVA - NBM/SH 3926.30.00; esponja automotiva de poliol - NBM/SH 3926.90.90; 
suporte para lixa e trincha de borracha - NBM/SH 3926.90.90; acessório de plástico para cães - NBM/SH 3926.90.90; 
tapete, cesto e apliques decorativos de plástico polietileno e PVC - NBM/SH 3926.90.90; lacre, suporte, organizador, 
trava e protetor de plásticos polipropileno, nylon, EVA e silicone - NBM/SH 3926.90.90; acessório e componente de 
equipamentos para limpeza, lixeiras e sinalizadores, de plástico polipropileno - NBM/SH 3926.90.90; correia de 
borracha para varredeira - NBM/SH 4010.39.00; luvas látex, vinil e nutril - NBM/SH 4015.19.00; desentupidor grande 
de borracha - NBM/SH 4016.99.90; acessório de borracha para cães - NBM/SH 4016.99.90; protetor de EVA e 
espuma para portas, quinas e paredes - NBM/SH 4016.99.90; peiteira e guia retrátil para pet, coleiras para cães - 
NBM/SH 4201.00.90; bolsa de transporte animais - NBM/SH 4202.22.20; organizador de bolsa de tecido Oxford 
- NBM/SH 4202.39.00; bolsa térmica para mamadeira, de fi bras sintéticas externamente e revestimento interno de 
PVC - NBM/SH 4202.92.00; cabide de madeira - NBM/SH 4421.10.00; base para notebook em MDF - NBM/SH 
4421.90.00; esponja para banho e bucha vegetal - NBM/SH 4602.19.00; papel de parede - NBM/SH 4814.90.00; 
tapete higiênico de TNT, papel de seda com recheio de celulose para cães e gatos e pano de celulose e 
polipropileno para limpeza e secagem de superfícies - NBM/SH 4818.90.90; caixa organizadora composição de 
papel e cantoneira metálica de aço cromado - NBM/SH 4819.20.00; feltro adesivo para móveis - NBM/SH 
5602.10.00; protetor feltro para móveis - NBM/SH 5602.21.00; pano de falso tecido de viscose e poliéster, 
multiuso para pia, fogão e móveis - NBM/SH 5603.12.50; pano de falso tecido com pontos de silicone, multiuso 
para pia, fogão e móveis - NBM/SH 5603.13.30; pano de falso tecido resistente de viscose e poliéster, multiuso 
para pia, fogão e móveis - NBM/SH 5603.13.50; pano de viscose e poliéster para limpeza com produtos químicos 
- NBM/SH 5603.92.40; pano de falso tecido lavável e reutilizável para cozinha e outros ambientes da casa, em 
rolo - NBM/SH 5603.92.90; pano de falso tecido lavável e reutilizável para cozinha e outros ambientes da casa - 
NBM/SH 5603.93.90; pano esponja vegetal para pia e fogão - NBM/SH 5603.94.90; tela de segurança para 
carros, de polímero - NBM/SH 5608.19.00; mordedor e acessórios de corda para cães - NBM/SH 5609.00.90; 
capacho de fi bra de coco - NBM/SH 5702.20.00; tapete para banheiro de poliéster microfi bra - NBM/SH 
5702.92.00; fecho e organizador de tecido de fi bra sintética - NBM/SH 5806.10.00; pano em microfi bra para 
limpeza em geral - NBM/SH 6307.10.00; espanador de microfi bra - NBM/SH 6307.10.00; refi l em tecido de 
microfi bra para mop - NBM/SH 6307.10.00; máscara descartável de polipropileno para proteção boca e nariz, 
pano de viscose e poliéster, e organizador de tecido TNT - NBM/SH 6307.90.10; acessórios de pelúcia para cães 
e gatos - NBM/SH 6307.90.90; cabide organizador de tecido poliéster - NBM/SH 6307.90.90; capa para aplicador 
de cera, de microfi bra - NBM/SH 6307.90.90; touca descartável de polipropileno para proteção de cabelos - NBM/
SH 6505.00.90; fi ta adesiva antiderrapante - NBM/SH 6805.30.90; pote de vidro para armazenamento de 
alimentos - NBM/SH 7013.42.90; prolongador de fi bra de vidro e alumínio, para pintura - NBM/SH 7019.90.90; 
cabo emborrachado para organização de fi os e cabos - NBM/SH 7312.10.90; esponja metálica para sujeiras 
pesadas e ferrugem de cobre - NBM/SH 7323.10.00; garrafa isotérmica e lixeira inox - NBM/SH 7323.93.00; 
gancho de metal aço com adesivo para aplicação - NBM/SH 7323.99.00; acessórios para banheiro em metal 
zamac - NBM/SH 7324.90.00; garfo gaiola, lixeira de metal aço carbono cromado e cabos - NBM/SH 7326.90.90; 
suporte alumínio para cortina de banheiro - NBM/SH 7615.20.00; persiana, prolongador e cabo de alumínio - 
NBM/SH 7616.99.00; ferramenta para cozinha, de aço inox, polipropileno e borracha - NBM/SH 8205.51.00; 
utensílio para construção, de aço inox - NBM/SH 8205.59.00; misturador de tinta, de metal aço carbono com 
pintura epóxi - NBM/SH 8207.90.00; estilete com lâmina de aço carbono e cabo plástico poliestireno e de borracha 
- NBM/SH 8211.93.90; cortador unha guilhotina para cães e gatos, de metal aço inoxidável e polipropileno - NBM/
SH 8214.20.00; utensílio de cozinha, de metal aço inoxidável, polipropileno e TPE - NBM/SH 8215.99.10; utensílio 
de cozinha, de liga de zinco (metal comum), polipropileno e TPE - NBM/SH 8215.99.90; gancho, cabide e 
acessório para banheiro, de plástico ABS e metal cromado - NBM/SH 8302.50.00; cofre - NBM/SH 8303.00.00; 
embalagem plástica polietileno para armazenar e organizar objetos, redutora de volume de objetos e protetora contra 
traça, insetos, mofo, poeira, sujeira, odores e umidade, acionada por bomba plástica - NBM/SH 8414.20.00; selador de 
embalagens plástico ABS para fechar embalagem - NBM/SH 8422.30.29; pulverizador para limão e dispenser para 
detergente de louça, plástico polipropileno, silicone e TPR - NBM/SH 8424.89.90; prensa plástica de polipropileno e 
metal vertical, para balde para utilização com mops para retirada de água - NBM/SH 8451.80.00; torneira de plástico 
ABS (acrilonitrila butadieno estireno) - NBM/SH 8481.80.19; aparelho removedor de fi  os e bolinhas de tecidos - NBM/
SH 8509.80.90; espremedor de água para mops e carro funcional para organização e transporte de equipamentos de 
limpeza, em plástico polipropileno - NBM/SH 8716.80.00; trena - NBM/SH 9017.80.10; termômetro para banheira - 
NBM/SH 9025.11.90; termômetro digital para banho - NBM/SH 9025.19.90; banqueta em plástico polipropileno - NBM/
SH 9401.80.00; aparelho de iluminação para sistema de porta e presença, de polipropileno, lâmpada de LED e pilha 
- NBM/SH 9405.40.90; aparelho de iluminação solar de polipropileno, lâmpada de LED e bateria - NBM/SH 9405.50.00; 
pincel para pinturas artísticas, cabo plástico polipropileno ou madeira - NBM/SH 9603.30.00; rolo de aço carbono e 
espuma de poliéster - NBM/SH 9603.40.10; utensílio para pintura de plástico polipropileno - NBM/SH 9603.40.90; 
escova e raspador para varredeira - NBM/SH 9603.50.00; mop, mop refi l e suas partes - NBM/SH 9603.90.00; balde 
espremedor, varredeira, escova e rodo, para limpeza - NBM/SH 9603.90.00; kit para limpeza - NBM/SH 9603.90.00; 
escova tira pelos - NBM/SH 9603.90.00; pincel de silicone para cozinha - NBM/SH 9603.90.00; espanador de microfi bra 
- NBM/SH 9603.90.00; escova e esponja para uso doméstico - NBM/SH 9603.90.00 e conjunto de pente e escova 
para cabelos, em polipropileno e nylon - NBM/SH 9615.11.00; (NR)
......................................................................................................................................................................................”

Art. 3º O art. 1º do Decreto nº 47.127, de 14 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica concedido à empresa SANDENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, estabelecida na Avenida Antônio 
Cabral de Souza, nº 4301, Anexo I, Jaguarana, Paulista-PE, com CNPJ/MF nº 08.365.633/0001-05 e CACEPE nº 
0343737-05, o estímulo de que tratam os arts. 8º e 9º do Decreto nº 21.959, 27 de dezembro de 1999, fi cando a 
respectiva fruição condicionada à observância das seguintes características: (NR)
.......................................................................................................................................................................................

III - produtos incentivados: areia sanitária sílica - NBM/SH 2811.22.30; elimina odor geladeira plástico - NBM/
SH 3307.49.00; fi lme-adesivo PVC para isolamento elétrico até 750v - NBM/SH 3919.10.20; fi ta dupla face de 
espuma - NBM/SH 3919.10.90; coqueteleira plástica com travas e acessórios - NBM/SH 3923.30.00; shakeira 
plástica com travas - NBM/SH 3923.30.00; shakeira plástica com travas e mixer - NBM/SH 3923.30.00; shakeira 
plástica com compartimento - NBM/SH 3923.30.00; iogurteira plástica com colher - NBM/SH 3923.30.00; tampa 
plástica para carro - NBM/SH 3923.50.00; cabideiro plástico retrátil para roupas - NBM/SH 3925.90.90; taboa oval 
bambu e silicone - NBM/SH 4419.11.00; base notebook madeira e neoprene - NBM/SH 4421.99.00; pano multiuso 
almofada - NBM/SH 5603.12.30; colchonete refrescante nylon - NBM/SH 5702.92.00; disco microfi bra limpeza - 
NBM/SH 5911.90.00; luva de jardim algodão - NBM/SH 6216.00.00; pano em fi bra para limpeza em geral - NBM/
SH 6307.10.00; pano sek azul - NBM/SH 6307.90.10; tecido não tecido multiuso - NBM/SH 6307.90.10; esponja 
revestida com tecido especial para limpeza - 6307.90.90; pano escorredor microfi bra com íons de prata - NBM/SH 
6307.90.90; sinalizador compacto piso molhado - NBM/SH 6307.90.90; fi ta telada reparos - NBM/SH 7019.51.00; 
pá de mão metal - NBM/SH 8201.10.00; kit ferramentas jardim metal - NBM/SH 8201.10.00; ancinho metal de mão 
- NBM/SH 8201.30.00; enxada de mão metal - NBM/SH 8201.30.00; vassoura de mão metal - NBM/SH 8201.30.00; 
raspador de mão metal - NBM/SH 8201.30.00; tesoura poda metal - NBM/SH 8201.50.00; escardilho de mão metal 
- NBM/SH 8201.90.00; garfo curto de mão metal - NBM/SH 8201.90.00; serrote de ponta de aço para drywall - 
NBM/SH 8202.10.00; mini processador manual plástico - NBM/SH 8210.00.90; tesoura de cozinha inox - NBM/SH 
8213.00.00 e pulverizador multiuso plástico - NBM/SH 8424.89.90; (NR)
......................................................................................................................................................................................”

Art. 4º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I - à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada; e

II - ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Art. 5º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

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

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DECRETO Nº 48.430, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Introduz alterações no Decreto nº 41.447, de 27 de janeiro 
de 2015 e no Decreto nº 45.641, de 7 de fevereiro de 
2018, que concede incentivo do PRODEPE à empresa 
SPECTRUM BRANDS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE BENS DE CONSUMO LTDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO a decisão do Comitê Diretor do PRODEPE, conforme consta da Ata da 119ª Reunião do referido Comitê, 
realizada em 2 de outubro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 41.447, de 27 de janeiro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica concedido à empresa SPECTRUM BRANDS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BENS DE 
CONSUMO LTDA., estabelecida na Rodovia BR 232, s/n, km 9,3, Curado, Jaboatão dos Guararapes - PE, com 
CNPJ/MF nº 49.032.964/0067-37 e CACEPE nº 0006895-05, o estímulo de que tratam os arts. 8º e 9º do Decreto 
nº 21.959, 27 de dezembro de 1999, fi cando a respectiva fruição condicionada à observância das seguintes 
características: (NR)
.......................................................................................................................................................................................

III - produtos benefi ciados: carregador – NBM/SH 8504.40.10; pilha alcalina – NBM/SH 8506.10.10; bateria de 
pilha – NBM/ SH 8506.10.30; pilha de lítio – NBM/SH 8506.50.10; pilha tipo botão – NBM/SH 8506.60.10; pilha 
recarregável – NBM/SH 8507.50.00; liquidifi cador – NBM/SH 8509.40.10; batedeira elétrica uso doméstico – NBM/
SH 8509.40.20; extrator centrífugo – NBM/SH 8509.40.40; aparelho elétrico uso doméstico – NBM/SH 8509.80.90; 
aparelho máquina barbear – NBM/SH 8510.10.00; máquina de cortar cabelo – NBM/SH 8510.20.00; aparelho para 
depilar – NBM/SH 8510.30.00; lanterna manual – NBM/SH 8513.10.10; secador de cabelo – NBM/ SH 8516.31.00; 
aparelho para arranjo de cabelo – NBM/SH 8516.32.00; ferro elétrico de passar – NBM/SH 8516.40.00; forno 
elétrico grill – NBM/SH 8516.60.00; panela eletrotérmica – NBM/SH 8516.79.10; lâmpada fl uorescente – NBM/SH 
8539.31.00; lâmpadas led – NBM/ SH 8539.50.00 e aparelho para massagear – NBM/SH 9019.10.00; (NR)
......................................................................................................................................................................................”

Art. 2º O art. 1º do Decreto nº 45.641, de 7 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica concedido à empresa SPECTRUM BRANDS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BENS DE 
CONSUMO LTDA., estabelecida na Rodovia BR 232, s/n, km 9,3, Curado, Jaboatão dos Guararapes - PE, com 
CNPJ/MF nº 49.032.964/0067-37 e CACEPE nº 0006895-05, o estímulo de que tratam os arts. 8º e 9º do Decreto 
nº 21.959, 27 de dezembro de 1999, fi cando a respectiva fruição condicionada à observância das seguintes 
características: (NR)
.......................................................................................................................................................................................

III - produtos benefi ciados: tubo de pvc para pilhas, a partir de 8701 quilos - NBM/SH 3917.39.00; fi lme pvc termo 
retrátil para pilhas, a partir de 14001 quilos - NBM/SH 3920.43.90; fi lme de pvc para pilhas, a partir de 6920 quilos 
- NBM/SH 3920.49.00; outras partes de máquinas para fabricação de pilhas, a partir de 6001 peças - NBM/SH 
8479.90.90; outras lanternas, a partir de 4001 peças - NBM/SH 8513.10.90; acondicionador de água, a partir 
de 47.510 peças - NBM/SH 3824.99.89; escova de plástico para animais, a partir de 49.177 peças - NBM/SH 
9603.90.00; aquário de acrílico, a partir de 2.431 peças - NBM/SH 3924.90.00; peça de reposição de aparelho de 
máquinas de depilar componente corporal e facial, a partir de 3001 peças - NBM/SH 8510.90.90; peça de reposição 
de aparelho de máquinas de depilar cartucho parafusado com lâmpada interna, a partir de 2001 peças - NBM/
SH 8510.90.90; multi inseticidas padrão aerossol 300 ml, a partir de 1.200.001 peças - NBM/SH 3808.91.19; multi 
inseticidas promocional aerossol 450 ml, a partir de 750.001 peças - NBM/SH 3808.91.19; mata cupim aerossol 400 
ml, a partir de 250.001 peças - NBM/SH 3808.91.92; mata baratas e formigas aerossol 300 ml, a partir de a partir 
de 250.001 peças - NBM/SH 3808.91.19; gel formigas seringa gel 10g, a partir de 14.001- NBM/SH 3808.91.19; gel 
baratas seringa gel 10g, a partir de 14.001 peças - NBM/SH 3808.91.19; armadilha de baratas armadilhas plásticas 
com veneno 2,6g cada, a partir de 36.001 peças - NBM/SH 3808.91.19; iscas raticidas sementes ou pallets 15g, 
a partir de 80.001 peças - NBM/SH 3808.99.19; repelentes de mosquitos cartucho espiral 10 unidades, a partir de 
500.001 peças - NBM/SH 3808.91.19; elétrico pastilha 12 h elétrico pastilha, a partir de 201.001 peças. - NBM/SH 
8543.20.00; refi l pastilha 12h regular elétrico pastilha 12 pastilhas, a partir de 672.001 peças - NBM/SH 3808.91.19; 
repelente de mosquitos em loção 100 ml, a partir de 870.001 peças - NBM/SH 2924.19.99; repelente de mosquito 
em loção 200 ml, a partir de 308.001 peças - NBM/SH 2924.19.99; aromatizadores, a partir de 135.604 peças - NBM/
SH 3307.49.00; limpa pneus 500 ml, a partir de 296.097 peças - NBM/SH 3402.90.19; pneu pretinho 500ml, a partir 
de 79.134 peças - NBM/SH 3402.90.19; lava autos 500ml, a partir de 187.495 peças - NBM/SH 3402.90.39; lava 
autos seco 500ml, a partir de 79.134 peças - NBM/SH 3402.90.90; cera pasta lata 200g, a partir de 348.742 peças - 
NBM/SH 3405.30.00; cera rápida 500ml, a partir de 66.381 peças - NBM/SH 3405.90.00; limpa vidros 500ml, a partir 
de 65.732 peças - NBM/SH 3402.19.00; (NR)
......................................................................................................................................................................................”

Art. 3º Os efeitos deste Decreto fi cam condicionados:

I – à não fruição, por parte do benefi ciário, de incentivo ou benefício fi scal de qualquer natureza sobre um mesmo produto 
incentivado que implique cumulação de benefícios sobre uma mesma operação incentivada; e

II - ao cumprimento dos requisitos previstos no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Art. 4º Na hipótese de a Constituição Federal vir a estabelecer condições diversas das previstas neste Decreto, para a fruição 
do incentivo concedido nos termos do art. 1º, prevalecem aquelas constitucionalmente fi xadas.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO
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DECRETO Nº 48.431, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício 
de 2019, crédito suplementar no valor de R$ 60.000,00 em 
favor da Procuradoria Geral de Justiça.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 10 da Lei nº 16.518, de 26 de dezembro de 2018, e CONSIDERANDO a 
necessidade de reforçar dotação orçamentária insufi ciente para atender despesas com investimentos do Órgão, não implicando 
acréscimo ao orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível, 

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2019, em favor da Procuradoria Geral de Justiça, 
crédito suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), destinado ao reforço da dotação orçamentária especifi cada no Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º são os provenientes de anulação da 
dotação orçamentária especifi cada no Anexo II. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de dezembro de 2019.
 
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO
DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ANEXO I 
(CRÉDITO SUPLEMENTAR) 

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES

  FONTE VALOR 
32000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO     
00121 Procuradoria Geral de Justiça - Administração Direta     

Projeto: 14.422.0949.1132 - Construção, Melhoria e Aparelhamento dos Órgãos de Execução do  60.000,00 
Ministério Público de Pernambuco - MPPE    

4.4.90.00 - Investimentos  0101 60.000,00 
 TOTAL  60.000,00 

ANEXO II 
(ANULACÃO DE DOTAÇÃO) 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES 
   FONTE VALOR 

32000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO     
00121 Procuradoria Geral de Justiça - Administração Direta     

Atividade: 14.122.0949.4368 - Suporte às Atividades Fins da Procuradoria Geral de Justiça  60.000,00 
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 60.000,00 
  TOTAL  60.000,00  

DECRETO Nº 48.432, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício 
de 2019, crédito suplementar no valor de R$ 40.000,00 
em favor da Secretaria Executiva de Ressocialização – 
SERES.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 10 da Lei nº 16.518, de 26 de dezembro de 2018, e CONSIDERANDO a 
necessidade de reforçar dotação orçamentária insufi ciente para atender a despesas operacionais da Secretaria Executiva, não implicando 
acréscimo ao orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2019, em favor da Secretaria Executiva 
de Ressocialização - SERES, crédito suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinado ao reforço da dotação 
orçamentária especifi cada no Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º são os provenientes de anulação da 
dotação orçamentária especifi cada no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de dezembro de 2019. 

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

PEDRO EURICO DE BARROS SILVA
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ANEXO I 
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)  

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES 
   FONTE VALOR 

19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS     
00129 Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES - Administração Direta    

Atividade: 14.122.0977.4397 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria Executiva de  40.000,00 
 Ressocialização - SERES     
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 40.000,00 
  TOTAL  40.000,00 

ANEXO II 
(ANULACÃO DE DOTAÇÃO) 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR 

19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS     
00129 Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES - Administração Direta    

Atividade: 14.122.1025.2076 - Manutenção das Cadeias Públicas e Unidade Prisionais do Estado  40.000,00 
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 40.000,00 
  TOTAL  40.000,00  

DECRETO Nº 48.433, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício 
de 2019, crédito suplementar no valor de R$ 26.355.000,00 
em favor da Secretaria de Educação e Esportes.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 10 da Lei nº 16.518, de 26 de dezembro de 2018, e CONSIDERANDO a 
necessidade de reforçar dotações orçamentárias insufi cientes para atender despesas de pessoal e de custeio da Secretaria, não 
implicando em acréscimo ao orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível, 

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2019, em favor da Secretaria de Educação e 
Esportes, crédito suplementar no valor de R$ 26.355.000,00 (vinte e seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais), destinado ao 
reforço das dotações orçamentárias especifi cadas no Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º são os provenientes de anulação da 
dotação orçamentária especifi cada no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de dezembro de 2019.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

FREDERICO DA COSTA AMÂNCIO
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ANEXO I 
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)  

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR 

14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES     
00108 Secretaria de Educação e Esportes - Administração Direta    

Atividade: 12.362.0402.4325 - Operacionalização da Rede de Educação Integral e Semi-Integral  5.200.000,00 
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 5.200.000,00 
Atividade: 12.363.0918.2277 - Operacionalização da Rede de Educação Profissional  1.600.000,00 
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 1.600.000,00 
Atividade: 12.122.0966.4385 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Educação e Esportes  55.000,00 
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 55.000,00 
Op. Especial: 28.846.0966.1061 - Contribuição Complementar da Secretaria de Educação e Esportes  6.700.000,00 
 ao FUNAFIN     
 3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais  0101 6.700.000,00 
Atividade: 12.368.1027.3322 - Operacionalização da Gestão Escolar  12.800.000,00 
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 12.800.000,00 
  TOTAL  26.355.000,00 

ANEXO II 
(ANULACÃO DE DOTAÇÃO) 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES 
   FONTE VALOR 

14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES     
00108 Secretaria de Educação e Esportes - Administração Direta    

Projeto: 12.368.1027.3314 - Expansão e Melhoria da Rede Escolar  26.355.000,00 
 4.4.90.00 - Investimentos  0101 26.355.000,00 
  TOTAL  26.355.000,00  

DECRETO Nº 48.434, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício 
de 2019, crédito suplementar no valor de R$ 486.980,09 
em favor da Secretaria de Educação e Esportes.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 10 da Lei nº 16.518, de 26 de dezembro de 2018, e CONSIDERANDO a 
necessidade de reforçar dotação orçamentária insufi ciente para atender despesas de pessoal da Secretaria, não implicando em 
acréscimo ao orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis, 

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2019, em favor da Secretaria de Educação e 
Esportes, crédito suplementar no valor de R$ 486.980,09 (quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e nove centavos), 
destinado ao reforço da dotação orçamentária especifi cada no Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º são os provenientes de anulação das 
dotações orçamentárias especifi cadas no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de dezembro de 2019.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

FREDERICO DA COSTA AMÂNCIO
MARCELO BRUTO DA COSTA CORREIA

SÍLVIA MARIA CORDEIRO
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ANEXO I 
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)  

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES
  FONTE VALOR 

14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES     
00108 Secretaria de Educação e Esportes - Administração Direta    

Op. Especial:  28.846.0966.1061 - Contribuição Complementar da Secretaria de Educação e Esportes  486.980,09 
ao FUNAFIN     

3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais  0101 486.980,09 
 TOTAL  486.980,09 
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ANEXO II 
(ANULACÃO DE DOTAÇÃO) 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR 

38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO    
00308 Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM    

Atividade: 04.121.0182.1394 - Produção e Sistematização de Estudos e Pesquisas  98.241,00 
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 98.241,00 
Projeto: 04.121.0185.2154 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos para Captação de  3.000,00 
 Investimentos Estratégicos e Articulação Interinstitucional    
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 3.000,00 
Atividade: 04.122.0934.4350 - Suporte às Atividades Fins da Agência Estadual de Planejamento e  0,01 
 Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM    
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 0,01 
Atividade: 04.126.0934.4246 - Operação e Manutenção das Atividades de Informática na Agência  8.000,00 
 Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco -    
 CONDEPE/FIDEM     
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 8.000,00 
Projeto: 04.451.1068.4432 - Plano Estadual de Redução de Risco nos Municípios de  3.000,00 
 Pernambuco - PERR- PE     
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 3.000,00 
Atividade: 04.573.0182.3676 - Disseminação da Produção Técnico-Científica da Agência  3.000,00 
 CONDEPE/FIDEM     
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 3.000,00 
Atividade: 15.121.0130.0147 - Operacionalização, Implementação e Adequação dos Instrumentos  5.000,00 
 de Gestão do Uso e Ocupação do Solo    
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 5.000,00 

00505 Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM    
Projeto: 15.453.1086.4682 - Implantação de BRT nos Corredores Norte - Sul e Leste - Oeste do  157.219,48 
 STPP / RMR     
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 157.219,48 

44000 - SECRETARIA DA MULHER     
00125 Secretaria da Mulher - Administração Direta     

Atividade: 14.126.0956.4293 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de  87.240,00 
 Governo da Secretaria da Mulher    
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 87.240,00 
Atividade: 14.422.0388.2257 - Interiorização e Descentralização das Ações de Gênero  65.000,00 
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 65.000,00 
Atividade: 14.422.1021.4229 - Ações de Prevenção da Violência de Gênero Contra as Mulheres  57.279,60 
 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes  0101 57.279,60 
  TOTAL  486.980,09  

DECRETO Nº 48.435, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício 
de 2019, crédito suplementar no valor de R$ 470.000,00 
em favor da Secretaria de Administração.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 10 da Lei nº 16.518, de 26 de dezembro de 2018, e CONSIDERANDO a 
necessidade de reforçar dotação orçamentária insufi ciente para atender despesas de pessoal da Secretaria, não implicando em 
acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2019, em favor da Secretaria de Administração, 
crédito suplementar no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), destinado ao reforço da dotação orçamentária 
especifi cada no Anexo I.

 
Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º são os provenientes de anulação, em igual 

importância, das dotações orçamentárias especifi cadas no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2019.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ANEXO I 
(CRÉDITO SUPLEMENTAR) 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR 

12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO     
00106 Secretaria de Administração - Administração Direta     

Atividade: 04.846.0958.0491 - Contribuição Patronal da Secretaria de Administração ao FUNAFIN  470.000,00 
 3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais  0101 470.000,00 
  TOTAL  470.000,00 

ANEXO II 
(ANULACÃO DE DOTAÇÃO) 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR 

12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO     
00106 Secretaria de Administração - Administração Direta     

Atividade: 04.122.0056.1781 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da  70.000,00 
 Secretaria de Administração do Estado    
 3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais  0101 70.000,00 
Atividade: 04.122.0958.4376 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Administração  400.000,00 
 3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais  0101 400.000,00 
  TOTAL  470.000,00  

DECRETO Nº 48.436, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício 
de 2019, crédito suplementar no valor de R$ 61.000,00 
em favor da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A 
– EPC.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto nos incisos IV e V do art. 10 da Lei nº 16.518, de 26 de dezembro de 2018, e CONSIDERANDO a 
necessidade de reforçar dotação orçamentária insufi ciente para atender despesas com pessoal, não implicando acréscimo ao Orçamento 
vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível, 

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2019, em favor da Empresa Pernambuco de 
Comunicação S/A – EPC, crédito suplementar no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), destinado ao reforço da dotação 
orçamentária especifi cada no Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º são os provenientes de anulação da 
dotação orçamentária especifi cada no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

JOSÉ ALUÍSIO LESSA DA SILVA FILHO
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ANEXO I 
(CRÉDITO SUPLEMENTAR) 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR 

31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO    
00506 Empresa Pernambuco de Comunicação S.A. - EPC     

Atividade: 24.122.1083.4657 - Suporte às Atividades Fins da Empresa Pernambuco de  61.000,00 
 Comunicação S/A     
 3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais  0101 61.000,00 
  TOTAL  61.000,00 

ANEXO II 
(ANULACÃO DE DOTAÇÃO) 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR 

31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO    
00405 Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE    

Atividade: 19.571.0906.4149 - Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas em C&T em  61.000,00 
 Temas Prioritários para PE     
 4.4.90.00 - Investimentos  0101 61.000,00 
  TOTAL  61.000,00  

DECRETO Nº 48.437, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício 
de 2019, crédito suplementar no valor de R$ 130.000,00 
em favor da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 10 da Lei nº 16.518, de 26 de dezembro de 2018, e CONSIDERANDO a 
necessidade de reforçar dotações orçamentárias insufi cientes para atender despesas com pessoal do Órgão, não implicando acréscimo 
ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2019, em favor da Agência Estadual de Meio 
Ambiente - CPRH, crédito suplementar no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), destinado ao reforço das dotações 
orçamentárias especifi cadas no Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º são os provenientes de anulação da 
dotação orçamentária especifi cada no Anexo II. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de dezembro de 2019.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 18 de dezembro do ano de 2019, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

JOSÉ ANTÔNIO BERTOTTI JÚNIOR
JOSÉ ALUÍSIO LESSA DA SILVA FILHO

JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO
DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ANEXO I 
(CRÉDITO SUPLEMENTAR) 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR 

36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE    
00310 Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH     

Atividade: 18.846.0933.0525 - Contribuições Patronais da Agência CPRH ao FUNAFIN  70.000,00 
 3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais  0101 70.000,00 
Atividade: 18.122.0933.4349 - Suporte às Atividades Fins da Agência Estadual de Meio Ambiente -  60.000,00 
 CPRH     
 3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais  0101 60.000,00 
  TOTAL  130.000,00 

ANEXO II 
(ANULACÃO DE DOTAÇÃO) 

 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2019  EM R$ 
ESPECIFICAÇÃO  RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR 

31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO    
00405 Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE    

Atividade: 19.571.0906.4149 - Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas em C&T em  130.000,00 
 Temas Prioritários para PE     
 4.4.90.00 - Investimentos  0101 130.000,00 
  TOTAL  130.000,00  

ERRATA

No art. 21 do Anexo Único do Decreto nº 48.377, de 13 de dezembro de 2019, que aprova o Estatuto da Empresa Pernambucana 
de Transporte Coletivo Intermunicipal – EPTI:

Onde se lê:

“Art. 21. ............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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IX - ..................................................................................................................................................................................................................

XI - ..................................................................................................................................................................................................................

XII - ................................................................................................................................................................................................................

XIII - ...............................................................................................................................................................................................................

XIV - ...............................................................................................................................................................................................................

XV - ................................................................................................................................................................................................................

XVI - ...............................................................................................................................................................................................................

XVII - ..............................................................................................................................................................................................................

XVIII - ............................................................................................................................................................................................................

XIX - ...............................................................................................................................................................................................................

XX - ................................................................................................................................................................................................................

XXI - ...............................................................................................................................................................................................................

XXII - ..............................................................................................................................................................................................................

XXIII - ............................................................................................................................................................................................................

XXIV - ............................................................................................................................................................................................................

XXV - .............................................................................................................................................................................................................

XXVI - ............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................”

Leia-se:

“Art. 21. ...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

IX - ..................................................................................................................................................................................................................

X - ...................................................................................................................................................................................................................

XI - .................................................................................................................................................................................................................

XII - ................................................................................................................................................................................................................

XIII - ...............................................................................................................................................................................................................

XIV - ...............................................................................................................................................................................................................

XV - ................................................................................................................................................................................................................

XVI - ...............................................................................................................................................................................................................

XVII - .............................................................................................................................................................................................................

XVIII - ............................................................................................................................................................................................................

XIX - ...............................................................................................................................................................................................................

XX - ................................................................................................................................................................................................................

XXI - ...............................................................................................................................................................................................................

XXII - .............................................................................................................................................................................................................

XXIII - ............................................................................................................................................................................................................

XXIV - ............................................................................................................................................................................................................

XXV - .............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................”

ERRATA

No preâmbulo do Decreto nº 48.383, de 13 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de fruição 
da terceirização autorizada pelo Decreto nº 47.067, de 29 de janeiro de 2019, da empresa MARILAN NORDESTE INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS LTDA:

Onde se lê:

“CONSIDERANDO a decisão do Comitê Diretor do PRODEPE, conforme consta da Ata da 119ª Reunião do referido Comitê, 
realizada em 02 de outubro de XXXX,”

Leia-se:

“CONSIDERANDO a decisão do Comitê Diretor do PRODEPE, conforme consta da Ata da 119ª Reunião do referido Comitê, 
realizada em 02 de outubro de 2019,”

ATOS DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso de suas atribuições RESOLVE:

Nº 8114 – Exonerar, a pedido, MAYRA CONCESSA LAET DE ANDRADE do cargo em comissão de Assistente de Gabinete do Procon, 
símbolo CAA-5, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 8115 - Tornar sem efeito o Ato nº 7918, de 06 de dezembro de 2019.

Nº 8116 - Nomear, em caráter precário, o candidato abaixo relacionado, aprovado no concurso público para o cargo de Agente de 
Segurança Penitenciária, da Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES, tendo em vista a homologação do resultado fi nal do 
referido certame publicada através do Edital nº 27 – SERES/SJDH/PE, de 21 de janeiro de 2019, em cumprimento à decisão judicial 
proferida no Processo nº 0026555-90.2018.8.17.2001:
 

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA / MASCULINO – SEGUNDA TURMA
 

Classifi cação Nome
37º Abraão Arthur Barros dos Santos

 
Nº 8117 - Nomear, em caráter precário, o candidato abaixo relacionado, aprovado no concurso público para o Cargo de Agente de 
Segurança Penitenciária, da Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES, tendo em vista a homologação do resultado fi nal do 
referido certame publicada através do Edital nº 27 – SERES/SJDH/PE, de 21 de janeiro de 2019, em cumprimento à decisão judicial 
proferida na Ação Ordinária nº 0023217-11.2018.8.17.2001: 

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA / MASCULINO – PRIMEIRA TURMA 

Classifi cação Nome Defi ciência
1º Jonas Pereira dos Santos SIM

Nº 8118 - Exonerar ÉRIKA SILVEIRA DA SILVA do cargo em comissão de Diretora Geral de Fluxos Assistenciais, símbolo DAS-2, da 
Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019.

Nº 8119 - Designar AMÉLIA CALDAS DE SOUZA, matrícula nº 22.490-6, para exercer a Função Gratifi cada de Diretora Geral de Fluxos 
Assistenciais, símbolo FDA, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019.

Nº 8120 - Dispensar AMÉLIA CALDAS DE SOUZA, matrícula nº 22.490-6, da Função Gratifi cada de Diretora Geral de Programação e 
Controle em Saúde, símbolo FDA, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019.

Nº 8121 - Nomear ÉRIKA SILVEIRA DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Diretora Geral de Programação e Controle em 
Saúde, símbolo DAS-2, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019.

Nº 8122 - Exonerar SHEILA GUIOMAR BRASIL do cargo em comissão de Superintendente de Administração e Finanças de Hospital – 
Otávio de Freitas, símbolo DAS-3, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019. 

Nº 8123 - Nomear MILTON PAULO DE OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Superintendente de Suprimentos de Hospital – 
Getulio Vargas, símbolo DAS-3, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019. 

Nº 8124 - Dispensar CELIA DE SOUZA BASTOS DIDIER, matrícula nº 111.196-5, da Função Gratifi cada de Superintendente de 
Suprimentos de Hospital – Getulio Vargas, símbolo FDA-1, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019. 

Nº 8125 - Designar SHEILA GUIOMAR BRASIL, matrícula nº 394.415-8, para exercer a Função Gratifi cada de Superintendente de 
Administração e Finanças de Hospital – Otávio de Freitas, símbolo FDA-1, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de 
dezembro de 2019.

Nº 8126 - Exonerar, a pedido, IZABELLA KEYLA DA SILVA do cargo em comissão de Gerente Jurídica de Contratos, símbolo DAS-4, da 
Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019. 

Nº 8127 - Nomear PATRÍCIA PEREIRA WILKELMANN para exercer o cargo em comissão de Gerente Jurídica de Contratos, símbolo 
DAS-4, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019. 

Nº 8128 - Exonerar PATRÍCIA PEREIRA WILKELMANN do cargo em comissão de Coordenadora Jurídica de Contratos, símbolo CAA-2, 
da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019. 

Nº 8129 - Nomear STEPHANIE GOMES GUNDES PESSOA para exercer o cargo em comissão de Coordenadora Jurídica de Contratos, 
símbolo CAA-2, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019. 

Nº 8130 - Exonerar STEPHANIE GOMES GUNDES PESSOA do cargo em comissão de Assessora Jurídica, símbolo CAA-2, da 
Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019. 

Nº 8131 - Nomear AMÉRICO OLIVEIRA PINTO NETO para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, símbolo CAA-2, da 
Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 8132 - Exonerar GABRIEL FRANCISCO PESSOA SILVA do cargo em comissão de Assessor Técnico da Gerência Médica – Jaboatão 
Prazeres, símbolo CAA-2, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019.

Nº 8133 - Nomear MARILENE DAVIS LANES para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica da Gerência Médica – Ulysses 
Pernambucano, símbolo CAA-2, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019.

Nº 8134 - Exonerar MARILENE DAVIS LANES do cargo em comissão de Assistente de Hospital Regional - Ulysses Pernambucano, 
símbolo CAA-3, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019.

Nº 8135 - Nomear GABRIEL FRANCISCO PESSOA SILVA para exercer o cargo em comissão de Assistente de Hospital Regional - 
Jaboatão Prazeres, símbolo CAA-3, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019.

Nº 8136 - Exonerar, a pedido, JOICE CAMILA RODRIGUES E SILVA do cargo em comissão de Coordenadora de Vigilância em Saúde, 
símbolo CAA-2, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019. 

Nº 8137 - Nomear THAMYRIS VIEIRA DE BARROS para exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Vigilância em Saúde, 
símbolo CAA-2, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 8138 - Dispensar, a pedido, GENILDA PEREIRA MENDES, matrícula nº 233.812-2, da Função Gratifi cada de Assessora Técnica de 
Hospital – Otávio de Freitas, símbolo FDA-4, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 30 de novembro de 2019.

Nº 8139 - Dispensar, a pedido, JUCIENE BEZERRA RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 374.884-7, da Função Gratifi cada de Assessora 
Técnica de Hospital – Agamenon Magalhães, símbolo FDA-4, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 07 de outubro de 2019. 

Nº 8140 - Designar JULIANA SANTOS DA ROCHA ALVES, matrícula nº 373.291-6, para exercer a Função Gratifi cada de Assessora 
Técnica de Hospital – Agamenon Magalhães, símbolo FDA-4, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 07 de outubro de 2019.

Nº 8141 - Exonerar ARTHUR LIMA PRADO do cargo em comissão de Apoio Administrativo, símbolo CAA-4, da Fundação de Hematologia 
e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE, com efeito retroativo a 02 de dezembro de 2019.

Nº 8142 - Nomear RAFAELLA TENÓRIO LEMOS para exercer o cargo em comissão de Apoio Administrativo, símbolo CAA-4, da 
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE, com efeito retroativo a 02 de dezembro de 2019.

Nº 8143 - Exonerar, a pedido, BÁRBARA NANCY COSTA VALENÇA do cargo em comissão de Assistente Jurídico, símbolo CAA-3, da 
Secretaria de Educação e Esportes, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 8144 - Nomear FERNANDO JOSÉ CAVALCANTI DO RÊGO BARROS NETO para exercer o cargo em comissão de Assistente 
Jurídico, símbolo CAA-3, da Secretaria de Educação e Esportes, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 8145 - Exonerar, a pedido, MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS do cargo em comissão de Assessora Técnica da Rede Escolar, 
símbolo CAA-2, da Secretaria de Educação e Esportes, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 8146 - Nomear BÁRBARA NANCY COSTA VALENÇA para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica da Rede Escolar, 
símbolo CAA-2, da Secretaria de Educação e Esportes, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 8147 - Exonerar, a pedido, PAULO HENRIQUE CARVALHO GOMINHO NOVAES do cargo em comissão de Chefe da Unidade de 
Educação Infantil e dos Anos Iniciais, símbolo CAA-4, da UCP – Educação Integral, da Secretaria de Educação e Esportes, com efeito 
retroativo a 04 de novembro de 2019.

Nº 8148 - Nomear MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão de Chefe da Unidade de Educação Infantil 
e dos Anos Iniciais, símbolo CAA-4, da UCP – Educação Integral, da Secretaria de Educação e Esportes, com efeito retroativo a 01 de 
dezembro 2019.

Nº 8149 - Dispensar do Cargo de Professor HAB -3, FS -IX, NU -8, com efeito retroativo a 01 de fevereiro de 2019, a servidora aposentada 
(revertida) STELA SANTOS LEAL, matrícula n° 91.238-7.

Nº 8150 - Exonerar, a pedido, RAPHAEL PONTES CLAUS do cargo em comissão de Assessor Técnico Especial, símbolo DAS-2, da 
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8151 - Exonerar, a pedido, AYANNA KARINA DE ASSIS SANTOS WANDERLEY do cargo em comissão de Gestora de Obras, 
símbolo DAS-4, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8152 - Exonerar, a pedido, RENATA ISAURA RODRIGUES DE ABREU do cargo em comissão de Gerente Jurídico, símbolo DAS-4, 
da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019.

Nº 8153 - Exonerar, a pedido, LARA DE OLIVEIRA SANTANA do cargo em comissão de Gerente de Planejamento de Recursos Hídricos, 
símbolo DAS-4, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8154 - Exonerar, a pedido, SANDRA MARIA FERRAZ DE SÁ do cargo em comissão de Gestora de Projetos, símbolo DAS-5, da 
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8155 - Exonerar, a pedido, ANTÔNIO DANTAS DA SILVA do cargo em comissão de Coordenador Técnico de Orçamento, símbolo 
CAA-2, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 
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Nº 8156 - Exonerar ANDRÉ PONTES DE SÁ MARQUIM, a pedido, do Cargo em Comissão de Assessor Técnico, símbolo CAA-2, da 
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8157 - Exonerar, a pedido, BERNARDINO COELHO DE MAGALHÃES NETO do cargo em comissão de Assistente Técnico, símbolo 
CAA-4, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8158 - Exonerar, a pedido, LUCIANO JORGE RIBEIRO DE BARROS do cargo em comissão de Assistente Técnico, símbolo CAA-4, 
da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8159 - Exonerar, a pedido, VAGNER BERNARDO DA SILVA do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete, símbolo CAA-5, da 
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8160 - Dispensar, a pedido, HENRIQUE SUASSUNA DE ANDRADE LIMA da Função Gratifi cada de Gestor de Projetos, símbolo 
FDA-1, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8161 - Dispensar, a pedido, VÂNIA DE OLIVEIRA PIMENTEL da Função Gratifi cada de Gerente de Convênios de Transportes, 
símbolo FDA-2, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8162 - Nomear RAPHAEL PONTES CLAUS para exercer o cargo em comissão de Gerente Geral de Transportes, símbolo DAS-2, da 
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8163 - Nomear AYANNA KARINA DE ASSIS SANTOS WANDERLEY para exercer o cargo em comissão de Gerente de Engenharia, 
símbolo DAS-4, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8164 - Nomear RENATA ISAURA RODRIGUES DE ABREU para exercer o cargo em comissão de Gestora de Engenharia, símbolo 
DAS-4, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8165 - Nomear LARA DE OLIVEIRA SANTANA para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica Especial, símbolo DAS-4, 
da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8166 - Nomear SANDRA MARIA FERRAZ DE SÁ para exercer o cargo em comissão de Gestora Técnica, símbolo DAS-5, da 
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8167 - Nomear ANTÔNIO DANTAS DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo CAA-2, da Secretaria 
de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8168 - Nomear ANDRÉ PONTES DE SÁ MARQUIM para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Engenharia, símbolo CAA-
2, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8169 - Nomear BERNARDINO COELHO DE MAGALHÃES NETO para exercer o cargo em comissão de Assistente Operacional, 
símbolo CAA-4, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8170 - Nomear LUCIANO JORGE RIBEIRO DE BARROS, para exercer o cargo em comissão de Assistente Operacional, símbolo 
CAA-4, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8171 - Nomear VAGNER BERNARDO DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Auxiliar Operacional, CAA-5, da Secretaria de 
Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8172 - Designar HENRIQUE SUASSUNA DE ANDRADE LIMA para exercer a Função Gratifi cada de Gerente de Convênios de 
Transportes, símbolo FDA-1, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8173 - Designar VÂNIA DE OLIVEIRA PIMENTEL para exercer a Função Gratifi cada de Gerente Jurídico, símbolo FDA-2, da 
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2019. 

Nº 8174 - Exonerar, a pedido, BRUNO COSTA SIMÕES do cargo em comissão de Superintendente de Projetos, símbolo DAS-3, do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco – DER-PE, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos.

Nº 8175 - Exonerar, a pedido, MAURO JORDÃO DE VASCONCELOS FILHO do cargo em comissão de Gestor Técnico, símbolo DAS-5, 
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco – DER-PE, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos.

Nº 8176 - Nomear BRUNO COSTA SIMÕES para exercer o cargo em comissão de Superintendente de Aeródromo, símbolo DAS-3, da 
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos.

Nº 8177 - Nomear MAURO JORDÃO DE VASCONCELOS FILHO para exercer o cargo em comissão de Gestor de Aeródromo, símbolo 
DAS-5, da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos.

Nº 8178 - Dispensar o Coronel PM MURILO PAULO ACCIOLY DA SILVA JÚNIOR, matrícula nº 980.082-4, da Função Gratifi cada de 
Coordenador de Saúde, símbolo FDA-4, da Polícia Militar de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo ao dia 
01 de outubro de 2019.

Nº 8179 - Designar o Coronel PM ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA GUEDES, matrícula nº 940.648-4, para exercer a Função Gratifi cada 
de Coordenador de Saúde, símbolo FDA-4, da Polícia Militar de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, com efeito retroativo ao 
dia 01 de outubro de 2019.

Nº 8180 - Nomear, em caráter precário, o candidato abaixo relacionado, aprovado no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia 
Militar, do Quadro Próprio de Pessoal da Polícia Militar de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, tendo em vista a homologação 
do referido certame através da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 062, de 08 de outubro de 2019, em cumprimento à decisão judicial contida 
no Processo abaixo elencado:

Nome Número do Processo
RODRIGO DE SOUZA PESSOA 0003794-76.2016.8.17.2990

.
Nº 8181 - Nomear o candidato abaixo relacionado, aprovado no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, do Quadro 
Próprio de Pessoal da Polícia Militar de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social – SDS, tendo em vista a homologação do referido 
certame através da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 053, de 03 de abril de 2018 e em cumprimento à decisão judicial com trânsito em 
julgado, contida no Processo abaixo elencado:

Classifi cação Nome Número do Processo
942º SEBASTIÃO GONÇALVES DE BARROS 0015649-41.2018.8.17.2001

.
Nº 8182 - Exonerar, a pedido, AMANDA MORAES DE SOUZA do cargo em comissão de Apoio Técnico de Projetos Estratégicos 
para Proteção Juvenil, símbolo CAA-3, da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, com efeito retroativo a 09 de 
dezembro de 2019.

Nº 8183 - Nomear ERASMO ALVES DA COSTA FILHO para exercer o cargo em comissão de Auxiliar Técnico Regional, símbolo CAA-5, 
da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 8184 - Exonerar MÁRCIO ROBERTO PINTO SOARES do cargo em comissão de Apoio Técnico, símbolo CAA-3, da Secretaria de 
Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 8185 - Nomear ANNE FRANCIS DA ROCHA NERIS para exercer o cargo em comissão de Apoio Técnico, símbolo CAA-3, da 
Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2019.

Nº 8186 - Designar HÉLIO INÁCIO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR, matrícula nº 251.221-1, da Secretaria de Educação e Esportes, para 
responder pelo expediente da Gerência da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, da referida Secretaria, no período de 02 de 
janeiro a 02 de agosto de 2020, durante a ausência de sua titular, em gozo de férias regulamentares e licença prêmio.

Nº 8187 - Designar JOANILE GUIMARÃES VERDUGO, Procuradora do Estado, matrícula nº 248.472-2, para responder pelo expediente 
da Chefi a da Procuradoria Regional de Petrolina, da Procuradoria Geral do Estado, no período de 16 de dezembro de 2019 a 14 de janeiro 
de 2020, durante a ausência de seu titular, em gozo de férias regulamentares.

Nº 8188 - Designar CAIO EDUARDO SILVA MULATINHO, Secretário Executivo da Controladoria-Geral do Estado, da Secretaria da 
Controladoria Geral do Estado, para responder pelo expediente da referida Secretaria, no período de 16 de dezembro de 2019 a 05 de 
janeiro de 2020, durante a ausência de sua titular,em gozo de férias regulamentares.

Nº 8189 - Designar FLÁVIO ANTÔNIO COSTA MIRANDA SOTERO, matrícula nº 3257-3, da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - 
JUCEPE, da Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualifi cação, para responder pelo expediente da Presidência, da referida Junta Comercial, 
no período de 17 de dezembro de 2019 a 10 de janeiro 2020, durante a ausência de seu titular, em gozo de férias regulamentares.

Nº 8190 - Designar INAMARA SANTOS MELO, Secretária Executiva de Meio Ambiente e Sustentabilidade, da Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, para responder pelo expediente da referida Secretaria, no período de 02 a 08 de janeiro de 2020, durante 
a ausência de seu titular, em gozo de férias regulamentares.

Nº 8191 - Autorizar o afastamento do Estado de ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA, Chefe da Assessoria Especial ao 
Governador, para tratar de assuntos de interesse da referida Assessoria, na cidade de Brasília – DF, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2019.

Nº 8192 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista a solicitação da Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde, da Secretaria de Saúde, de FLÁVIO CLAUDEVAN DE GOUVEIA AMÂNCIO, Diretor Presidente do Laboratório Farmacêutico do 
Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes – LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse do referido Laboratório, na cidade de 
Brasília - DF, no dia 16 de dezembro de 2019, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

Nº 8193 - Autorizar o afastamento do País, tendo em vista a solicitação do Secretário de Educação e Esportes, de DANIELLA RAMOS 
NARDON GOMES, da referida Secretaria, para acompanhar intercambistas do Programa Ganhe o Mundo, na cidade de Miami-EUA, no 
período de 08 a 16 de janeiro de 2020.

Nº 8194 - Autorizar o afastamento do País, tendo em vista a solicitação do Secretário de Educação e Esportes, de JOSEILTON 
CAVALCANTI FERREIRA, da referida Secretaria, para acompanhar intercambistas do Programa Ganhe o Mundo, na cidade de 
Fredericton-Canadá, no período de 29 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020.

Nº 8195 - Autorizar o afastamento do País, tendo em vista a solicitação do Secretário de Educação e Esportes, de MARTA BAPTISTA 
AMORIM, da referida Secretaria, para acompanhar intercambistas do Programa Ganhe o Mundo, na cidade de Toronto-Canadá, no 
período de 30 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020.

Nº 8196 - Autorizar o afastamento do País, tendo em vista a solicitação do Secretário de Educação e Esportes, de MARCIA TELMA 
PEREIRA DA SILVA, da referida Secretaria, para acompanhar intercambistas do Programa Ganhe o Mundo, na cidade de Toronto-
Canadá, no período de 31 de janeiro a 08 de fevereiro de 2020.

Nº 8197 - Autorizar o afastamento do País, tendo em vista a solicitação do Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, de MARIA DE 
FÁTIMA GOMES DA CRUZ, da Universidade de Pernambuco - UPE, para participar do XXVII Colóquio da AFIRSE Portugal – Educação 
e Bem Estar, promovido pela Universidade de Lisboa, na cidade de Lisboa – Portugal, no período de 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 
2020, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

Nº 8198 - Autorizar o afastamento do País, tendo em vista a solicitação do Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, de GISELE 
PEREIRA DE OLIVEIRA, da Universidade de Pernambuco - UPE, para participar do III Congresso Lusófona de Ciência das Religiões – 
Religião, Ecologia e Natureza, promovido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, na cidade de Lisboa - Portugal, no 
período de 31 de janeiro a 05 de fevereiro de 2020, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

Nº 8199 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista a solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, de ROBERTO 
DE ABREU E LIMA ALMEIDA, Diretor Presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – AD/DIPER, para tratar 
de assuntos de interesse do Estado, na cidade São Paulo - SP, no dia 12 de dezembro de 2019, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

ATO DO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2019.

Nº 7975 – Designar, para complementação do mandato, nos termos do artigo 14 do Decreto nº 46.186, de 28 de junho de 2018, para compor o 
Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A, como representantes da Procuradoria Geral do Estado, RAFAEL 
FARIAS LOUREIRO AMORIM, na qualidade de titular, em substituição a ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO, e PAULO ROSENBLATT, na 
qualidade de suplente, em substituição a GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA, com efeito retroativo a 13 de novembro de 2019.

(REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO ORIGINAL).

ATO DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

Nº 8068 - Designar BERTA GOMES TEIXEIRA, da Secretaria de Administração, para responder pelo expediente da Gerência de 
Licitações de Terceirização do Estado-GELIT, da referida Secretaria, no período de 25 de outubro a 23 de novembro de 2019, durante o 
impedimento de sua titular, em gozo de licença médica.

(REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO ORIGINAL).

ADMINISTRAÇ‹O
Secretária: Marília Raquel Simões Lins

PUBLICAÇÕES SAD DO DIA 18.12.2019

PORTARIA CONJUNTA SAD/SES NO 076, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, RESOLVEM:

Prorrogar, por mais 24 (vinte e quatro) meses, a vigência da Seleção Pública Simplifi cada regida pela Portaria Conjunta SAD/SES nº 086, 
de 04 de outubro de 2017, que visa à contratação temporária de 8 (oito) profi ssionais para Educação à Distância, cujo resultado fi nal foi 
homologado através da Portaria Conjunta SAD/SES nº 117, de 20 de dezembro de 2017.

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
Secretária de Administração

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Secretário de Saúde

PORTARIA CONJUNTA SAD/SES Nº 077, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE SAÚDE, tendo em vista a autorização contida no Decreto nº 48.278, de 25 
de novembro de 2019, e a Resolução nº 032/2019, de 08 de julho de 2019, da Câmara de Política de Pessoal – CPP, homologada através 
do Ato nº 7564, de 21 de outubro de 2019, publicado no DOE de 22 de outubro de 2019, RESOLVEM:

I. Abrir Seleção Pública Simplifi cada para a contratação temporária de 05 (cinco) profi ssionais de níveis Superior e Médio de diversas 
áreas, para atender a necessidade de interesse público da Escola de Saúde Pública de Pernambuco, da Secretaria de Saúde, de acordo 
com o quadro de vagas constante do ANEXO I deste Edital,observados os termos da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.
II. Determinar que a Seleção Pública Simplifi cada de que trata o item anterior terá prazo de validade de 24 (vinte e quatro) meses, 
prorrogável por até igual período, a contar da homologação do resultado fi nal, publicada no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.

III. Instituir a Comissão Coordenadora do certame, responsável pela elaboração das normas e pelo acompanhamento da execução do 
processo seletivo, fi cando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

NOME MATRÍCULA INSTITUIÇÃO
Leonardo Henrique Fernandes Bezerra 318.730-6 SAD
Camila de Sá Matias 299.724-0 SAD
Fernanda Tavares Costa de Sousa Araújo 393.430-6 SES
Célia Maria Borges da Silva Santana 350.391-7 SES

IV. Estabelecer que é da responsabilidade da Comissão Executora, a ser designada pela Secretaria de Saúde, a criação de todos os 
instrumentos necessários para inscrição, avaliação curricular, avaliação do plano de trabalho, recebimento dos recursos, elaboração e 
divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se fi zerem necessários.
V. Estabelecer que a contratação temporária mencionada nesta Portaria Conjunta terá duração de até 12 (doze) meses, ou estará 
condicionada ao tempo de realização dos cursos ao qual o contratado estará vinculado, podendo ser prorrogada por iguais períodos, 
conforme necessidade da Secretaria de Saúde, observados os prazos da Lei nº 14.547, de 2011.
VI. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
Secretária de Administração

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Secretário de Saúde

Secretarias de Estado
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ANEXO ÚNICO
EDITAL

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplifi cado de que trata esta Portaria Conjunta visa à contratação temporária de 05 (cinco) profi ssionais, sendo: 
02 (duas) vagas de nível superior para Coordenador de Curso da Área de Educação Profi ssional em Saúde; e 03 (três) vagas de nível 
médio para Apoio Pedagógico Educacional, observado o quadro de vagas constante do ANEXO I deste Edital.
1.2. A Seleção Pública de que trata o subitem anterior será realizada em etapa única, de caráter classifi catório e eliminatório, que 
consistirá em análise curricular, conforme descrito no item 6 deste edital.
1.3. Para os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida ampla divulgação, serão utilizados os endereços 
eletrônicos www.saude.pe.gov.br e http://ead.saude.pe.gov.br/, devendo o resultado fi nal ser homologado através de Portaria Conjunta 
SAD/SES a ser publicada no Diário Ofi cial do Estado.
1.4. As regras do certame são disciplinadas por este Edital e respectivos anexos, que dele são partes integrantes, para todos os efeitos, 
e devem ser fi elmente observados.
2.DAS FUNÇÕES, REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO, ATRIBUIÇÔES, REMUNERAÇÃO, LOCAIS DE TRABALHO E JORNADA DE 
TRABALHO.
2.1. COORDENADOR DE CURSO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE
2.1.1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
a)Diploma ou Declaração de Conclusão de Graduação, na área de Saúde, emitido por Instituição ofi cialmente reconhecida pelo MEC;
b)Certifi cado ou Declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação stricto sensu na área de Saúde Coletiva, emitido por Instituição 
ofi cialmente reconhecida pelo MEC.
2.1.2. ATRIBUIÇÕES
a)Coordenar e executar todas as atividades didático-pedagógicas do(s) curso(s) sob sua responsabilidade;
b)Elaborar o Plano Operacional e zelar seu cumprimento junto com a Coordenação Pedagógica, a Supervisão de Ensino e a gestão da 
Escola, seguindo as orientações normativas educacionais e da formação integral dos discentes;
c)Buscar constantemente alternativas para aprimoramento dos cursos, em consonância com os objetivos e as diretrizes da legislação 
vigente e delineados pela gestão da Escola;
d)Realizar pesquisas em navegadores de internet, produzir documentos em editor de texto e planilhas, tabelas e quadros em editor de 
planilhas;
e)Monitorar as atividades dos supervisores de ensino, conforme for o caso;
f)Apoiar o planejamento e a articulação junto aos gestores das Unidades do SUS quanto à implantação e execução dos cursos, quando 
se fi zer necessário;
g)Participar de reuniões interinstitucionais, quando houver necessidade;
h) Realizar periodicamente visitas in loco dos espaços onde ocorrem as atividades didáticas dos cursos;
i)Apoiar a coordenação pedagógica sobre o sistema de avaliação de ensino-aprendizagem da Escola de Governo em Saúde Pública de 
Pernambuco;
j)Promover em conjunto com a coordenação pedagógica a realização de Conselho de Classe em cada curso, sempre que fi zer necessário;
k)Emitir parecer técnico quando se fi zer necessário;
l)Participar das reuniões técnicas com os gestores da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco, quando for convocado;
m)Promover e participar de alinhamentos pedagógicos ou ofi cinas técnicas, conforme for o caso;
n)Manter atualizado todos os registros relativos à alimentação dos sistemas de informação dos projetos da Escola de Governo em Saúde 
Pública de Pernambuco - ESPPE;
o)Disponibilizar os dados que subsidiem as tarefas de monitoramento e avaliação dos cursos sob sua responsabilidade;
p)Monitorar, em conjunto com a Coordenação da Unidade Administrativa e Financeira, os recursos que forem destinados à implementação 
dos cursos sob sua responsabilidade;
q)Acompanhar e atualizar as publicações e instruções normativas da educação e da saúde, incluindo Leis, Decretos, Projeto Político 
Pedagógico, Regimento Interno e Portarias relativas à Política de Educação Permanente e Educação Profi ssional;
r)Desenvolver outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito de suas atribuições;
s)Apresentar relatório mensal para a Diretoria da Escola, bem como o relatório fi nal por curso concluído;
t)Outras atividades previstas no Regimento Interno da Escola.
2.1.3. REMUNERAÇÃO: R$ 3.000,00 (três mil reais).
2.1.4. LOCAL DE TRABALHO: Sede da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco - ESPPE, podendo se deslocar 
regularmente ao local de realização dos cursos, conforme necessidade do serviço e cronograma preestabelecido.
2.1.5. JORNADA DE TRABALHO: Diarista, 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais.
2.2. APOIO PEDAGÓGICO EDUCACIONAL
2.2.1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
a)Certifi cado de conclusão do Ensino Médio obtido em instituição ofi cialmente reconhecida pelo MEC;
b) Certifi cado ou Declaração de conclusão Curso intermediário em Excel, versão 2013 ou superior, presencial ou na modalidade de 
Educação a Distância;
c) Certifi cado ou Declaração de conclusão de curso em modalidade de Educação a Distância com carga horária mínima de 10 horas 
nas áreas de administração ou Desenvolvimento Pessoal e Profi ssional (Web, atendimento ao público, comunicação, desenvolvimento 
profi ssional, responsabilidade social e sustentabilidade)ou Educação Básica e Pedagogia.
2.2.2. ATRIBUIÇÕES
a)Monitorar os processos de execuções administrativas do curso a que estiver vinculado, englobando documentações, solicitações de 
despesas, liberações de recursos, pagamentos de serviços e docentes;
b)Realizar os encaminhamentos de requisição de materiais diversos necessários para a realização do curso ao qual está vinculado;
c)Realizar levantamento da necessidade de materiais de consumo e permanente necessários para a realização do curso ao qual está 
vinculado;
d)Providenciar contatos e articulação com demais setores da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco - ESPPE para sanar 
qualquer imprevisto para o bom andamento do curso ao qual está vinculado;
e)Redigir atas de reuniões pedagógicas e administrativas, quando solicitado;
f)Receber e organizar a documentação ligada às atividades do curso ao qual estiver vinculado (frequência de aulas, de estágio, planos 
de disciplina, documentação de aluno, entre outros);
g)Monitorar o preenchimento dos instrumento/recursos pedagógicos de registro de atividade e avaliação discentes;
h)Realizar pesquisas em navegadores de internet, produzir documentos em editor de texto e planilhas, tabelas e quadros em editor de 
planilhas;
i)Acompanhar atividades descentralizadas no interior do Estado, quando solicitado;
j)Outras atividades previstas no Regimento Interno da Escola.
2.2.3. REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).
2.2.4. LOCAL DE TRABALHO: Sede da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco - ESPPE, podendo deslocar-se,a 
qualquer momento, ao local de realização dos cursos, conforme necessidade do serviço e cronograma preestabelecido.
2.2.5. JORNADA DE TRABALHO: Diarista, 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais.
3. DAS VAGAS
3.1.Para este processo seletivo, as vagas estão distribuídas conforme o constante do ANEXO I deste Edital e deverão ser preenchidas 
pelos critérios de conveniência e necessidade da Secretaria de Saúde, respeitada a ordem de classifi cação constante da homologação 
do resultado fi nal da Seleção.
3.2.A presente seleção servirá para o preenchimento de vagas decorrentes da necessidade pública e de caráter excepcional.
3.3.Para ocupar possíveis vagas que surjam durante o período de validade da Seleção, por desistências, rescisões ou criação de 
novas vagas, poderão ser convocados candidatos classifi cados, obedecendo-se o quantitativo de vagas reservadas para pessoas com 
defi ciência e respeitando-se sempre a ordem decrescente de notas.
4. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Do total de vagas por função ofertadas neste edital, 5% (cinco por cento) serão reservadas para pessoas com defi ciência, em 
conformidade com o que assegura o artigo 97, inciso VI, alínea “a”, da Constituição do Estado de Pernambuco.
4.1.1 A primeira vaga reservada às pessoas com defi ciência surge após a 1ª convocação; a segunda vaga reservada às pessoas com 
defi ciência surge após a 20ª convocação, e assim sucessivamente.
4.2. Para efeito de concorrência às vagas reservadas, serão consideradas pessoas com defi ciência as que se enquadrem nos critérios 
estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 
24 de outubro de 1989, com observância, inclusive, da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça.
4.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com defi ciência deverão, no ato de inscrição, declarar 
essa condição e especifi car o tipo de sua defi ciência.
4.4. Os candidatos que se declararem pessoas com defi ciência participarão do certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, local e horário das avaliações, critérios de aprovação e à nota mínima exigida.
4.5. O candidato que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com defi ciência fi cará impedido de concorrer às vagas reservadas, 
porém, disputará as vagas de classifi cação geral.
4.6. A classifi cação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com defi ciência, devendo ainda, 
quando convocado, submeter-se a Pericia Médica que será promovida pelo Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do 
Trabalho, da Secretaria de Administração (SAD).
4.7. No dia e hora marcados para a realização do exame pericial, o candidato deve apresentar o laudo médico atualizado, com validade 
de 12 (doze) meses contados a partir da data do agendamento para Perícia Médica, conforme ANEXO V (Declaração de Defi ciência) 
deste Edital, como prevê o art. 39, inc. IV, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, atestando a espécie e o grau ou 
nível da defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença - CID, bem como a 
provável causa da defi ciência.
4.8. O Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho – NSPS, da Secretaria de Administração, decidirá, 
motivadamente, sobre a qualifi cação do candidato enquanto pessoa com defi ciência, observando obrigatoriamente os critérios 
estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
4.9. O candidato que após a Perícia Médica não for considerado pessoa com defi ciência terá seu nome excluído da lista de classifi cados 
para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na lista de classifi cação para as vagas de concorrência geral.
4.10. O candidato que concorrer às vagas de pessoas com defi ciência que, no decorrer do desempenho de suas funções, apresentar 
incompatibilidade da defi ciência com as atribuições da função terá seu contrato rescindido.
4.11. Da decisão da Perícia Médica caberá recurso administrativo, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do seu recebimento 
pelo candidato, protocolado e endereçado à Presidência da Comissão Executora do certame.

4.12. As vagas reservadas às pessoas com defi ciência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação nas avaliações 
ou por decisão da Perícia Médica, depois de transcorridos os respectivos prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos 
da concorrência geral, observada a ordem de classifi cação.
4.13. Após a admissão, o candidato não poderá utilizar-se da defi ciência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justifi car a 
concessão de licença ou aposentadoria por invalidez. Ressalva-se, também, a impossibilidade de readaptação, exceto nos casos em que 
ocorrer eventual agravamento da defi ciência.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1.A inscrição será realizada pelo endereço eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde(http://ead.saude.pe.gov.br), no prazo 
estabelecido no ANEXO II.
5.2. O(a) candidato(a) poderá concorrer a apenas 01 (uma) função.
5.3.Para fi ns de homologação da inscrição, são exigidas cópias dos seguintes documentos:
a)RG - Registro Geral de Identifi cação;
b)CPF;
c)Comprovação de residência/domicílio de qualquer natureza emitido em seu nome;
d)Certifi cado de reservista ou dispensa de incorporação militar, se do sexo masculino;
e)Documento de comprovação de requisito para a função conforme previsto nos itens 2.1.1 e 2.2.1, deste edital;
Parágrafo Único. Serão considerados documentos de identidade: Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelos Institutos de Identifi cação e pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos 
Órgãos fi scalizadores de exercício profi ssional (ordens, conselhos, etc.), passaporte, certifi cado de reservista, carteiras funcionais do 
Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho, 
carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). Para validação como documento de identidade, o documento deve se 
encontrar dentro do prazo de validade, caso haja.
5.4.É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.
5.5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
5.5.1. O(a) candidato(a) deverá preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, indicar a função e anexar os documentos solicitados, EM 
UM ÚNICO ARQUIVO, exclusivamente no formato “PDF”, com o tamanho máximo de 5MB (megabytes), descritos a seguir:
a)Documentos descritos no item 5.3, para homologação da inscrição;
b)Documentos a serem pontuados na Avaliação Curricular, conforme ANEXO III ou ANEXO IV, de acordo com a função escolhida;
5.5.2 Para fi nalizar o preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, o candidato deverá clicar no botão “GRAVAR”, localizado no 
fi nal da última página do formulário, efetivando sua inscrição. Após clicar em “GRAVAR”, o candidato receberá um e-mail no endereço 
eletrônico informado no formulário com os dados e o arquivo enviado, sendo de total responsabilidade do candidato o conteúdo das 
informações enviadas.
5.5.3 É de responsabilidade do candidato(a) verifi car no e-mail recebido de confi rmação da inscrição se as informações e arquivo 
anexado foram enviados corretamente.
5.6.Caso o candidato realize mais de uma inscrição, para fi ns deste edital, será considerada apenas a última inscrição realizada.
5.7.A Comissão Executora não se responsabiliza pelas inscrições não transmitidas ou não recebidas por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de transmissão de dados, falta de energia elétrica, 
bem como outros fatores de ordem técnica, bem como interrupção ou suspensão dos serviços postais que impeçam a transferência de 
dados e entrega de documentos.
6. DA SELEÇÃO
6.1.A presente seleção será composta por ETAPA ÚNICA, de caráter classifi catório e eliminatório, que consistirá em Avaliação Curricular.
6.2.Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que serão avaliados através das 
informações prestadas no Formulário de Inscrição, desde que corretamente comprovadas com a documentação solicitada.
6.3.A Avaliação Curricular valerá 100 (cem) pontos e obedecerá rigorosamente as Tabelas de Pontuação, constantes nos ANEXOS III e 
IV deste Edital.
6.4.Os cursos e experiências profi ssionais serão pontuados de acordo com os ANEXOS III e IV deste edital.
6.5. As experiências profi ssionais apresentadas serão pontuadas, a partir da data da colação de grau da graduação, para a função de 
COORDENADOR DE CURSO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE, ou do ensino médio, para a função de APOIO 
PEDAGÓGICO EDUCACIONAL,e em conformidade com os ANEXOS III e IV deste edital.
6.6.Só serão aceitos Certifi cados e Diplomas emitidos por instituição reconhecida pelo MEC.
6.7.Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade competente ou por ela 
ofi cialmente delegada.
6.8.O tempo de experiência profi ssional deverá ser comprovado nas formas a seguir:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, constando a função para o qual concorre, ou;
b) Certidão e/ou Declaração de Prestação do Serviço emitida em papel timbrado da instituição, datada e assinada pelo gestor da área de 
recursos humanos ou de autoridade competente, constando a função para a qual estiver concorrendo, o período da contratação (início e 
término) e as atividades desenvolvidas, ou;
c) No caso de experiência profi ssional no exterior, mediante certidão da instituição para a qual trabalhou acompanhada de tradução para 
a língua portuguesa, feita por tradutor ofi cial, datada e assinada, na qual conste expressamente a função desempenhada, período e as 
atividades desenvolvidas, ou;
d) Certidão e/ou declaração, assinada pelo dirigente máximo da entidade na qual o candidato se vincula ou vinculou-se formalmente, no 
caso de experiência como contratado ou cooperativado, datada e assinada, na qual conste expressamente a função desempenhada, 
período e as atividades desenvolvidas, ou;
e) Demonstrativo de pagamento pela prestação ou contratação, constando a data de ingresso na função e na instituição, mês de 
referência e função para a qual concorre.
6.9.Para a complementação de informações, os documentos acima especifi cados poderão ser acompanhados de Certidão ou Declaração 
de Tempo de Serviço Público ou Privado, emitida pela Unidade de Recursos Humanos ou de Administração da Instituição em que 
trabalha ou trabalhou, em papel timbrado da Instituição, contendo a função ou cargo, atividades exercidas, início e término do vínculo, 
devidamente datada e assinada pelo responsável pela sua emissão, que deve ter o seu nome e matrícula legíveis no documento. Na 
hipótese de não existir a unidade de Recursos Humanos, a Certidão e/ou Declaração deverá ser emitida por autoridade responsável para 
fornecimento do documento.
6.10.A apresentação da cópia do contrato sem a certidão e/ou declaração do tempo efetivamente trabalhado não será considerada para 
fi ns de pontuação.
6.11.A pontuação se dará a cada 06 (seis) meses completos. A pontuação fracionada não sofrerá arredondamento, será utilizada apenas 
como critério de desempate.
6.12.Os estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios, monitorias, residência, simpósio, congresso e eventos similares não serão 
computados como tempo de experiência profi ssional.
6.12.1. Excepcionalmente para a função de apoio pedagógico educacional poderá ser computado como tempo de experiência profi ssional 
a participação como menor aprendiz nos termos Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
6.13.Qualquer informação considerada falsa ou não comprovada provocará a imediata eliminação do candidato do Processo Seletivo, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
6.14.Caso o candidato declare possuir duas graduações, será facultada a comprovação de apenas uma delas.
6.15.O registro e a declaração de experiência apresentada pelo candidato que não identifi car claramente a correlação das atividades 
exercidas com a função pretendida não será considerada para fi ns de pontuação.
6.16. A análise da titulação por área do conhecimento e a vinculação dos programas de pós-graduação são realizadas a partir da Tabela 
de Áreas do conhecimento e do resultado da Avaliação Quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES).

7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1.Para a função de COORDENADOR DE CURSO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE, será eliminado na 
Avaliação Curricular o candidato que não atender ao requisito contido no item 2 do edital, e/ou não atingir o mínimo 25 (vinte e cinco) 
pontos;
7.2.Para a função de APOIO PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, será eliminado o candidato que não atender ao requisito contido no item 
2 do edital, e/ou não atingir o mínimo 10 (dez) pontos.
7.3.Na hipótese de ocorrer empate, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
a) Maior idade.
b) Ter sido jurado – Lei Federal nº 11.689, de 09 de junho de 2008, que alterou o art. 440 do CPP.
7.4.Apesar do disposto nos itens acima transcritos, fi ca assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, nos termos do art. 27 da Lei Federal nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como primeiro critério para 
desempate, sucedido dos outros previstos no subitem 7.3.
7.5.O resultado será divulgado nos endereços eletrônicos http://ead.saude.pe.gov.br e www.saude.pe.gov.br e homologado no Diário 
Ofi cial do Estado de Pernambuco, através de Portaria Conjunta SAD/SES, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar 
comunicados, convocações e o resultado fi nal da seleção.
8. DOS RECURSOS
8.1. O candidato poderá interpor recurso ao resultado preliminar via formulário eletrônico no endereço http://ead.saude.pe.gov.br, 
conforme ANEXO II.
8.2. Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos ou meios estipulados neste edital, bem como os recursos contra 
avaliação, nota ou resultado de outro(s) candidato(s).
8.3. Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos.
8.4. O candidato, quando da apresentação do recurso, deverá apresentar argumentações claras e concisas.
8.5. O recurso apresentado será analisado pela Comissão Executora que, verifi cando que atende às questões preliminares dispostas 
no presente edital, o analisará e, no mérito, concordando totalmente com as razões do recurso, em juízo de reconsideração, mudará a 
decisão anterior,ou, discordando no todo ou apenas em parte com as razões apresentadas, decidirá.
9. DA CONVOCAÇÃO
9.1. A convocação para as contratações se dará por meio de telegrama dirigido ao endereço constante na fi cha de inscrição do candidato 
classifi cado, sendo ele o único responsável por correspondência não recebida, em virtude de inexatidão no endereço informado.
DA CONTRATAÇÃO
10.1. São requisitos básicos para a contratação:
a) Ter sido aprovado neste Processo Seletivo;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente;
c) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12, §1º, da Constituição Federal;
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d) Cumprir as normas estabelecidas neste edital;
e) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo os casos constitucionalmente admitidos;
f) Ter certifi cado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;
g) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
h) Não estar impedindo de fi rmar nova Contratação Temporária no âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, por alcance de 
interstícios de que trata o art. 9º da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.

10.2. Os candidatos aprovados serão contratados por um prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, observados os prazos da 
Lei nº 14.547/2011, respeitando o número de vagas, a ordem de classifi cação e a disponibilidade orçamentária e fi nanceira da Secretaria 
de Saúde.

10.3. As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse público; verifi cada a inexatidão ou 
irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo; constatada falta funcional; verifi cada a ausência de idoneidade 
moral, assiduidade, disciplina, efi ciência ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as razões que lhe deram origem.

10.4. No ato da contratação, os candidatos deverão trazer obrigatoriamente originais e cópias dos documentos abaixo discriminados:
a) RG - Registro Geral de Identifi cação, com data da expedição;
b) CPF;
c) Carteira de PIS ou PASEP;
d) Título de eleitor com comprovante de votação da última eleição;
e) Quitação do serviço militar, se do sexo masculino;
f) Diploma ou Declaração de Conclusão de Graduação na área de Saúde emitido por Instituição ofi cialmente reconhecida pelo MEC ou 
Certifi cado de conclusão do Ensino Médio obtido em instituição ofi cialmente reconhecida pelo MEC;
g) Diploma ou Declaração de Conclusão da Titulação exigida como requisito para função;
h) Cópia da Carteira Profi ssional – CTPS (página da foto frente e verso e a página da qualifi cação civil);
i) 01 (uma) foto 3x4 recente;
j) Cartão ou Contrato de abertura de conta corrente do Banco Bradesco;

10.5. Os candidatos aprovados serão contratados na forma prevista na Lei Estadual nº 14.547/2011, para exercerem suas atividades no 
âmbito da SES, devendo ter disponibilidade para desenvolver atividades no âmbito do Estado de Pernambuco.

10.4. A não observância do prazo estipulado para entrega dos documentos, bem como a apresentação de documentação incompleta ou em 
desacordo com o estabelecido neste edital, impedirá a contratação do candidato, a qualquer tempo, em decorrência da presente seleção.

10.7. Quando da convocação para a assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar os documentos originais. Ocorrendo 
divergência de informações e sendo comprovada falsidade de documentos, o candidato será automaticamente excluído do Processo 
Seletivo.

II. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente processo de seleção, contidas neste edital, e em outros 
instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir.
11.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer outra norma ou comunicado posterior 
regularmente divulgado, vinculado ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplifi cado.
11.3. Todos os horários previstos neste Edital correspondem ao horário ofi cial do estado de Pernambuco.
11.4. Será eliminado da seleção simplifi cada o candidato que não apresentar os requisitos mínimos exigidos neste Edital.
11.5. O resultado fi nal da seleção será divulgado na Internet através dos endereços eletrônicos http://ead.saude.pe.gov.br/ e www.saude.
pe.gov.br, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado fi nal da seleção.
11.6. O resultado fi nal do processo seletivo simplifi cado será homologado, no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco, através de Portaria 
Conjunta SAD/SES, na qual constarão duas relações de candidatos classifi cados, em ordem crescente de classifi cação, contendo o nome 
do candidato e pontuação fi nal, respectivamente, a primeira contendo todos os classifi cados, e, a segunda, contendo apenas as pessoas 
com defi ciência classifi cadas.
11.7.A aprovação do candidato na presente seleção gera apenas expectativa de direito, cabendo à SES decidir sobre a sua contratação, 
respeitado o número de vagas e a ordem de classifi cação, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, até o 
número de vagas autorizadas.
11.8. A Administração Pública Estadual não assumirá despesas com deslocamento ou hospedagem dos candidatos durante a seleção, ou 
por mudança de residência após a sua contratação.
O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a 
apresentação dos documentos para a comprovação dos requisitos para a contratação, citados neste edital, será considerado desistente, 
sendo automaticamente excluído do processo seletivo simplifi cado e será imediatamente convocado outro candidato.
11.10. Sendo necessária a atualização de endereço, o candidato deverá, dentro do prazo de validade do certame, preencher o 
“Requerimento A”, que se encontra disponível no site da Secretaria de Saúde (www.saude.pe.gov.br) e na Sede da Secretaria Estadual 
de Saúde- Bongi, ou sede das Gerências Regionais de saúde (GERES), especifi cando a qual seleção concorreu (Portaria Conjunta), 
contendo cópia do RG e comprovante de residência atualizado.
11.9. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classifi cação ou aprovação no presente processo seletivo simplifi cado. 
Para esse fi m, utilizar-se-á a publicação no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.
11.10. O prazo de validade da seleção será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de homologação do resultado fi nal na imprensa 
ofi cial, podendo ser prorrogado por até igual período, através de Portaria Conjunta SAD/SES, a critério da SES.
11.11. O candidato classifi cado nos termos deste Edital prestará o serviço em conformidade com a sua opção na Ficha de Inscrição.
11.12. É da responsabilidade do candidato, caso seja ele classifi cado, manter a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco atualizada 
quanto a quaisquer mudanças de endereço e telefone, sendo da sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização 
destes.
11.13. Se, a qualquer tempo, for identifi cada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos 
documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
11.14. Após o preenchimento de todas as vagas previstas neste Edital, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco se reserva o 
direito de contratar os candidatos classifi cados nesta seleção para futura lotação na sede da SES ou Gerências Regionais de Saúde, 
respeitando a ordem de classifi cação.
11.15.Quando da convocação para assinatura do contrato, o candidato deverá trazer os documentos originais. Havendo divergência dos 
documentos e sendo comprovada falsidade de documentos, o candidato será automaticamente excluído do Processo Seletivo.

11.16.As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a SES do 
direito de excluir da seleção simplifi cada aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e/ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos.
11.17 A rescisão do contrato por iniciativa do contratado deve ser comunicada, por escrito, à SES com antecedência de, no mínimo, 30 
(trinta) dias, para que o serviço não tenha prejudicado a sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo candidato 
da lista de classifi cados.
Após o encerramento das inscrições, não será permitido acostar documentos posteriores.

11.19.Para a celebração de um novo vínculo temporário com pessoal anteriormente contratado, deverão ser observados os interstícios 
constantes no art. 9º da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.
11.20. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Coordenadora instituída por esta Portaria Conjunta.
11.21 A documentação referente a todas as etapas da presente Seleção Pública Simplifi cada deverá ser mantida pela Secretaria de 
Saúde, em arquivo eletrônico, por, no mínimo, 10 (dez) anos, em atendimento ao art. 54 da Lei nº 11.781, de 06 de junho de 2000.

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

Função Local de atuação Vagas Vagas
(PCD) Total de Vagas

Coordenador de Curso da Área de Educação 
Profi ssional em Saúde Sede da ESPPE 1 1 2

Apoio Pedagógico Educacional Sede da ESPPE 2 1 3

ANEXO II – CRONOGRAMA, LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES

EVENTO DATA/ PERÍODO LOCAL

Inscrições 19/12/2019 a
09/01/2020 Endereço eletrônico: http://ead.saude.pe.gov.br

Divulgação do Resultado Preliminar 16/01/2020 Endereço eletrônico: http://ead.saude.pe.gov.br
Período de recursos ao Resultado Preliminar 20 a 22/01/2020 Endereço eletrônico: http://ead.saude.pe.gov.br
Resultado dos recursos interpostos 24/01/2020 Endereço eletrônico: http://ead.saude.pe.gov.br

Resultado Final 24/01/2020 Endereços eletrônicos: http://ead.saude.pe.gov.
br; e www.saude.pe.gov.br

ANEXO III
TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR

FUNÇÃO: COORDENADOR DE CURSO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE

Componente Atividade Pontuação 
Unitária

Pontuação Máxima 
por Atividade Observação

Formação
Capítulo de livro, livro ou Artigo em revista indexada 
(mínimo B2) na área de Saúde Coletiva, nos últimos 5 
anos, como primeiro autor.

2 10 -

Diploma ou Declaração de Conclusão de curso de 
Residência lato sensu na área de Saúde Coletiva 
realizada em Instituição de Ensino ofi cialmente 
reconhecida pelo MEC.

12 12 -

Diploma ou Declaração de Conclusão de curso de 
Especialização lato sensu na área de Educação na 
Saúde realizada em Instituição de Ensino ofi cialmente 
reconhecida pelo MEC.

7 7 -

Diploma ou Declaração de Conclusão de curso 
de Especialização lato sensu na área de Saúde 
Coletiva realizada em Instituição de Ensino ofi cialmente 
reconhecida pelo MEC.

5 5 -

Aperfeiçoamento na área de Educação na Saúde: 
preceptoria, tutoria, metodologias ativas, educação 
popular. Carga horária mínima de 180 horas, ofertado por 
instituição de ensino ofi cialmente reconhecida pelo MEC.

3 6 -

Curso de Atualização/Qualifi cação na área de 
Educação na Saúde: preceptoria, tutoria, metodologias 
ativas, educação popular. Carga horária mínima de 60 
horas, ofertado por instituição de ensino ofi cialmente 
reconhecida pelo MEC.

2 4 -

Pontuação máxima no Componente FORMAÇÃO 30

Experiência 
profi ssional.

Experiência profi ssional como gestor em políticas, 
programas ou projetos na área da Saúde 2 20 Por semestre.

Experiência profi ssional como técnico de nível superior/
apoiador em políticas, programas ou projetos na área da 
Saúde.

1,5 15 Por semestre.

Experiência como profi ssional de nível superior na área 
de atenção/assistência à saúde. 1 10 Por semestre.

Experiência profi ssional como Docente em disciplina na 
área da Saúde Coletiva. 1,5 15 Para cada 40 horas 

aula.

Experiência como Coordenador de curso em Educação a 
Distância (EAD) na área da Saúde Coletiva. 2 20

Para cada curso com 
carga horária mínima 

de 180 horas.
Experiência como Tutor em Curso em Educação a 
Distância (EAD) na área da Saúde Coletiva. 1,5 15 Para cada 60 horas 

de curso.
Experiência como Preceptor ou Supervisor de estágio 
em educação técnica-profi ssionalizante ou graduação ou 
residência profi ssional em saúde.

1 10 Por semestre.

Experiência como Tutor em programas de Residência 
Multiprofi ssional ou programas de reorientação da 
formação em saúde na área de Saúde Coletiva (PET-
Saúde; VERSUS) realizado por Instituição de Ensino 
Superior (IES) ofi cialmente reconhecida pelo MEC.

1,5 15 Por semestre.

Experiência como Coordenador de curso na área 
da saúde, na modalidade presencial, em nível técnico 
ou técnico profi ssionalizante ou graduação ou pós-
graduação lato/stricto sensu.

2,5 25 Por semestre.

Experiência como Supervisor/Apoio pedagógico, na 
modalidade presencial, em curso na área da saúde, em 
nível técnico ou técnico profi ssionalizante, graduação ou 
pós-graduação lato/stricto sensu.

2 20 Por semestre.

Experiência como Coordenador de projeto de extensão 
universitária em saúde na comunidade ou popular em 
saúde e programas de reorientação da formação em 
saúde na área de Saúde Coletiva (PET-Saúde; VERSUS) 
realizado por Instituição de Ensino Superior (IES) 
ofi cialmente reconhecida pelo MEC.

2 20 Por semestre.

Pontuação máxima no Componente EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 70

PONTUAÇÃO MÁXIMA DO CANDIDATO 100

ANEXO IV
TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR

FUNÇÃO:APOIO PEDAGÓGICO EDUCACIONAL

Nº Atividade Pontuação Unitária Pontuação Máxima Descrição

1
Curso avançado em Excel, versão 2013 ou 
superior, desde que não seja apresentado como 
requisito para inscrição.

5 5 Por curso.

2 Curso avançado em Word, versão 2013 ou 
superior. 5 5 Por curso.

3

Cursos de capacitação profi ssional nas áreas 
de administração ou Desenvolvimento Pessoal 
e Profi ssional (Web, atendimento ao público, 
comunicação, desenvolvimento profi ssional, 
responsabilidade social e sustentabilidade) 
ou Educação Básica e Pedagogia, com carga 
horária mínima de 30 horas.

5 20 Por curso.

4

Participação como aluno do Ensino Médio 
em projetos sociais voltados à saúde, 
educação, cidadania, meio ambiente, inovação, 
empreendedorismo com responsabilidade social.

5 10 Por programa

5
Participação como aluno do Ensino Médio em 
projetos ou programas de investigação científi ca 
nas diferentes áreas do conhecimento.

5 10 Por programa

6
Premiações como aluno do Ensino Médio 
(Saúde, educação, literatura, arte, esporte, 
ciências ou robótica).

5 5 -

7
Participação como aluno do Ensino Médio em 
Olimpíadas Escolares e outros eventos de 
divulgação e incentivo à ciência.

5 10 -

8 Experiência profi ssional nas áreas administrativa 
- fi nanceira ou escolar/acadêmica/pedagógica. 5 25 Por semestre.

9 Experiência como menor aprendiz, nos termos 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 4 20 Por semestre.

 PONTUAÇÃO MÁXIMA DO CANDIDATO 100

ANEXO V - LAUDO MÉDICO - DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA
Dados do médico:
Nome completo: ________________________________________________________________________
CRM / UF: _______________________________________
Especialidade: ___________________________________________________________
Declaro que o (a) Sr(ª)________________________________________________, Identidade nº _____________, CPF nº 
_____________________, inscrito(a) como Pessoa com Defi ciência na Seleção Simplifi cada, concorrendo a uma vaga para a função 
de _____________________________________, conforme PORTARIA CONJUNTA SAD/SES nº , de  
de de 2019, fundamentado no exame clínico e nos termos da legislação em vigor (Decreto Federal nº 3.298/1999), _____ (é / não é) 
portador (a) da Defi ciência ______________ (física/auditiva/visual) de CID 10 ________, em razão do seguinte quadro:
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Diante disso, informo que será necessário:
( ) Defi ciência física: acesso especial à sala onde será realizada a prova escrita, em razão de difi culdade de locomoção por paralisia de 
membro (s) inferior (es).
( ) Defi ciência física: auxílio no preenchimento do cartão de resposta da prova, em razão da difi culdade motriz de membro (s) superior (es).
( ) Defi ciência auditiva: presença de intérprete de libras na sala onde será realizada a prova escrita para comunicação do candidato com 
fi scal de prova para prestar os esclarecimentos necessários, uma vez que não será permitido o uso de Prótese Auditiva.
( ) Defi ciência visual: prova em Braille.
( ) Defi ciência visual: prova com letra ampliada para corpo ______.
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( ) O (A) candidato (a) não é pessoa com defi ciência, não havendo necessidade de atendimento especial no momento da realização dos 
exames.
NOTA: O (A) candidato (a) inscrito (a) como Pessoa com Defi ciência é obrigado (a) a, além deste documento, para a análise da comissão 
organizadora da seleção pública, encaminhar, em anexo, exames atualizados e anteriores que possua que possam comprovar a 
Defi ciência (laudo dos exames acompanhados da tela radiológica, escanometria, Tomografi a Computadorizada, Ressonância Magnética, 
Audiometria, Campimetria Digital Bilateral, estudo da acuidade visual com e sem correção, etc.).
Recife, _____/____/_____.
Ratifi co as informações acima.
Ass. c/ Carimbo do Médico

Legislação de referência: Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999:
Art. 4o É considerada pessoa com defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - defi ciência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento 
da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades para o desempenho de 
funções; II - defi ciência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - defi ciência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que signifi ca acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou 
a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 

PORTARIA SAD Nº 3.023 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 44.051, de 18 de janeiro de 
2017, RESOLVE:

Art. 1º Designar, para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL, Nível 4, da Secretaria da Casa Civil –SCC, os seguintes 
servidores:

Nome Função Matrícula Vigência da 
Comissão

Vigência do 
Enquadramento

Ana Valéria Santos do 
Amaral Presidente/ Pregoeira 258.905-2

01/12/2019 a 
30/11/2020 

01/04/2019 a 
31/03/2020 Luciana de Albuquerque 

Lima Ximenes Araújo Membro/Integrante Equipe de Apoio 388.012-5

Rogério Cruz de Lemos Membro/Integrante Equipe de Apoio 337.756-3

Art. 2º Revoga-se a Portaria SAD nº 2.486, de 11 de outubro de 2019.

PORTARIA SAD Nº 3.024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 44.051, de 18 de janeiro de 
2017, RESOLVE:

Art. 1º Designar, para compor a Comissão Permanente de Licitação I – CPL I, Nível 1, da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de 
Pernambuco- HEMOPE, os seguintes servidores:

Nome Função Matrícula Vigência da 
Comissão

Vigência do 
Enquadramento

Maria Gorete da Silva Presidente/Pregoeira 490-1

31/08/2019 a 
30/08/2020

01/04/2019 a 
31/03/2020

Isabel Cristina Amorim 
de Melo Membro/integrante da Equipe de Apoio 473-1

José Ronaldo Ferreira Membro/integrante da Equipe de Apoio 507-0
José Welson Fernando 
Neves Membro/integrante da Equipe de Apoio 811-7

Rejane Maria Bazílio de 
Moura Membro/integrante de equipe de apoio 127-9

Art. 2º Designar, para compor a Comissão Permanente de Licitação II – CPL II, Nível 1, da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de 
Pernambuco - HEMOPE, os seguintes servidores:

Nome Função Matrícula Vigência da 
Comissão

Vigência do 
Enquadramento

Carlos Alberto Jorge de 
Lima Presidente/Pregoeiro 365-4

31/08/2019 a 
30/08/2020

01/04/2019 a 
31/03/2020

Márcia Denise Bezerra 
Alves Pereira Membro/integrante de equipe de apoio 1.061-8

Carmen Lúcia da Silva 
Gama Membro/integrante de equipe de apoio 24.719-7

Maria Bernadete Cavalcanti Membro/integrante de equipe de apoio 275-5
Maria do Perpétuo Socorro 
Tavares de Morais Membro/integrante da Equipe de Apoio 574-6

Art. 3º Revoga-se a Portaria SAD nº 1.625, de 25 de julho de 2019.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 44.051, de 18 de janeiro de 
2017, RESOLVE:

Nº 3.025-Designar a servidora Gabriela de Brito Araújo Farias, matrícula nº 366.423-6, para responder pela Comissão Central Permanente 
de Licitação do Estado XII – CCPLE XII, nível 1, da Central de Licitações da Secretaria de Administração do Estado, na qualidade de 
Presidente/Pregoeira, no período de 09 a 23 de dezembro de 2019, durante a ausência de seu titular, Taciano Florentino da Silva, 
matrícula nº 362.070-0, em gozo de férias regulamentares.

Nº 3.026-Designar o servidor Deivson Michel Gomes de Sena, matrícula nº 387.139-8, para responder pela Comissão Permanente de 
Licitação do Estado VIII – CPL VIII, nível 1, da Secretaria de Administração do Estado, na qualidade de Presidente/Pregoeiro, no período 
de 29 de novembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, durante a ausência da sua titular, Isabella Padilha Heráclio do Rego Bargetzi, 
matrícula nº 364.346-8, em gozo de férias regulamentares e folga TRE.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Nº 3.027-Designar a servidora Ana Maria da Silva, matrícula nº 88.064-7, para responder pela Função Gratifi cada de Supervisão-1, 
símbolo FGS-1, da Secretaria de Administração, no período de 01 de dezembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020, durante a ausência 
de sua titular, em gozo de licença médica.

Nº 3.028-Designar a servidora Maria Amália da Rocha Holanda Cavalcanti, matrícula nº 128.046-5, para responder pela Função 
Gratifi cada de Supervisão-2, símbolo FGS-2, da Secretaria de Administração, no período de 01 de dezembro de 2019 a 28 de fevereiro 
de 2020, durante impedimento de sua titular.

Nº 3.029-Designar o servidor Josué Alexandre dos Santos, matrícula nº 144.190-6, para responder pela Função Gratifi cada de Apoio-3, 
símbolo FGA-3, da Secretaria de Administração, no período de 01 de dezembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020, durante impedimento 
de sua titular.

Marília Raquel Simões Lins
Secretária de Administração

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria SAD 
nº 1000, de 16 de abril de 2014, e alterações e considerando o disposto no Decreto nº 44.105, de 16 de fevereiro de 2017, e alterações, 
RESOLVE:

Nº 3.030-Fazer retornar ao Instituto de Recursos Humanos – IRH, o servidor José Florêncio Neto, matrícula nº 204.464-1, cedido à 
Prefeitura Municipal de Buíque, a partir de 01.10.2019.

Nº 3.031-Fazer retornar ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco – DER, o servidor Hélio Marques 
Siqueira, matrícula nº 8655-0, cedido à Fundação de Atendimento Socioeducativo - FUNASE, a partir de 17.09.2019.

Adailton Feitosa Filho
Secretário Executivo de Pessoal e Relações Institucionais

PORTARIA SAD Nº 2.930 DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 44.051, de 18 de janeiro de 
2017, RESOLVE: Designar o servidor Paulo César Lopes Prado, matrícula nº 366.228-4, para responder pela Comissão Permanente de 

Licitação – CPL, Nível 2, da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualifi cação - SETEQ, na qualidade de Presidente/Pregoeiro, no período 
de 03 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, durante a ausência da sua titular, Marta Alves Figueiroa de Araújo, matrícula nº 
395.197-9, em gozo de férias regulamentares.

Marília Raquel Simões Lins
Secretária de Administração

(REPUBLICADA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NA ORIGINAL)

DESPACHOS DA GERENTE GERAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE PESSOAL DO ESTADO DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

A Gerente Geral Administrativa e Financeira de Pessoal do Estado, no uso da competência que lhe é delegada pela Portaria nº 
1000, de 16 de abril de 2014, RESOLVE:

AJUDA DE CUSTO
Deferir a solicitação formulada pelo requerente, nos termos do Parecer nº 265/2019 de 13/12/2019, da GEJUR/SAD.

PROCESSO SEI Nº SERVIDOR MATRÍCULA ÓRGÃO
0012900034002381/2019-09 Andrew Rodrigues Alexandre 341.969-0 SJDH/SERES

PRORROGAÇÃO DE POSSE
DEFIRO a solicitação contida no processo abaixo discriminado, face ao que expõe o artigo 2º, inciso II, alínea “i”, do Decreto n 39.117, 
de 08 de fevereiro de 2013 e o art. 1º, alínea “d”, item 1.5, da Portaria SAD nº 1000, de 16 de abril de 2014, nos termos do art. 28 e do 
parágrafo único do art. 189, da Lei 6123, de 20 de julho de 1968.

SEI Nº NOME PRAZO POSSE ATÉ O DIA ÓRGÃO
0001200144.002699/2019-51 PEDRO CERQUEIRA RUSSO 30 16/01/2020 SES

CHRYSTIANE KELLI DE ARAÚJO BARBOSA
Gerente Geral Administrativa e Financeira de Pessoal do Estado

CASA CIVIL

Secretário: José Francisco de Melo Cavalcanti Neto

PORTARIA DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o disposto no inciso II do artigo 15 e o artigo 17 do Decreto nº 25.845, de 11 de setembro de 2003, e alterações, RESOLVE:

Nº 1620 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista a solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, de MÁRCIA 
MARIA DA FONTE SOUTO, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – AD/DIPER, para realizar visita técnica à 30ª 
Feira Nacional de Artesanato, na cidade de Belo Horizonte –MG, e para receber o Prêmio Rodrigo Melo Franco Andrade, na cidade do 
Rio de Janeiro –RJ, no período de 04 a 06 de dezembro de 2019, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

ANTÔNIO MÁRIO DA MOTA LIMEIRA FILHO
Secretário Executivo de Coordenação Estratégica da Secretaria da Casa Civil

DEFESA SOCIAL
Secretário: Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti

PORTARIA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTEGRADA
Nº 6085, DE 16/12/2019 – O Secretário Executivo de Gestão Integrada, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Titular 
desta Secretaria de Defesa Social, conforme Portaria nº 3841/2016, publicada no Boletim Geral desta Secretaria de Defesa Social nº 
205, de 02/11/2016, RESOLVE: I – Designar o Coronel PM Alexandre Menezes de Souza, matrícula n° 2034-6, CPF nº 731.586.744-91, 
para o encargo de Ordenador de Despesa da Unidade Gestora nº 390401- Polícia Militar de Pernambuco-PMPE/SDS, em substituição 
ao Coronel PM Jonas José Cavalcanti de Souza, matrícula 2072-9, CPF nº 718.343.034-00. II – Ficam autorizados os seguintes 
poderes: Abrir, retirar talonário de cheques, autorizar débitos em conta corrente, solicitar estornos de lançamentos, extratos de contas, 
encerrar, praticando todos os atos necessários a movimentação de todas as contas bancárias, sejam correntes ou poupança, cadastradas 
em nome da Polícia Militar de Pernambuco perante o Banco do Brasil, Bradesco S/A e/ou Caixa Econômica Federal. III – Contar os efeitos 
desta Portaria, a contar do dia 01/12/2019. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR - Secretário Executivo de Gestão Integra da.

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
PORTARIA DO COMANDO GERAL Nº 597, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
EMENTA: ANULA PROMOÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO PM
O Comandante Geral no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 101, do Regulamento Geral da PMPE, aprovado pelo Decreto 
nº 17.589, de 16 de junho de 1994, c/c a Súmula nº 473 do STF, aliado ao teor do Encaminhamento/Consultiva nº 133/2018-DEAJA, 
de 14 de maio de 2018, RESOLVE: I – Anular a promoção à graduação de Terceiro Sargento PM, do militar estadual Mat. 22591-6 
Severino Franco de Souza, concluinte do Curso de Formação de Sargentos/2015.1, constante da Portaria do Comando Geral nº 167, 
de 04 de maio de 2015, publicada no DOE nº 081, de 05 de maio de 2015, voltando o Policial Militar do Estado ao “status quo ante”; 
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. VANILDO NEVES DE ALBUQUERQUE MARANHÃO N ETO - CEL PM – 
COMANDANTE GERAL.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
 PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 150 / 2019 - CBMPE - DGP - DIP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
EMENTA: Promove Ofi cial.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
10, da Lei de Organização Básica do CBMPE, aprovado pela Lei nº 15.187, de 12DEZ13, que dispõe sobre a Organização Básica do 
CBMPE, RESOLVE: I – Promover, no ato de transferência à Inatividade, ao posto de Tenente Coronel BM, o Major BM BRUNO JOSÉ 
DA SILVA, Mat. 910298-1; II – Fica condicionada, resolutivamente a promoção a que se refere o inciso I desta Portaria, ao acolhimento 
do processo de inatividade do Major BM BM BRUNO JOSÉ DA SILVA, Mat. 910298-1; pela FUNAPE (Fundação de Aposentadorias e 
Pensões do Estado de Pernambuco), com fundamento no Inciso I, do Art. 88 e Art. 89 da Lei 6.783/74 c/c § 3º e caput do Art. 21 da 
Lei Complementar Estadual nº 059, de 05 de julho de 2004, contando-se os efeitos desta promoção a partir da publicação do ato de 
inativação na imprensa ofi cial do Estado de Pernambuco. ROGÉRIO ANTONIO COUTINHO DA COSTA – Cel BM - Comandante Geral.

DESENVOLVIMENTO AGR˘RIO
Secretário: Dilson de Moura Peixoto Filho

PORTARIA SDA Nº 044 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

O Secretário de Desenvolvimento Agrário no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo Ato nº 004, de 01/01/2019, publicado 
no DOE em 02/01/2019, em conformidade com a Lei Estadual nº 16.520, de 27/12/2018, RESOLVE ratifi car o Regimento Interno do 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Pernambuco - CONSEA/PE, aprovado em Plenária, a seguir transcrito no 
Anexo Único desta Portaria.

Recife, 16 de dezembro de 2019.

DILSON DE MOURA PEIXOTO FILHO
Secretário de Desenvolvimento Agrário

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CONSEA/PE

CAPITULO I
DA NATUREZA DO CONSELHO

Art. 1º - O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Pernambuco – CONSEA/PE, instituído e regulamentado pelo 
Decreto Nº 40.902 de 18 de julho de 2014, é órgão permanente de assessoramento imediato do Governador do Estado, nos termos da Lei 
nº 13.494/2008, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, integrante do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável – SESANS, tem como objetivo propor as diretrizes gerais da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.
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Art. 2º - O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Pernambuco, CONSEA/PE, é um órgão integrado por 
representantes governamentais, e por representantes da Sociedade Civil, e terá seu funcionamento regulado por este Regimento Interno.

CAPITULO II
DA COMPETÊNCIA

Art 3º - Compete ao CONSEA/PE, além das atribuições previstas na Lei nº 13.494/2008:

I. Articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes do SESANS, a implementação e a 
convergência das ações inerentes à Política e ao Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;
II. Propor à Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, a partir das deliberações da Conferência Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional, as diretrizes e prioridades da Política e do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se os 
requisitos orçamentários para sua consecução;
III. Defi nir, em regime de colaboração com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, os critérios e procedimentos 
de adesão ao SESANS;
IV. Articular e mobilizar os órgãos e entidades públicas e a sociedade civil para o controle social das ações e programas de segurança 
alimentar e nutricional e de combate à fome no âmbito estadual e municipal;
V. Estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social nas ações integrantes da Política e do 
Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
VI. Instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de segurança alimentar e nutricional nos 
municípios e Distrito Estadual de Fernando de Noronha, coma fi nalidade de promover o diálogo e a convergência das ações que integram 
o SESANS;
VII. Manter articulação permanente com outros conselhos estaduais relativos às ações associadas à Política e ao Plano Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional;
VIII. Propor e estimular as instituições públicas a realizarem estudos que contribuam na elaboração de políticas, programas e ações 
ligadas à segurança alimentar e nutricional no Estado de Pernambuco;
IX. Promover e coordenar campanhas de sensibilização da opinião pública, para maior conhecimento da Política de Segurança Alimentar 
e Nutricional;
X. Criar Comissões Permanentes sobre questões estratégicas e/ou fundamentais na área da segurança alimentar e nutricional;
XI. Apoiar a atuação integrada dos órgãos governamentais e das organizações da sociedade civil envolvidos nas ações de promoção da 
alimentação saudável e de combate à fome e à desnutrição;
XII. Manter articulação com instituições estrangeiras similares e organismos
XIII. internacionais;
Propor e acompanhar as ações do Estado na área de segurança alimentar e
XIV. nutricional;
Estimular a criação de Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional.
XV. Manter estreitas relações de cooperação com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA, em especial 
em relação às ações defi nidas como prioritárias no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e
XVI. Nutricional.
Solicitar aos órgãos e entidades da administração pública estadual informações pertinentes ao sistema da segurança alimentar e 
nutricional e colaboração para o desenvolvimento de suas atividades;
XVII. Instituir grupos de trabalho, de caráter temporário, para estudar e propor medidas específi cas.
XVIII. Aprovar o seu Regimento Interno.

CAPITULO III
DA COMPOSIÇÃO, DA ELEIÇÃO, E DO MANDATO DE SEUS MEMBROS

Art. 4º - O CONSEA/PE será composto por:

I. 1/3 (um terço) de representantes governamentais, constituído pelos membros das seguintes Secretarias de Estado:
a) Secretaria da Casa Civil;
b) Secretaria da Mulher;
c) Secretaria de Desenvolvimento Agrário;
d) Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude;
e) Secretaria de Educação e Esportes;
f) Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade;
g) Secretaria de Planejamento e Gestão;
h) Secretaria de Saúde;

II. 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil, constituído pelos membros das seguintes entidades:

a) Articulação do Semiárido – ASA/PE;
b) Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo - APOINME;
c) Cáritas Brasileira Nordeste II;
d) Centro Josué de Castro - CJC;
e) Comissão Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas de Pernambuco - CEAQ;
f) Comunidades Tradicionais de Matriz Africana;
g) Conselho Regional de Nutricionistas 6ª Região – CRN6;
h) Diaconia;
i) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco – FETAPE;
j) Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional - FESSAN/PE;
k) Movimento Negro Unifi cado – MNU;
l) Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco – SINTEPE;
m) Central Única dos Trabalhadores – CUT;
n) Centro Nordestino de Medicina Popular – CNMP;
o) Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro – FENACAB;
p) Serviço de Tecnologia Alternativa – SERTA.

III. observadores, na condição de convidados pelo Plenário do Conselho em caráter permanente, incluindo-se representantes dos 
Conselhos e órgãos de âmbito estadual e federal, de organismos internacionais e do Ministério Público Federal e Estadual;

§ 1º Os membros de que trata o inciso I do caput e seus respectivos suplentes serão designados por ato do Governador do Estado, após 
indicação do titular do órgão a que esteja vinculado.

§ 2º Os membros de que trata o inciso II do caput e seus respectivos suplentes serão designados por ato do Governador do Estado, após 
indicação da entidade a que esteja vinculado, e aprovação pelo Plenário do Conselho, observando os princípios e critérios estabelecidos 
pela Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.

Art. 5º - O mandato dos membros do CONSEA/PE será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Parágrafo Único: Os membros do CONSEA/PE serão investidos nos seus cargos em sessão solene do Plenário, mediante assinatura 
do Termo de Posse.

Art. 6º - A atuação dos membros, titulares e suplentes, do CONSEA/PE, será considerada serviço de relevante interesse público e não 
remunerada.

CAPITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO, DO FUNCIONAMENTO, E DAS REUNIÕES

Art. 7º - O CONSEA-PE contará com a seguinte organização:

I. Presidência;
II. Secretaria Geral;
III. Secretaria Executiva; e
IV. Comissões Permanentes

§ 1º O Presidente e o Secretário Geral serão escolhidos dentre os representantes da sociedade civil, eleitos pelo Plenário do Colegiado, 
por maioria simples, e designados por ato do Governador do Estado.

§ 2º No caso de vacância do cargo de Presidente, se convocará uma reunião extraordinária, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para 
deliberar sobre o seu substituto até o fi m do mandato em curso.

§ 3º O Secretário Executivo do CONSEA/PE será de indicação conjunta do Presidente e do Secretário Geral, aprovado em Plenário.

Art. 8º - Compete ao Presidente:

I. Convocar as reuniões estabelecendo a pauta dos trabalhos;
II. Coordenar os trabalhos e presidir as reuniões do CONSEA/PE;
III. Submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Plenário, intervindo na ordem dos trabalhos ou suspendendo-os sempre 
que necessário;
IV. Representar o Conselho e delegar competências;

V. Receber, despachar e encaminhar os documentos recebidos;
VI. Assinar as Deliberações e Resoluções do Conselho e atos relativos ao seu cumprimento;
VII. Submeter à apreciação do Plenário o relatório anual do Conselho;
VIII. Encaminhar ao Governador do Estado, quando necessária a sua apreciação e decisão, exposições de motivos e informações sobre 
matéria da competência do CONSEA/PE;
IX. Cumprir e fazer cumprir as normas regimentais e as deliberações do Conselho, com o auxílio da Secretaria Executiva, tomando, para 
este fi m, as providências que se fi zerem necessárias;
X. Exercer outras atividades de sua competência que lhe forem atribuídas;
XI. Convidar para participar das reuniões, sem direito a voto, representantes de quaisquer organismos, governamental ou não-
governamental, quando a matéria assim exigir.

Art. 9º - Compete ao Secretário Geral:

I. Apoiar as Comissões Permanentes na capacitação continuada dos atores sociais para a execução de programas direcionados à 
segurança alimentar e nutricional;
II. Apoiar às Comissões Permanentes na elaboração, no acompanhamento e na avaliação do Plano de Segurança Alimentar e 
Nutricional;
III. Levantar informações sobre os programas e projetos ligados às funções do CONSEA/PE.

Art. 10º - Compete ao Secretário Executivo:

I. Formar os processos a serem submetidos ao Conselho;
II. Organizar a pauta de cada reunião, de acordo com os assuntos a serem apreciados, submetendo-a ao Presidente do Conselho;
III. Encaminhar aos Conselheiros, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos, a pauta da reunião e cópia dos principais 
documentos que integram cada processo, informando, em cada caso, o responsável pelo fornecimento das informações complementares;
IV. Secretariar as reuniões do Conselho;
V. Redigir as atas das reuniões, submetê-las a votação ao fi nal de cada reunião, e periodicamente encaderná-las;
VI. Providenciar os elementos de informação solicitados pelos Conselheiros, no prazo máximo de 15 (quinze) dias;
VII. Informar aos Conselheiros o andamento dos processos pendentes;
VIII. Executar os trabalhos necessários à reprodução, divulgação e arquivamento das atas;
IX. Manter sob guarda e responsabilidade e responsabilidade os livros e documentos do Conselho;
X. Tomar as providências pertinentes à divulgação de recomendações do Conselho e à publicação de suas resoluções;
XI. Colaborar com a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária na tramitação e aprovação da programação anual orçamentária e 
fi nanceira do CONSEA/PE;
XII. Manter efetivo controle da aplicação dos recursos, conforme deliberações do Conselho;
XIII. Requisitar passagens e diárias de viagem para eventuais deslocamentos dos membros do Conselho, cujas despesas fi carão a cargo 
da Secretaria de Desenvolvimento Agrário;
XIV. Expedir as correspondências do Conselho;
XV. Elaborar o relatório anual das atividades do CONSEA/PE, e encaminhá-lo ao Presidente, para apreciação no Plenário;
XVI. Implantar e alimentar o Banco de Dados do CONSEA/PE, e coordenar os trabalhos que necessitarem da participação dos órgãos e 
entidades do Estado.
XVII. Implantar e alimentar a home-page do CONSEA/PE;
XVIII. Exercer outras tarefas que lhe forem delegadas pelo Presidente;

§ 1º A Secretaria Executiva contará o pessoal de apoio necessário ao cumprimento das atribuições que lhe são afetadas, integrante do 
quadro de pessoal da Secretaria Desenvolvimento Agrário.

§ 2º No desempenho de suas funções, o Secretário Executivo contará com o apoio das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário, sendo-lhe facultado solicitar documentos, informações e pareceres para atender às requisições dos Conselheiros.

Art. 11º - Às Comissões Permanentes do CONSEA/PE de que trata o inciso IV do art. 7º deste Regimento caberá preparar as propostas 
a serem apreciadas pelo CONSEA/PE.

§ 1º Compete, ainda, às Comissões Permanentes:

I. Assessorar o Presidente e/ou o Plenário, objetivando aprofundar e qualifi car análises das matérias submetidas ao CONSEA/PE;
II. Elaborar estudos e pareceres sobre assuntos de suas áreas de competência e de relevância para as políticas sociais, bem como, 
sobre temas específi cos, por delegação do Plenário;
III. Fomentar a capacitação continuada dos atores sociais para a execução de programas direcionados à segurança alimentar;
IV. Acompanhar e avaliar as ações do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, nas suas respectivas áreas de atuação;
V. Acompanhar e avaliar os ganhos sociais de programas e projetos aprovados na área de segurança alimentar;
VI. Elaborar projetos e propor a implementação de diretrizes e programas sociais, observando o Plano Estadual de Segurança Alimentar 
e Nutricional.

§ 2º As Comissões de que trata o caput deste artigo serão compostas por Conselheiros designados pelo Presidente do CONSEA/PE, 
após deliberação do Plenário.

§ 3º Na fase de elaboração das propostas a serem submetidas ao Plenário do CONSEA/PE, as Comissões Permanentes poderão 
convidar representantes de entidades da sociedade civil, de órgãos e entidades públicas afetas aos temas em estudo.

§ 4º A propositura de criação de novas Comissões Permanentes será encaminhada pela Presidência, embasada em forte justifi cativa, ao 
Plenário, que decidirá por maioria simples mais um dos votos.

Art. 12º - O CONSEA/PE poderá instituir grupos de trabalho, de caráter temporário, para estudar e propor medidas específi cas.

Art. 13º - O CONSEA-PE contará com o suporte administrativo, técnico e fi nanceiro da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária.

Parágrafo Único: A programação anual orçamentária e fi nanceira do CONSEA/PE deverá ser encaminhada à Secretaria de Agricultura e 
Reforma Agrária no mês de agosto de cada ano, com vista à inclusão no orçamento anual da respectiva Secretaria de Estado.

Art. 14º – O Plenário é o órgão deliberativo do Conselho, composto pela totalidade dos Conselheiros e Observadores/Convidados 
Permanentes.

Art. 15º – Ao Plenário compete:

I. Aprovar o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Pernambuco;
II. Deliberar sobre os assuntos encaminhados para apreciação do CONSEA/PE;
III. Eleger o Presidente e o Secretário Geral do Conselho dentre os representantes da sociedade civil;
IV. Aprovar a indicação dos representantes das entidades sociedade civil que comporão o CONSEA/PE;
V. Convidar os membros observadores, nos termos do inciso III do Art. 4º deste Regimento;
VI. Aprovar a indicação do Secretário Executivo do CONSEA/PE; VII. Aprovar e alterar o Regimento Interno do CONSEA/PE.

Art. 16º – O Plenário se reunirá, em caráter ordinário, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Presidente, ou por um terço de seus membros.

§ 1º As reuniões ordinárias terão seu calendário anual fi xado na última reunião do ano anterior.

§ 2º As reuniões extraordinárias serão convocadas a qualquer tempo e sempre que necessário, devendo os Conselheiros serem 
informados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 3º As sessões do Colegiado serão sempre denominadas de Reunião do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de 
Pernambuco – CONSEA/PE.

§ 4º O CONSEA/PE deliberará por maioria simples, com quorum nunca inferior à metade mais um dos membros presentes.

Art. 17º - As reuniões ordinárias terão suas pautas aprovadas pelo Presidente, em conjunto com o Secretário Executivo, delas constando 
necessariamente:

I. Abertura de sessão, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
II. Leitura do expediente, das comunicações e da Ordem do Dia;
III. Informes;
IV. Deliberação;
V. Encerramento.

Art. 18º - As reuniões serão dirigidas pelo Presidente, que orientará os debates e as decisões, cabendo ainda:

I. Abrir, suspender e encerrar os trabalhos;
II. Decidir questões de ordem;
III. Colocar em votação assuntos discutidos e anunciar a decisão tomada;
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IV. Autorizar a discussão e decisão de assuntos não incluídos na pauta da reunião;
V. Solicitar a emissão de parecer por qualquer órgão da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, consultor especializado ou 
empresa de consultoria, quando se tratar de assunto complexo e controverso.

§ 1º Na ausência do Presidente ou do Secretário Geral, presidirá a reunião o Conselheiro eleito pelos demais para esse fi m.

§ 2º No inicio dos trabalhos o Presidente informará ao Colegiado a ordem das matérias a serem examinadas, levando em consideração 
os seguintes fatores:

I. Assuntos prioritários em razão da urgência ou com prazo de decisão regulado por norma legal;
II. Assuntos não decididos em reunião anterior;
III. Assuntos Gerais.

§ 3º Os assuntos objeto de apreciação do CONSEA/PE deverão ser instruídos com elementos e dados técnicos e conterão:

I. Indicação precisa do assunto;
Informações e dados necessários à sua apreciação;
II. Manifestação, por escrito, do Titular da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, quando versar sobre a matéria de sua competência;

§ 4º Durante a discussão das matérias em pauta, os Conselheiros poderão:

I. Propor providências ou solicitar esclarecimentos, oral ou por escrito, visando à perfeita instrução do assunto em debate;
II. Requerer urgência ou preferência para discussão e votação de determinado assunto;
III. Propor o adiamento da discussão de assunto constante da pauta ou sua retirada de pauta;
IV. Solicitar vista dos documentos em discussão, com a fi nalidade de fundamentar seu voto.

§ 5º Poderá ser requerida urgência para qualquer matéria não constante da pauta. O requerimento de urgência será apresentado no inicio 
da ordem do dia acompanhado da respectiva matéria.

§ 6º Antes de encerrada a votação e antes da proclamação do resultado, qualquer Conselheiro que já tenha proferido seu voto poderá 
requerer ao Presidente o registro de reconsideração do voto, consignando-se na ata essa circunstância.

§ 7º As atas serão redigidas pela Secretaria Executiva, por meio de sua equipe de apoio, discutidas e aprovadas pelo Plenário, assinadas 
pelo Presidente, pelo Secretário Geral, pelo Secretário Executivo, e pelos Conselheiros presentes na reunião.

Art. 19º - Os Conselheiros titulares comparecerão pessoalmente às reuniões, permitida a substituição apenas por Suplentes, estes 
designados conforme dispõe o Art. 4º deste Regimento.

§ 1º Perderão automaticamente os mandatos os membros que, no período do mandato, faltarem a 03 (três) reuniões consecutivas e não 
justifi cadas.

§ 2º A presença dos Conselheiros será consignada, antes do inicio dos trabalhos, mediante assinatura na ata de presença dos membros 
do CONSEA/PE.

§ 3º Os atrasos e saídas antecipadas dos Conselheiros e as justifi cativas, quando for o caso, serão registrados na ata da reunião.

Art. 20º – Qualquer Conselheiro poderá apresentar matéria à apreciação do Plenário, enviando-a, por escrito, para a Secretaria Executiva 
que a incluirá na pauta da reunião seguinte.

CAPITULO V
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Art. 21º – As reuniões do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Pernambuco – CONSEA/PE serão sempre 
numeradas sequencialmente, sem renovação numérica anual.

Art. 22º - O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Pernambuco – CONSEA-PE expressará suas deliberações 
por meio de:

I. Decisão do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Pernambuco – DCONSEA/PE, lavrada em ata, 
estabelecendo suas ordens de comando, concedendo, autorizando, aprovando, indeferindo ou orientando as atividades do CONSEA/
PE, sem caráter normativo e sem obrigatoriedade de publicação em quadro de avisos ou de outros instrumentos de circulação interna 
do CONSEA/PE.
II. Resolução do Conselho de Administração – RCONSEA/PE, formalizada em ato de gestão de caráter normativo, fi xando políticas, 
estabelecendo regras, procedimentos, regulamentos e regimentos, com obrigatoriedade de publicação em quadro de avisos e em outros 
instrumentos de comunicação interna do CONSEA/PE.

§ 1º As decisões e resoluções do CONSEA/PE serão numeradas sequencialmente, sem renovação anual, delas constando o número e 
a data da reunião.

§ 2º Quando se tratar de assunto de urgência relevante que imponha providência que entre em vigor em prazo inferior àquele previsto 
para convocação do Colegiado do CONSEA/PE, o Presidente poderá subscrever a Decisão ou Resolução do CONSEA/PE, conforme o 
caso, ad referendum do CONSEA/PE.

§ 3º Os atos praticados pelo Presidente ad referendum do CONSEA/PE serão submetidos ao Colegiado na primeira reunião que ocorrer 
após a sua edição.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Plenário do CONSEA/PE.

Art. 24º - Este Regimento somente poderá ser alterado por, no mínimo, dois terços dos membros do CONSEA/PE.

Art. 25º – Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Recife, 09 de agosto de 2019 .

EDUCAÇ‹O E ESPORTES
Secretário: Frederico da Costa Amâncio

PORTARIA SEE Nº 6793 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, no uso de suas atribuições, RESOLVE: dispensar, a pedido, EMANUELE FRANCINE 
DA COSTA MOREIRA, matrícula nº 272.637-8, da função de Diretora da Escola Supervisora Miriam Seixas, Município de Jaboatão dos 
Guararapes, Gerência Regional de Educação Metropolitana Sul, a partir de 16 de dezembro de 2019.
 
PORTARIA SEE Nº 6794 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, no uso de suas atribuições, RESOLVE: designar, pró-tempore, RAQUEL SUIENE 
DA FONSECA, matrícula nº 249.746-8, para a função de Diretora da Escola Supervisora Miriam Seixas, Município de Jaboatão dos 
Guararapes, Gerência Regional de Educação Metropolitana Sul, a partir de 16 de dezembro de 2019.

PORTARIA SEE Nº 6795 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES , no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº 40.599/2014, 
publicado no DOE-PE de 04.04.2014, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a banca de seleção para Gerente Regional de Educação, responsável pela avaliação de planos de gestão e entrevistas 
de candidatos, conforme disposto na Portaria SEE nº 6119, de 04 de novembro de 2019. Compõem a banca:

 

NOME CARGO
Ana Cláudia Dantas Cavalcanti Professora da Universidade de Pernambuco (UPE)

Ana Coelho Vieira Selva Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação (SEE)
Darci Barbosa Lira de Melo Professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Ednaldo Alves de Moura Júnior Secretário Executivo de Administração e Finanças (SEE)
João Carlos Cintra Charamba Secretário Executivo de Gestão da Rede (SEE)

Maria de Araújo Medeiros Souza Secretária Executiva de Educação Integral e Profi ssional (SEE)
Pâmela Mirela do Nascimento Alves Jimenez Secretária Executiva de Gestão por Resultados (SEPLAG)

Severino José de Andrade Júnior Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação (SEE)
Thaís Ludmila da Silva Ranieri Professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

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

PORTARIA SEE Nº 6796 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, no uso de suas atribuições, RESOLVE: designar, pró-tempore, JOSÉ FERREIRA 
NETO, matrícula nº 240.308-0, para responder pela direção da Escola Professora Maria Alves Machado, Município de Paulista, Gerência 
Regional de Educação Metropolitana Norte, no período de 31 de julho a 31 de dezembro de 2019, durante impedimento do titular.

PORTARIA SEE Nº 6797 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 42, inciso III, da Constituição 
Estadual e pelo Decreto Estadual nº 40.599/2014, por intermédio da Secretaria Executiva de Gestão da Rede - SEGE, através da Gestão 
de Monitoramento da Rede Escolar - GMRE; da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação - SEDE; Secretaria Executiva 
de Administração e Finanças – SEAF; da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profi ssional - SEIP; da Secretaria Executiva de 
Planejamento e Coordenação - SECO e aprovação da Gerência de Normatização do Sistema Educacional - GENSE, com base no Art. 
208, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, na Lei Federal nº 9.394/1996, RESOLVE:

Art. 1º Publicar as Orientações e o Cronograma Estadual de Ações Anuais para Operacionalização do Ano Letivo de 2020, a ser executado 
no âmbito da Rede Pública de Ensino do Estado de Pernambuco, conforme Anexo Único desta Portaria.

Parágrafo único. Cabem a todos os servidores da Secretaria de Educação e Esportes, das Gerências Regionais de Educação e das 
Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, observar as ações contidas nesta Portaria e no Anexo Único no qual constam as 
atividades a serem registradas no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco - SIEPE.

Art. 2º Cabe ao(à) Gerente da Gerência Regional de Educação - GRE e ao(à) Coordenador(a) da Coordenação Geral de Gestão da 
Rede - CGGR acompanhar o quantitativo de turmas existentes ou criadas nas Unidades Escolares Estaduais, inclusive nos anexos e 
extensões, para assegurar quantitativo equivalente ao número de estudantes exigido por turma e etapa/modalidade de ensino, conforme 
a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEE Nº 004/2019 que estabelece procedimentos e normas para a realização do Cadastro Escolar e da 
Matrícula do(a) estudante, na Educação Básica da Rede Estadual de Ensino do Estado de Pernambuco, publicada no Diário Ofi cial do 
Estado de 15 de novembro de 2019.

Art. 3º A Equipe Gestora da Unidade Escolar deverá encerrar as atividades do ano letivo 2019 e iniciar o ano letivo 2020 no SIEPE, 
conforme cronograma do Anexo Único desta Portaria.

 Art. 4º A Gerência Regional de Educação deverá reorganizar e confi rmar as turmas existentes no ano anterior que migraram, bem como 
criar novas turmas no SIEPE, caso necessário, até o dia 10.01.2020.

Parágrafo único. Durante o processo de reorganização e criação das turmas, a GRE deverá comunicar aos gestores das Unidades 
Escolares que iniciem o processo de enturmação, o qual deverá ser concluído, impreterivelmente até o dia 31.01.2020, considerando o 
prazo de efetivação da matrícula e período de oferta das vagas remanescentes, para os novos estudantes.

 Art. 5º O Gestor Escolar deverá solicitar a todos os(as) professores(as), por escrito, a disponibilidade horária, inclusive das aulas 
atividades e ações complementares até 20.12.2019 para elaboração do respectivo quadro de horário.

 Art. 6º O Gestor Escolar deverá concluir a inserção dos quadros de horário de todas as turmas, sem pendências, no SIEPE, 
impreterivelmente até o dia 31.01.2020.

Parágrafo único. O Gestor Escolar não deverá modifi car o quadro de horário após a publicação de sua organização no SIEPE, exceto com 
autorização expressa do Gerente da Gerência Regional de Educação.

Art. 7º O Gestor Escolar deverá garantir o cumprimento das ações elencadas no cronograma anexo a esta portaria, assegurando a 
estruturação do Diário de Classe eletrônico, nas escolas autorizadas por portaria específi ca do Secretário de Educação e Esportes, a 
utilizarem este instrumento, sem prejuízo dos registros para o início do ano letivo de 2020.

Art. 8º Os casos omissos nesta Portaria deverão ser resolvidos pela GRE, em conjunto com às Secretarias Executivas.,

Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Ofi cial do Estado.

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA ESTADUAL DE AÇÕES ANUAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2020 NO SIEPE

ANEXO I - CRONOGRAMA / REGISTRO NO SIEPE

ATIVIDADES
DATA

RESPONSÁVEL
INÍCIO FIM

Cadastrar calendário/2020 - padrão 20/12/2019 SEGE
Encerrar ano letivo/2019 31/12/2019 Escola
Alterar matriz curricular no sistema(apenas quando necessário) 02/01/2020 SEGE
Abertura do ano letivo/2019 02/01/2020 Escola
Cadastrar calendário/2019 02/01/2020 Escola
Validar calendário/2019 03/01/2020 17/01/2020 GRE
Criar, ajustar e gerar saldo das turmas 02/01/2020 10/01/2020 GRE
Enturmar todos os estudantes 02/01/2020 31/01/2020 Escola
Efetivar matrícula de estudantes em continuidade, transferidos e recepção 02/01/2020 16/01/2020 Escola
Realizar atribuição de aulas 08/01/2020 24/01/2020 Escola
Criar e homologar quadros de horários das turmas 13/01/2020 31/01/2020 Escola
Organizar todas as turmas 31/01/2020 Escola

Atualização do Diário de Classe pelo professor

1º Bim - 27/04 a 04/05
2º Bim - 10/07 a 16/07
3º Bim - 07/10 a 14/10
4º Bim - 23/12 a 30/12

Escola

Inserção das notas e frequências dos estudantes pela escola

1º Bim - 05/05 a 11/05
2º Bim - 17/07 a 23/07
3º Bim - 22/10 a 28/10
4º Bim - 24/12 a 31/12

Escola

Registrar as notas das Progressões Parciais dos estudantes Em cada bimestre Escola
Cadastrar e atualizar os dados gerais das Unidades Escolares

Permanente

Escola
Inserir ou atualizar novas informações nos cadastros dos estudantes Escola
Registrar as movimentações dos estudantes Escola
Enturmar estudantes e atribuir aulas dos professores (turmas regulares e 
diversifi cadas) Escola

Registrar o “motivo da não atribuição” de aulas Escola
Cadastrar históricos escolares de anos  anteriores Escola
Atualizar dados da Unidade Interna (Censo Escolar) Escola
Verifi car duplicidade de estudantes Escola/GRE
Unifi car estudantes em duplicidade GRE
Revisar e cadastrar os ambientes das Unidades de Ensino GRE
Cadastrar turmas diversifi cadas (projetos, AEE e atividade complementar) Escola
Cadastrar todas as unidades externas (anexos e extensões) SEGE/GEOE
Cadastros dos dados e marcação dos botões de conclusão dos apontamentos no 
Diário de Classe 22/12/2020 30/12/2020 Escola

Registro de Parecer Conclusivo para as escolas Indígenas, EJA Campo e Anos 
Iniciais. 23/12/2020 30/12/2020 Escola

Gerar Parecer Conclusivo 23/12/2020 30/12/2020 Escola
Verifi car Atas de Resultados Finais 23/12/2020 30/12/2020 Escola
Encerrar ano letivo/2019 30/12/2020 Escola

Na PORTARIA SEE Nº 5834, publicada no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco em 08 de outubro de 2019:

Onde se lê:
[...] Josivan Manoel do Nascimento – Professor Técnico da SEIP/SEE-PE [...];

Leia-se:
[...] Maria de Fátima Vieira de Vasconcelos – Analista em Gestão Educacional da SEIP/SEE-PE [...].

e Onde se lê:
[...] Maria de Fátima Vieira de Vasconcelos – Analista em Gestão Educacional da SEIP/SEE-PE [...];

Leia-se:
[...] Maria Helena Cavalcanti de Sena Borba – Professora Técnica da SEIP/SEE-PE [...]. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEE Nº 006 /2019
 
Estabelece normas e diretrizes para a organização do ano letivo das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de Pernambuco.
 
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, conforme disposto 
no Decreto Estadual nº 40.599/2014 e de acordo com a Lei Estadual nº 11.329/1996, por intermédio da Secretaria Executiva de 
Planejamento e Coordenação – SECO; Secretaria Executiva de Gestão da Rede – SEGE; Secretaria Executiva de Desenvolvimento 
da Educação – SEDE; Secretaria Executiva de Educação Integral e Profi ssional – SEIP; Secretaria Executiva de Administração e 
Finanças - SEAF, mediante aprovação da Gerência de Normatização do Sistema Educacional – GENSE, com base na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n°. 9.394/1996 (DOU de 23.12.1996) e a Lei Estadual Complementar nº 125/2008 (DOE-PE 
de 11.07.2008), a qual foi atualizada pela Lei Estadual Complementar nº 364/2017 (DOE-PE de 01.07.2017) e Portaria SEE nº 577, 
de 21 de janeiro de 2013.

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a atuação dos professores de todos os componentes curriculares, de acordo com as 
matrizes curriculares das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, com vista a garantir o cumprimento da carga horária mínima 
anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar;

CONSIDERANDO a importância de garantir que a carga horária total do (a) professor (a) efetivo (a) seja cumprida em uma única Unidade 
Escolar, como estratégia para melhorar a qualidade do tempo pedagógico do(a) professor(a) e a implementação efi caz do Projeto Político-
Pedagógico da Unidade Escolar;

CONSIDERANDO a inserção dos dados no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (SIEPE) para otimizar o gerenciamento 
de informações, no âmbito da Gestão da Rede de Ensino;

CONSIDERANDO a melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, a elevação dos indicadores educacionais; e

CONSIDERANDO a valorização dos profi ssionais da educação.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer os procedimentos necessários para a organização do ano letivo nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino.
 

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO

 
Art. 2º É de responsabilidade da Secretaria de Educação e Esportes, notadamente das Gerências Regionais de Educação e das Unidades 
Escolares, a organização do início do ano letivo da Rede Estadual de Ensino e o acompanhamento das ações desenvolvidas para o 
atendimento à comunidade escolar dentro dos padrões de qualidade social propostos pelo Governo do Estado de Pernambuco.

CAPÍTULO II
DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES

 
Art. 3º É de responsabilidade da Secretaria Executiva de Gestão da Rede (SEGE), Secretaria Executiva de Educação Profi ssional (SEIP), 
Secretaria Executiva de Administração e Finanças (SEAF), das Gerências Regionais de Educação (GREs) e Unidades Escolares (UEs) 
assegurarem o padrão básico de funcionamento com vista à organização, limpeza e manutenção dos ambientes escolares.

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO

 
 Art. 4º É de responsabilidade da Coordenação Geral de Programas e Projetos da Rede (CGPP) coordenar as ações referentes à 
gestão dos livros didáticos, pedagógicos e literários da Educação Básica, distribuídos no âmbito do Programa Nacional do Livro e do 
Material Didático – PNLD, destinados aos benefi ciários(as), que são os(as) estudantes e professores(as) da Rede Estadual de Ensino 
de Pernambuco.
Art. 5º Compete aos(às) Gerentes das Gerências Regionais de Educação e Coordenadores(as) de Gestão da Rede (CGGR) monitorar/
assessorar a execução do Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD junto às escolas da Rede Estadual de Ensino.
Art. 6º Cabe às Unidades Escolares cumprir o que está disposto nas competências a elas estabelecidas na Resolução CD/FNDE Nº 42, 
de 28 de agosto de 2012, no Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, na Instrução Normativa SEE Nº 001/2018 e na Instrução Normativa 
SEE Nº 001/2019, no tocante à execução do Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD.
 

CAPÍTULO IV
DO TOTAL DE TURMAS E ESTUDANTES POR UNIDADE ESCOLAR

 
Art. 7º Cabe ao(à) Gerente de cada GRE e ao(à) Coordenador(a) da Coordenação Geral de Gestão da Rede (CGGR) acompanhar o 
quantitativo de turmas existentes ou criadas nas Unidades Escolares Estaduais, inclusive nos anexos e extensões, para assegurar um 
quantitativo equivalente ao número de estudantes exigidos por turma e etapa/modalidade de ensino, conforme a Instrução de Matrícula 
vigente da Rede Estadual de Ensino, publicada no Diário Ofi cial do Estado, a qual dispõe sobre as normas e procedimentos de matrícula.
 

CAPÍTULO V
PASSE LIVRE ESTUDANTIL

 
Art. 8º A Lei Estadual nº 15.554, de 15 de julho de 2015, no Art. 2º, combinada com o Decreto Estadual nº 44.107, de 16 de fevereiro de 
2017, regulamentam a utilização do benefício de Passe Livre Estudantil no âmbito do Sistema Metropolitano de Transporte Público de 
Passageiros para os(as) estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino.
Art. 9º Cabe à Unidade de Ensino manter atualizados os dados cadastrais dos(as) estudantes no SIEPE.
Parágrafo único. O registro do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Ministério da Fazenda/Receita Federal é exigido em 
caráter obrigatório pelo Grande Recife Consórcio de Transporte.
 

CAPÍTULO VI
DO QUADRO DE PROFESSORES

 
Art. 10. É de responsabilidade da Gerência Geral de Gestão de Pessoas – GGPE, da GRE e do(a) Diretor(a) Escolar, a localização nas 
turmas, de todos os professores, no âmbito da sua área de formação, conforme a Matriz Curricular da etapa e/ou modalidade de ensino de 
cada Unidade Escolar sob sua jurisdição, como também as providências para solicitação de publicação de portaria de localização do(a) 
professor(a), em tempo hábil, no Diário Ofi cial do Estado.
§ 1º O Quadro de professores(as) efetivos(as) em cada Unidade Escolar compreende as funções de:
I- direção;
II- técnico-pedagógicas; e
III- professores em regência de classe.
§ 2º As funções de direção e técnico-pedagógicas abaixo relacionadas, deverão ser preenchidas, exclusivamente, por professores 
efetivos:
I- Gestor(a);
II- Gestor(a) Adjunto(a);
III- Assistente de Gestão;
IV- Educador(a) de Apoio;
V- Coordenador de Biblioteca.
§ 3º O (A) Gestor(a) com 2 (dois) vínculos efetivos na Rede Estadual de Ensino, poderá ser localizado com o segundo vínculo na Unidade 
Escolar onde exerce a função de Gestor, sem atribuição de carga horária em regência de classe, desde que a Unidade Escolar funcione 
em 3 (três) turnos, cumprindo a carga-horária dos 2 (dois) vínculos em sua totalidade, no exercício das suas atribuições de direção, 
atendendo aos 3 (três) turnos.
Art. 11. A quantidade necessária de professores(as) para cada componente curricular em uma Unidade Escolar é calculada a partir da 
Matriz Curricular, considerando o número de turmas e a carga horária em regência do(a) professor(a), observando seguinte a fórmula:
§ 1º A Unidade Escolar deverá ter como referência o SIEPE para o cálculo do número de professores necessários ao cumprimento das 
atividades de regência.
§ 2º Às Escolas de Referência em Ensino Fundamental (EREFs); Escolas de Referência em Ensino Médio (EREMs) e às Escolas 
Técnicas Estaduais (ETEs), cabe observar as disposições contidas na Lei Complementar n° 125/2008 (DOE-PE de 11.07.2008), a qual 
foi atualizada pela Lei Complementar nº 364/2017 (DOE-PE de 01.07.2017).
Art. 12. É de responsabilidade do(a) Gerente de cada GRE assegurar a localização de todos(as) os(as) professores(as) efetivos(as) em 
disponibilidade, de acordo com as demandas das Unidades Escolares Estaduais, por componente curricular e por turno.
§ 1º O (A) professor(a) efetivo(a) em disponibilidade deverá ser remanejado(a) para assumir regência em uma das Unidades Escolares 
Estaduais, obedecendo ao interesse público.
§ 2º Não será permitida a permanência de professor(a) com Contrato Temporário em Unidades Escolares onde houver professor(a) 
efetivo(a) com carga horária em disponibilidade, ou que o quadro de horário esteja com todas as aulas atribuídas no SIEPE.
Art. 13. É de responsabilidade do(a) Gerente da GRE localizar os(as) professores(as), prioritariamente, nos componente(s) curricular(es) 
correspondente(s) a sua habilitação.
Parágrafo único. Na impossibilidade de preencher a carga horária total do(a) professor(a) em lacunas nos componentes curriculares 
referentes a sua habilitação, as mesmas poderão completar a carga horária com componentes curriculares de áreas afi ns.
Art. 14. As horas-aula atividade corresponderão a 35% (trinta e cinco por cento) da carga horária mensal para os(as) professores(as) 
com 200 (duzentas) horas-aula e a 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) da carga horária mensal para os(as) professores(as) com 
150 (cento e cinquenta), horas-aula, cabendo à Equipe de Gestão e/ou Pedagógica da Unidade Escolar a responsabilidade, em conjunto 
com o(a) professor(a), de programar, acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas, de acordo com o art. 16 § 4º, art.17 e art. 44 
do Estatuto do Magistério Público de Pernambuco (Lei Estadual nº 11.329, de 16 de janeiro de 1996).

§ 1º Do total da carga horária mensal referente às horas-aula atividade, deverão ser destinadas à formação continuada:
I - 30 (trinta) horas-aula para os professores com carga horária mensal de 200 (duzentas) horas-aula, e,
II – 20 (vinte) horas-aula para os professores com carga horária mensal de 150 (cento e cinquenta) horas- aula.
§ 2º As orientações pertinentes ao planejamento da formação continuada referida no parágrafo acima são regulamentadas pela Instrução 
Normativa nº 03/2013, publicada no Diário Ofi cial do dia 13.06.2013.
§ 3º Os(As) professores(as) localizados(as) no Ensino Fundamental - anos iniciais, com carga horária mensal de 200 (duzentas) horas-
aula se enquadram no caput deste artigo.
§ 4º Os(As) professores(as) localizados(as) e em exercício nas Escolas de Referência em Ensino Fundamental, nas Escolas de 
Referência em Ensino Médio e nas Escolas Técnicas Estaduais cumprirão jornada de trabalho em regime integral, com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais, distribuídas em 05 (cinco) dias ou semi-integral, com carga horária de 32 (trinta e duas) horas semanais, 
distribuídas em 05 (cinco) dias, de acordo com o funcionamento de cada Unidade Escolar.
§ 5º Os(As) professores(as) localizados(as) nas Escolas de Referência em Ensino Fundamental, nas Escolas de Referência em Ensino 
Médio e nas Escolas Técnicas Estaduais, em regência de classe, que possuem 2(dois) vínculos efetivos, deverão obedecer ao seguinte 
critério:
I- o vínculo de carga horária mensal de 200 (duzentas) horas-aula será exercido em horário diurno; e
II- o vínculo de carga horária mensal 150 (cento e cinquenta) horas-aula será exercido em horário noturno.
Art. 15. É de responsabilidade do(a) Gerente de cada GRE, em conjunto com o Gestor Escolar, planejar o Quadro de Pessoal, 
assegurando prioritariamente que o(a) professor(a) efetivo(a), observando a quantidade de vínculos no Estado, seja localizado(a) em 
uma única Unidade Escolar.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput, a Escola deverá funcionar em 03 (três) turnos (manhã, tarde e noite).
 

CAPÍTULO VII
DA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE HORÁRIOS DAS ESCOLAS

 
Art. 16. O Gestor Escolar deverá solicitar a todos(as) os(as) professores(as), por escrito, a disponibilidade de horário, inclusive das aulas 
atividades e ações complementares até o fi nal do ano letivo vigente para elaboração do respectivo quadro de horários para o ano letivo 
seguinte.
§ 1º O Gestor Escolar deverá concluir a inserção do quadro de horários de todas as turmas, sem pendências, no SIEPE, impreterivelmente 
antes do início do ano letivo, conforme cronograma de atividades para inserção de dados no SIEPE, que será publicado no Diário Ofi cial 
do Estado, em ato complementar a esta Portaria.
§ 2º O Gestor Escolar não deverá modifi car o quadro de horários após a publicação de sua organização no SIEPE, exceto com autorização 
expressa do(a) Gerente da GRE.
 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 17. O Gestor Escolar deverá garantir a inserção dos dados no SIEPE referente à frequência dos(as) estudantes e dos(as) 
professores(as) a partir do primeiro dia de aula, para que as informações sejam acompanhadas em tempo real.
Art. 18. As Orientações e o Cronograma Estadual de Ações Anuais para Operacionalização do Ano Letivo serão publicados anualmente 
no Diário Ofi cial do Estado
Art. 19. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Ofi cial do Estado.

FREDERICO DA COSTA AMANCIO
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Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação – SECO
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ANA COELHO VIEIRA SELVA
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MARIA DE ARAÚJO MEDEIROS SOUZA
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GISELLY MUNIZ LEMOS DE MORAIS
Gerente de Normatização do Sistema Educacional – GENSE

 INSTRUÇÃO NORMATIVA SEE Nº 007/2019
 

Estabelece normas e diretrizes para a elaboração do Calendário Escolar das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de 
Pernambuco, ano letivo 2020.
 
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Estadual nº 40.599/2014, Decreto Estadual n° 41.460/2015, por intermédio da Secretaria Executiva de Planejamento e 
Coordenação – SECO; Secretaria Executiva de Gestão da Rede – SEGE; Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação – 
SEDE; Secretaria Executiva de Educação Integral e Profi ssional – SEIP, mediante aprovação da Gerência de Normatização do Sistema 
Educacional – GENSE, com base na Lei Federal nº 9.394/96, Lei Estadual nº 11.329/96, Lei Estadual nº 12.280/02, alterada pela Lei 
Estadual nº 12.911/05, Instrução Normativa nº 10/2011, Instrução Normativa nº 03/14, Instrução Normativa nº 04/14, e Instrução CEE/
PE nº 01/1997.

CONSIDERANDO o princípio da gestão democrática e participativa e a progressiva autonomia das Escolas;

CONSIDERANDO o direito de todos os estudantes à educação com qualidade social com garantia de cumprimento da carga horária 
mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 
reservado aos exames fi nais;

CONSIDERANDO a garantia de formação continuada aos professores;

CONSIDERANDO que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do 
respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei - § 2º do Art. 23 da LDB;

CONSIDERANDO a observância da garantia dos 15 (quinze) dias de recesso escolar no ano letivo e as férias regulamentares;

CONSIDERANDO a fi dedignidade e celeridade das informações fornecidas pelas escolas no cumprimento dos prazos bimestrais e 
anuais; e

CONSIDERANDO o respeito à diversidade social e cultural dos povos do campo, indígenas e quilombolas, em suas organizações 
próprias.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer normas e diretrizes para a elaboração do Calendário Escolar das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de 
Pernambuco, para o ano letivo de 2020.

Art. 2º As Gerências Regionais de Educação deverão articular-se com as redes municipais de ensino a elas jurisdicionadas para 
adequação do calendário escolar, observando as respectivas peculiaridades locais e regionais, sem com isso reduzir o número de horas 
letivas, garantindo início e término do ano letivo, conforme datas estabelecidas no Art. 5º desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Após adequação do calendário escolar, este deverá ser inserido no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco 
– SIEPE em 02 de janeiro de 2020, pela escola, viabilizando a criação e homologação do quadro de horário.

Art. 3º A Direção da Escola deverá organizar os turnos e as turmas, observando as normas estabelecidas na Instrução de Matrícula, na 
Instrução Normativa de Avaliação e na Lei Estadual nº 11.329/1996 (Estatuto do Magistério).

Art. 4° A Direção da Escola em seu Plano de Ação para o ano letivo de 2020, deverá:

I - elaborar o seu Calendário Escolar referente ao ano letivo de 2020 e enviar à Gerência Regional de Educação - GRE, para validação 
até o dia 13/12/2019;
II – assegurar ampla divulgação do Calendário Escolar 2020 junto à comunidade escolar e afi xá-lo em quadro de aviso de fácil visibilidade 
nas escolas, conforme documento anexo a esta Instrução Normativa;
III - orientar, acompanhar e assegurar o preenchimento adequado dos Diários de Classe impressos ou dos Diários de Classe eletrônicos;
IV - assegurar o preenchimento da fi cha individual do estudante;
V - garantir o cumprimento dos prazos bimestrais e a elaboração das atas de encerramento do ano letivo até 30 de dezembro de 2020, 
considerando a inserção dos dados no SIEPE;
VI - assegurar os meios para obter e inserir dados com presteza e fi dedignidade a fi m de que seja garantida a celeridade na elaboração 
de informações a partir do SIEPE;
VII - cumprir os prazos e cronogramas do SIEPE defi nidos pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco; e
VIII - organizar o quadro de horário dos professores, contendo:
a) a previsão da necessidade decorrente da demanda existente e das vagas disponibilizadas;
b) a relação nominal e matrícula do professor, adequando a habilitação do mesmo à área de conhecimento; e
c) a carga horária em regência e aula-atividade.
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Art. 5° Deverão ser respeitados no Calendário Escolar, nos moldes do Anexo I desta Instrução Normativa, os seguintes eventos e 
períodos, descritos abaixo:

I - formação continuada/planejamento, 03/02/2020;
II - início do ano letivo, 04/02/2020;
III - encontro Família/Escola, 14/02/2020;
IV - formação continuada/planejamento, 07/05/2020;
V- reunião de pais e mestres, 12/05/2020;
VI - término do 1º Semestre, 10/07/2020;
VII - recesso escolar, 10 a 24/07/2020;
VIII- início do 2º Semestre, 27/07/2020;
IX - reunião de pais e mestres 31/07/2020;
X - formação continuada/planejamento, 06/08/2020;
 XI - encontro Família/Escola, 18/08/2020;
XII - reunião de pais e mestres, 08/10/2020;
XIII- reunião de pais e mestres, 02/12/2020;
 XIV- término do 2º Semestre, 22/12/2020;
XV - novas oportunidades de aprendizagens e recuperação fi nal, 23 a 30/12/2020;
XVI- organização escolar, término das atividades escolares e autoavaliação com os profi ssionais das escolas, 30 e 31/12/2020;
XVII- períodos correspondentes aos bimestres letivos:

1. 1º bimestre: 04/02 a 24/04;
2. 2º bimestre: 27/04 a 09/07;
3. 3º bimestre: 27/07 a 06/10;
4. 4º bimestre: 07/10 a 22/12;

XVIII- feriados nacionais e regionais:
1. 01/01 (Confraternização Universal);
2. 24 a 26/02 (Carnaval);
3. 06/03 (Data Magna do Estado);
4. 08 a 10/04 (Paixão de Cristo);
5. 21/04 (Tiradentes);
6. 01/05 (Dia do Trabalhador);
7. 23/06 (Corpus Christi);
8. 24/06 (São João);
9. 07/09(Independência do Brasil);
10.12/10 (Nossa Senhora Aparecida – padroeira do Brasil);
11. 15/10 (Dia do Professor);
12. 28/10 (Dia do Funcionário Público);
 13.02/11 (Finados);
14.15/11 (Proclamação da República); e
 15. 25/12 (Natal).

Art. 6º A carga horária de professor regente deverá ser composta de:

I - horas-aula em regência de classe; e
II - horas-aula atividade.

Parágrafo único. A carga-horária em regência de classe dos professores da Educação do Campo deverá ser composta do tempo escola 
e do tempo comunidade.

Art. 7º A hora-aula em regência de classe e a atividade de ensino-aprendizagem serão desempenhadas em sala de aula na escola ou 
em espaço pedagógico correlato.

Art. 8º A hora-aula atividade compreenderá as ações de preparação, acompanhamento e avaliação de prática pedagógica, incluindo:
I - elaboração de planos de atividades curriculares, provas e correção de trabalhos escolares;
II - participação em eventos, refl exão da prática pedagógica, estudos, debates, avaliações, pesquisas e trocas de experiências;
III - aprofundamento da formação docente;
IV - participação em reuniões de pais e mestres e da comunidade escolar; e
V - atendimento pedagógico a alunos e pais.

Art. 9º Da carga horária mensal referente às horas-aula atividade, serão destinadas à formação continuada:

I - trinta horas-aula para os professores com carga horária mensal de 200 (duzentas) horas-aula; e
II - vinte horas-aula para os professores com carga horária mensal de 150 (cento e cinquenta) horas-aula
.
Art. 10 Compete à equipe gestora da escola, juntamente com educadores de apoio e professores, a elaboração do planejamento escolar 
bimestral das horas-aula atividade destinadas à formação continuada, devendo o mesmo ser enviado à Gerência Regional de Educação, 
a qual a escola é jurisdicionada.

Art. 11 É de responsabilidade das Gerências Regionais, através das Unidades de Desenvolvimento de Pessoas – UDP, providenciar o 
adequado provimento de professores de acordo com a necessidade de cada Escola.

Art. 12 É considerado como de efetivo trabalho escolar os dias em que forem desenvolvidas atividades regulares, de cunho pedagógico, 
sob a orientação docente, programadas pela escola e incluídas no Projeto Político-Pedagógico/Proposta Pedagógica, em observância à 
Instrução CEE/PE nº 01/1997.

Art. 13 As atividades de que trata o artigo anterior poderão ser realizadas em sala de aula e/ou em outros locais adequados à efetivação do 
processo de ensino e de aprendizagem, desde que sejam realizadas com o controle de frequência dos estudantes e com a presença do professor.
Parágrafo único. No caso da Educação do Campo e do Projeto Travessia o controle e orientação da frequência fi cam sob a responsabilidade 
dos professores, coordenadores e supervisores pedagógicos das turmas.

Art. 14 O Calendário Escolar 2020 defi nido pela Secretaria de Educação e Esportes e validado pela Comunidade Escolar só poderá ser 
alterado no decorrer do ano letivo vigente, após validação da GRE competente.

Parágrafo único. As escolas que atendem às populações do campo levarão em conta o disposto no Art. 28 da Lei Federal nº 9394/1996 
no tocante aos sistemas de ensino e à promoção das adaptações necessárias às peculiaridades da vida rural, respeitando as fases do 
ciclo agrícola e as condições climáticas.

Art. 15 Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos pelas Gerências Regionais de Educação, ouvidas a Secretaria 
Executiva de Gestão da Rede - SEGE, a Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação - SEDE e a Secretaria Executiva de 
Educação Integral e Profi ssional – SEIP.

Art. 16 Revogam-se as disposições contidas na Instrução Normativa Nº 004/2018 publicada em 20/11/2018, no Diário Ofi cial do Estado 
de Pernambuco.
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ANEXO I 

 

FAZENDA
Secretário: Décio José Padilha da Cruz

INSTRUÇÃO NORMATIVA CAT Nº 023 , DE 18.12.2019.

O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL, tendo em vista a competência para estabelecer normas de 
organização interna prevista no inciso II do art. 10 do Anexo I do Decreto nº 44.740, de 18 de julho de 2017, RESOLVE:
Art. 1º O atendimento presencial aos contribuintes pessoa física e pessoa jurídica será realizado nas unidades da Secretaria da Fazenda 
– Sefaz – indicadas no sítio dessa Secretaria na internet, no horário das 8h às 13h.
Art. 2º O atendimento de que trata o art. 1º se dará mediante prévio agendamento de senha no sítio da Sefaz na internet, quando 
disponível, ou por senha retirada presencialmente na unidade de atendimento.
§ 1º A quantidade de senhas disponibilizadas para retirada presencial será defi nida pela chefi a da unidade de atendimento, levando-se 
em consideração:
I - a complexidade dos serviços efetuados;
II - a capacidade operacional de atendimento;
III – os perfi s funcionais dos atendentes;
IV - as sazonalidades que possam causar aumento na demanda de determinados serviços;
V - a disponibilidade de atendimento dos serviços através da página da Sefaz na Internet; e
VI – especifi cidades locais.
§ 2º A emissão de senhas para retirada presencial será encerrada 30 (trinta) minutos antes do término do horário de atendimento das 
unidades.
§ 3º Fica assegurado o atendimento ao cidadão que, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 3º, possuir senha de atendimento 
e encontrar-se no interior da unidade da Sefaz, ainda que após o horário de encerramento do atendimento.
§ 4º Não sendo possível a conclusão de alguma etapa do atendimento por motivo de força maior ou por indisponibilidade dos meios 
necessários para a execução do serviço, será dada prioridade, assim que cessarem as causas impeditivas, para a continuidade do 
atendimento não concluso.
Art. 3º Cada contribuinte poderá emitir 1 (uma) senha no sistema de agendamento no sítio da Sefaz para um mesmo dia e para uma 
mesma unidade de atendimento.
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Parágrafo único. Para o agendamento, deverão ser informados:
I - o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do interessado, no 
caso, respectivamente, de pessoa física ou jurídica;
II - o número de inscrição no CPF do cidadão que apresentará a demanda;
III - o serviço pretendido; e
IV - o dia, a hora e a unidade de atendimento.
Art. 4º Na impossibilidade de comparecer na data e na hora agendadas, o contribuinte deverá:
I – cancelar a senha até às 10h do dia imediatamente anterior ao previsto para o atendimento; ou
II – enviar procurador munido do competente instrumento de representação.
§ 1º O contribuinte ausente, assim considerado aquele que não adotar alguma das medidas previstas nos incisos I e II nem comparecer 
na data e na hora agendadas, será bloqueado para realizar novo agendamento durante 30 (trinta) dias, contados da data do não 
comparecimento.
§ 2º Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, mediante justifi cativa, a chefi a da unidade da Sefaz na qual ocorreu a ausência poderá 
desbloquear o acesso do contribuinte ao sistema de agendamento.
Art. 5º O atendimento agendado no sítio da Sefaz na internet obedecerá ao seguinte:
I – será prestado exclusivamente ao cidadão que esteja presente no horário agendado, com CPF associado à senha e/ou com poderes 
para representar o interessado;
II – poderá ser antecipado somente na hipótese de não haver prejuízo aos demais atendimentos agendados para o dia; e
III – terá a relação com os serviços disponíveis em cada unidade fazendária divulgada no sítio da Sefaz na internet.
Art. 6º O atendimento com retirada presencial de senha obedecerá ao seguinte:
I – não haverá prazo de tolerância para atraso do cidadão, devendo-se aguardar tão somente o tempo necessário para que este se 
desloque até o guichê de atendimento; e
II – será disponibilizada somente 1 (uma) senha por contribuinte por dia e por unidade da Sefaz.
Art. 7º Terão atendimento prioritário, nos termos da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, as pessoas com defi ciência, os idosos com 
idade igual ou superior a sessenta anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos.
Parágrafo único. Os idosos com idade igual ou superior a 80 (oitenta) anos terão prioridade especial, nos termos do Estatuto do Idoso, 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da Administração Tributária Estadual.
Art. 9º Esta Instrução Normativa entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

ANDERSON DE ALENCAR FREIRE
Coordenador da Administração Tributária Estadual

DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA AÇÃO FISCAL – DPC EDITAL DPC-231/2019
DESREDENCIAMENTO DA SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO RELATIVA A PRODUTOS FARMACÊUTICOS.

A Diretoria Geral de Planejamento e Controle da Ação Fiscal- DPC, nos termos do § 1º do Art. 274 do Decreto 44.650/2017, resolve 
descredenciar por solicitação do próprio contribuinte:
CM HOSPITALAR S.A.,  Inscrição Estadual nº 0706110-25, processo nº 2019.000008007976-65;
Produzindo seus efeitos a partir da data de sua publicação.
Recife, 17 de dezembro de 2019.

Cristiano Henrique Aragão
Diretor Geral

JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Secretário: Pedro Eurico de Barros e Silva

PORTARIA SJDH Nº 93, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto no Ato 
Governamental nº 002, de 1 de janeiro de 2019, e com o disposto no Decreto nº 38.935/2012, que regulamenta os procedimentos 
de análise e arquivamento dos processos de prestação de contas das despesas efetuadas pelos órgãos ou entidades executoras, 
RESOLVE:
I- Designar os servidores abaixo elencados como responsáveis pelo recebimento, análise e arquivamento dos processos de prestação de 
contas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos:
Nome: Ivanise Braga Souza
Matrícula: 363.812-0
Cargo: Gerente de Administração e Finanças
Nome: Israel Batista da Silva Filho
Matricula: 398.413-3
Cargo: Coordenador de Prestação de Contas
Nome: Marta Santiago da Silva
Matricula: 363.808-1
Cargo: Assistente Financeiro
Nome: Edjane Matos de Luna
Matricula: 367.880-6
Cargo: Apoio de Gerência
Nome: Julianna Falcão Costa Barbosa Ferreira
Matrícula: 385.109-5
Cargo: Assistente de Planejamento
II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA
Secretário de Justiça e Direitos Humanos

PLANEJAMENTO E GEST‹O
Secretário: Alexandre Rebêlo Távora

PORTARIA SEPLAG Nº 113 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.
O Secretário de Planejamento e Gestão no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 16.520 de 27/12/18, Decreto nº 47.010 de 
17/01/19, Lei nº 12.600 de 14.06.2004, pela Resolução TCE/PE nº 36/2018 e justifi cativa contida na CI Nº138/2019-TCEsp/FEM;SEI nº 
3000008448-000205/2019-91,
RESOLVE:
Art. 1.º Prorrogar por mais 90 (noventa) o prazo de vigência da Tomada de Contas Especial-TCEsp nº 004/2017,referente ao Termo 
de Adesão nº125/2013-FEM celebrado entre a SEPLAG e o Município de Petrolândia, instaurada pela Portaria SEPLAG nº 088, de 
14/11/2017- DOE em 15/11/2017.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06.11.2019.

 
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

Secretário de Planejamento e Gestão

SAÐDE
Secretário: André Longo Araújo de Melo

EM, 18/12/2019

Nº 868 - Tornar Sem Efeito a portaria SES Nº. 777 publicada no DOE de 23/10/2019 referente a dispensa de EDILENE BATISTA DE 
ALMEIDA, matrícula n° 227.665-8/SES, da Função Gratifi cada de Supervisão-2, símbolo FGS-2, vinculada ao Hospital Barão de Lucena/
Recife, a partir de 01/10/2019.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Secretário Estadual de Saúde

Repartições Estaduais

AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH
ERRATA

Na Portaria CPRH nº 154/2019, de 16 de dezembro de 2019, publicada no DOE de 18 de dezembro de 2019:
Onde se lê:

NOME CARGO MATRÍCULA
IANE LARA DA FONSECA GONÇALVES Assistente em Gestão Ambiental 279.6341-1

Leia-se:

NOME CARGO MATRÍCULA
PAULO ROBERTO PEREIRA BARROS E SILVA Analista em Gestão Ambiental 279.769-0

Recife, 18 de dezembro de 2019.
DJALMA PAES JÚNIOR

Diretor-Presidente 

AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - ATI

PORTARIA nº 78/2019. A Diretora-Presidente da ATI, no uso 
das suas atribuições; RESOLVE: Designar o servidor FABIANO 
ROBERTO BOUÇAS MOTA LEAL, matrícula 3011 , para 
responder pela Chefi a da Unidade de Data Center – UDC, no 
período de 02/01/2020 à 04/02/2020, por motivo de férias e folgas 
do T.R.E. do titular Eduardo Vinícius de Figueiredo Salvador, 
matrícula 3215; Recife, 18 de dezembro de 2019.ILA DO VAL 
CARRAZZONE. Diretora -Presidente.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO 
DE TRÂNSITO

A Autoridade de Trânsito do DERPE, em conformidade com as 
suas competências estabelecidas pelo CTB e regulamentações 
do CONTRAN, após de esgotadas as tentativas de notifi cação do 
infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, 
e considerando os Autos de Infrações de Trânsito registrados, 
fi cam os proprietários dos veículos relacionados no site do DER 
/ PE, notifi cados da autuação por infração de trânsito, os quais 
terão o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da 
publicação deste Edital, para identifi car o condutor infrator ou 
apresentar sua defesa em qualquer ponto de atendimento do 
DETRAN/PE, na sede do DER / PE ou enviar por remessa postal 
para o endereço, Av. Cruz Cabugá, 1033 Santo Amaro, Recife/
PE, CEP 50.040912. Para detalhamento das infrações e maiores 
informações entrar em contato com o Tele Atendimento através do 
nº (81)31814313 / 4312 ou pelo site www.der.pe.gov.br.
O padrão de sequência para identifi cação dos dados das 
infrações a seguir relacionadas será: PLACA/UF, DATA 
DA INFRAÇÃO, Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO E CÓDIGO DA 
INFRAÇÃO COM DESDOBRAMENTO (AMPARO LEGAL):

Maurício Canuto Mendes
Diretor Presidente

FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E 
PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

PE - FUNAPE
O Diretor-Presidente em exercício, RESOLVE publicar as portarias 
de nº 6683 a 6686 de INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO 
DE PENSÃO POR MORTE, de DEZEMBRO de 2019, que se 
encontram disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico www.
funape.pe.gov.br Republicada por ter saído com incorreção no 
original.
O Diretor-Presidente em exercício, resolve publicar as Portarias 
nºs 6687 a 6749 de CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, 
de DEZEMBRO/2019, que se encontram disponíveis, na íntegra, 
no endereço eletrônico www.funape.pe.gov.br. Republicada por ter 
saído com incorreção no original.
O Diretor-Presidente em exercício, resolve publicar a Portaria 
nº 6750. de CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, de 
DEZEMBRO/2019, que se encontra disponível, na íntegra, 
no endereço eletrônico www.funape.pe.gov.br ROBSON DE 
CARVALHO DA SILVADiretor-Presidente em exercício.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO - FUNASE

PORTARIA FUNASE Nº. 988/19, DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2019.
A Diretora Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo 
– FUNASE, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO que no período das festividades natalinas 
e de ano novo, eleva-se a ansiedade entre os socioeducandos 
desta Fundação, o que pode provocar inquietação e alteração na 
rotina de segurança das unidades socioeducativas;
CONSIDERANDO o excepcional interesse público que reveste 
os contratos por tempo determinado, nos termos da Lei Estadual 
nº 14.547/2011, bem como serem imprescindíveis os serviços 
prestados pelos servidores lotados nas unidades socioeducativas, 
sejam plantonistas ou diaristas, escalados para o período;

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de se estabelecer 
medidas destinadas a garantir a segurança das unidades 
socioeducativas da FUNASE, dos socioeducandos e de seus 
visitantes, dos funcionários;
RESOLVE:
Art. 1º. Considerar FALTA GRAVE, nos termos da legislação 
vigente, o não comparecimento ao trabalho nas unidades 
socioeducativas da FUNASE nos períodos compreendidos 
entre os dias 21 a 25 de dezembro de 2019 e nos dias 28 de 
dezembro de 2019 a 01 e janeiro de 2020.
Art. 2º. DETERMINAR aos Coordenadores Gerais de todas 
as unidades socioeducativas que as ausências ocorridas e 
todos os atestados médicos apresentados relativos ao período 
supramencionado deverão ser encaminhados à SUTED, para as 
anotações de praxe e, após, sejam remetidos a Coordenadoria de 
Inteligência – CINT para que sejam submetidos ao procedimento 
de autenticidade.
Art. 3º. DETERMINAR a Coordenadoria de Inteligência – CINT, 
que após a conclusão do procedimento de autenticidade, e em 
caso de comprovação de irregularidades, seja o procedimento 
remetido a CORREGEDORIA para os procedimentos de praxe.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições contrárias.
Art. 5º. Publique-se e cumpra-se.

Recife, 18 de dezembro de 2019.
NADJA MARIA ALENCAR VIDAL PIRES

Diretora Presidente 

FUNDAÇÃO HEMOPE
PORTARIA Nº 109/2019 - A Diretora Presidente da Fundação de 
Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco – HEMOPE, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo anexo I, Inciso IV do 
Art 10º do Decreto nº 30.401, de 03 de maio de 2007, e com base 
no Memo 050/2019 – CFIN, Resolve:

I - Designar, Maria do Carmo Paula Neve, Mat. nº 515-0/Hemope, 
para responder pelo expediente do Controle de Execução 
Orçamentária, Símbolo FGS-2, por motivo de Licença Prêmio da 
titular Maria da Conceição de Paula, Mat. nº 1098-7/Hemope, no 
período de 60 dias, a partir de 06 de novembro 2019;

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Publique-se e cumpra-se.

Recife, 09 de dezembro de 2019.

Gessyanne Vale Paulino
Diretora Presidente

FUNDAÇÃO HEMOPE
PORTARIA Nº 110/2019 - A Diretora Presidente da Fundação de 
Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco – HEMOPE, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo anexo I, Inciso IV do 
Art 10º do Decreto nº 30.401, de 03 de maio de 2007. Resolve:

I - Designar os servidores, José Welson Fernandes Neves, 
Mat. 811-7, e Eliane Azevedo Farias, Mat. 6611-7, para sob a 
presidência do primeiro, comporem uma Comissão de Sindicância 
que se encarregará de apurar eventuais responsabilidades 
referentes ao Pagamento de Multa GFIP 2014;

II - A Comissão deverá apresentar Relatório Conclusivo no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Portaria.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Publique-se e cumpra-se.

Recife, 09 de dezembro de 2019.

Gessyanne Vale Paulino
Diretora Presidente

FUNDAÇÃO HEMOPE
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco – HEMOPE

Diretora Presidente: Gessyanne Vale Paulino

Em, 18/12/2019

 Licença Prêmio – Gozo

MATRICULA SEI NOME DIAS INÍCIO DECÊNIO UNIDADE

450-2 0040400088.002470/2019-05 SEVERINA MARIA DE 
ARAUJO 30 01/12/2019 3° HEMOCENTRO 

RECIFE

609-2 C009458-2/2019 MARIA DO SOCORRO 
PINTO 30 02/12/2019 3º HEMOCENTRO 

PETROLINA

769-2 0040400006.001939/2019-43 JACIARA BALBINO DA CRUZ 30 01/01/2020 2º HEMOCENTRO 
RECIFE

Consulte o nosso site: www.cepe.com.br
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394-8 C009647-2/2019 MARIA NAZARÉ DA SILVA 
ALVES 30 02/01/2020 2º HEMOCENTRO 

RECIFE

056-6 C008698-7/2019 MARIA DO CARMO COUTO 
VALENÇA 4º 02/01/2020 4º HEMOCENTRO 

RECIFE

937-7 C009230-8/2019 FÁRIDA COELI DE BARROS 
CORREIA MELO 30 02/01/2020 1º HEMOCENTRO 

RECIFE

947-4 C009666-3/2019 SONIA MARIA SILVA 
RODRIGUES FONTES 30 01/01/2020 2º HEMOCENTRO 

RECIFE

910-5 C008701-1/2019 LUCILEA BARBARA 
PEREIRA BARROS 30 01/01/2020 2º HEMOCENTRO 

RECIFE

BARBOSA RAMOS, CPF nº 310.661.434-04; a então tesoureira 
da Associação, senhora JOSEFA EUDÓSIA DA CUNHA, CPF nº 
919.399.764-72; e o (a) atual presidente da citada Associação, 
a efetuarem o pagamento do dano ao Erário, no valor de R$ 
41.581,37 (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais 
e trinta e sete centavos), corrigido a preços de 24 de abril de 
2019, devendo ser novamente atualizado quando do efetivo 
recolhimento, decorrente de pendência fi nanceira na prestação 
de contas ao Prorural, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação deste Edital de Intimação.

Recife, 18 de dezembro de 2019.
MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS

Diretor Geral

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 
PEQUENO PRODUTOR RURAL - PRORURAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO TCESP nº. 045/2019

 O Diretor Geral do Prorural/SDA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe é outorgada pelo Ato nº 5658, de 24 de maio 
de 2019, publicado no DOE, em 25 de maio de 2019, nos 
termos da legislação em vigor, em especial a Lei nº 13.178, de 
29 de dezembro de 2006, considerando os insucessos nas 
notifi cações anteriormente enviadas, constantes nos autos do 
Processo TCESP nº 060/2005, referente à prestação de contas 
do Convênio nº 446/2000, celebrado com a COOPERATIVA 
DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA GREGÓRIO BEZERRA, 
inscrita no CNPJ nº. 02.103.263/0001-51, situada no município 
de Vicência/PE, manda publicar o presente Edital, intimando: a 
então presidente da Cooperativa, senhora FRANCISCA LUÍZA 
FERREIRA DA SILVA, CPF nº 514.217.124-15; o então tesoureiro 
da Cooperativa, senhor JOVANINO LUIZ DE OLIVEIRA, CPF nº 
174.639.634-20; e o (a) atual presidente da citada Cooperativa, 
a efetuarem o pagamento do dano ao Erário, no valor de R$ 
275.314,53 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e quatorze 
reais e cinquenta e três centavos), corrigido a preços de 24 de abril 
de 2019, devendo ser novamente atualizado quando do efetivo 
recolhimento, decorrente de pendência fi nanceira na prestação 
de contas ao Prorural, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação deste Edital de Intimação.

Recife, 18 de dezembro de 2019.
MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS

Diretor Geral

AGÊNCIA DE DESENVOL. ECONÔMICO DE 
PERNAMBUCO S.A. - AD DIPER

Aviso de Licitação: Processo n° 074/CPL/2019. Modalidade: 
Pregão Eletrônico n° 007/2019. Objeto: contratação de empresa 
especializada no serviço de disponibilização de licenças de 
plataforma de colaboração em nuvem, treinamentos presenciais 
e serviços de suporte e sustentação da plataforma. Início de 
acolhimento de Propostas: 19.12.2019. Limite de acolhimento 
de Propostas: 08.01.2020, às 9h. Data e hora da Disputa: 
dia 08.01.2020, às 9h30, horários de Brasília, no site www.
licitacoes-e.com.br Informações: Na sede da AD Diper ou através 
do Fone: (81) 3181 7354, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, 
Email: cpl@addiper.pe.gov.br. O edital e seus anexos também 
estão disponíveis no site www.licitacoes.pe.gov.br. Recife, 18 de 
dezembro de 2019. Luiz Bezerra de Souza Filho, Pregoeiro e 
Presidente da CPL.

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE 
PERNAMBUCO - ARPE

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato ARPE n° 026/2019; ARPE/VALOR SUPRIMENTOS 
– COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI. Objeto: 
fornecimento parcelado de até 12 galões de sabonete líquido de 
05 litros cada, pelo período de 12 meses; V alor empenhado: R$: 
205,80; Nota de Empenho n° 2019NE000348. Data e assinaturas: 
06/12/2019.
Contrato ARPE n° 027/2019; ARPE/APOLLO TERCEIRIZAÇÃO 
E LOCAÇÕES EIRELI. Objeto: contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços de motofrete, incluindo 
o condutor devidamente habilitado, a motocicleta e o combustível; 
Valor empenhado: R$: 3.397,97; Nota de Empenho n° 
2019NE000349. Data e assinaturas: 09/12/2019.

AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - ATI

Contrato Nº 015/2019 fi rmado entre a ATI e a POINT MULT 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
ESCRITÓRIO EIRELI - EPP. CNPJ: 28.389.995/0001-43. 
OBJETO: Fornecimento de materiais de higiene pessoal. Vigência: 
16/12/2019 a 15/12/2020. Valor Global: R$13.200,00; Mensal: R$ 
1.100,00. Recife, 18/12/2019. ILA CARRAZZONE. Diretora-
Presidente.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E 
CLIMA - APAC

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 010/2019. Processo Licitatório nº 0264.2018.CCPLE-
XII.PE.0172.SAD, Pregão Eletrônico nº 0172/2018. Adesão 
à ARPC nº 003.2019.SAD. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de reserva, emissão e 
entrega de bilhetes aéreos para viagens nacionais e internacionais 
e demais serviços correlatos, através de disponibilização de 
sistema informatizado, para atendimento das necessidades 
da APAC. Contratada: Brasluso Turismo LTDA.  CNPJ: 
09.480.880/0001-15. Valor total anual: R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). Prazo contratual: 12 (doze) meses. Vigência: 
01/01/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: Recife, 04/12/2019. 
Suzana Maria Gico Lima Montenegro - Diretora-Presidente.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO A CONTRATO
Termo de Rescisão ao Contrato nº 008/2019. Objeto: Rescisão 
amigável do Contrato nº 008/2019, a contar de 01/01/2020, tendo 
em vista o início do Contrato nº 010/2019, cujo objeto abrange o 
mesmo do contrato ora rescindido, de acordo com o inciso II do 
art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93. Contratada: Brasluso Turismo 

LTDA. CNPJ: 09.480.880/0001-15. Data da assinatura: Recife, 
16/12/2019. Suzana Maria Gico Lima Montenegro - Diretora-
Presidente.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO

EXTRATO DE ARP 2019
Processo nº 017/2019 - Ata de Registro de Preços nº 004/2019. 
Detentora: NORDESCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA E GESTÃO EMPRESARIAL, Valor total: R$ 
151.899,33 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa 
e nove reais e trinta e três centavos) - (Lotes: I e V) E VELON 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
EM GERAL EIRELI, Valor total: R$ 492.128,86 (quatrocentos 
e noventa e dois mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e seis 
centavos) - (Lotes: II, III, IV, VI e VII). Objeto: Registro de preços 
para contratação de empresa para fornecimento parcelado de 
materiais de limpeza, a fi m de atender às demandas internas da 
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, em decorrência 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 – CPL.  Vigência: 01 
(um) ano. Data de assinatura: 29/11/2019.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO/2019
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2018 - Prorrogação da 
vigência do contrato. Contratada: EDITORA JORNAL DO 
COMMERCIO LTDA. CNPJ Nº 10.798.130/0001-75. Prazo 
Acrescido: 12 meses. Nova Vigência: 28/11/2019 a 27/11/2020. 
Recife, 28/11/2019. 

CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY 
DE MEDEIROS - CISAM/UPE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Nº PE INTEGRADO 0169.2019.CPL.CISAM.PE.0104.CISAM

ADJUDICO, nos termos da Lei nº 10.520/2002 o objeto do processo 
licitatório em epígrafe em favor das licitantes: Conservi Com. Serv. 
Conservação Bens Imóveis Ltda Me CNPJ 70.214.374/0001-95, 
itens 2, 3 valor total 1.495,20; E M P Santos Pinto & CIA Ltda Me 
CNPJ 10.973.680/0001-83, itens 6, 15 valor total 3.460,00; BML 
Comercial Ltda Me CNPJ 11.292.106/0001-22, itens 10, 12, 13, 
17, 18 valor total 1.733,80; V.T.A. Machado Arruda Eireli CNPJ 
16.667.433/0001-35, itens 4, 7, 11, 20, 21 valor total 1.887,72; E&M 
Com. Mat. Construção Eireli CNPJ 24.708.262/0001-73, itens 1, 5, 
9, 16 valor total 2.734,80; R H S Nascimento Construções Eireli 
Me CNPJ 23.064.511/0001-72, itens 8, 14, 19 valor total 2.840,34, 
perfazendo um valor global de R$ 14.151,86 (quatorze mil, cento e 
cinquenta e um reais, oitenta e seis centavos), por um período de 
12 meses. Recife, 18 de dezembro de 2019. Lusinete Rocha de 
Holanda – Pregoeira do CISAM/UPE. 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE 
PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TA 01 de acréscimo ao CT 014/2019-DCC, Empresa Century 
Comercial EIRELI ME, Vigência de 11/12/2019 a 10/12/2020, 
Valor total de R$ 29.875,00 – ROGÉRIO ANTÔ NIO COUTINHO 
DA COSTA - Cel BM Comandante Geral do CBMPE.

EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO 
S/A – EMPETUR

EXTRATO DE CONTRATO E CONVENIO
CT nº 430/2019 Processo nº 427/2019, Inexigibilidade nº 
419/2019. Contratada: Sociedade Dos Forrozeiros Pe-De-Serra 
e AI - SOFOPS, CNPJ: 08.584.386/0001-38; Objeto: “Petrúcio 
Amorim”, em Recife/PE, Valor: R$ 40.000,00 CV nº 009/2019 
Proponente: Centro De Educação e Desenvolvimento 
Comunitário - CEDEC, CNPJ: 04.428.863/0001-15; Objeto: “Natal 
Vida e Luz 2019”, em Arcoverde/PE, Valor: R$ 150.000,00. Olinda, 
18/12/2019 José Neves Neto. Vice-President e.

EMPRESA PERNAMBUCO DE 
COMUNICAÇÃO S/A - EPC

Extrato de Contrato
 1º Termo Aditivo ao Termo de Ajuste para Incentivo à Produção 
e Veiculação não Onerosa, PROPONENTE: MARCO ANTÔNIO 
MONDAINI DE SOUZA, CPF nº 878.457.257-49; OBJETO: 
a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Ajuste para 
incentivo à produção e veiculação não onerosa, estabelecido 
em sua Cláusula Terceira, por mais 12 (doze) meses, a começar 
em 02.12.2019 e a terminar em 01.12.2020; PRAZO: 12 (doze) 
meses, a contar da data da assinatura: 02/12/2019. VALOR: não 
há transferência de recursos fi nanceiros entre as partes. Recife, 
02 de dezembro de 2019. Diretor-Presidente Gustavo Almeida.

EMPRESA PERNAMBUCO DE 
COMUNICAÇÃO S/A - EPC

Extrato de Termo Aditivo
1º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço nº 008/2017, 
celebrado em 01.12.2017, CONTRATADA: TRANS SERVI 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.; OBJETO: a prorrogação do 
prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira, do Contrato 
nº 008/2017, por mais 12 (doze) meses; VIGÊNCIA: a começar em 
01.12.2019, com término em 30.11.2020, e a não aplicabilidade 
do reajuste de preços constante na Cláusula Sexta do referido 
Contrato, permanecendo o mesmo VALOR: R$ 375,00 (trezentos 
e setenta e cinco reais) mensal, para todo o período objeto da 
presente prorrogação. Assinatura: 02.12.2019. Recife, 02 de 
dezembro de 2019. Diretor-Pr esidente Gustavo Almeida.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE / 
FCAP

EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato n.º06A/2019. (OBJETO: Prestação  de Serviços 
e especializados de impressão departamental centralizada, 
incluindo: locação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) 
reposição de suprimentos exceto (papel) disponibilização de 
sistemas para gestão informatizada da solução: bem como 
manutenção, com substituição de peças, e suporte técnico para 
atender às necessidades da FCAP/UPE. Contratada: DATA VOICE 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ (MF): 41.057.324/0001-
43. Valor Total: R$ 51.678,00 (cinquenta e um mil seiscentos e 

Licitações e Contratos

FUND DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO DE PE-FUNDARPE

Portaria Conjunta – FUNDARPE e SECULT nº 002, de 18 de 
dezembro de 2019.

O Secretário de Cultura do Estado de Pernambuco e o Diretor-
Presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Pernambuco-FUNDARPE, no uso de suas atribuições legais 
e norteados pela necessidade de garantir uma maior participação 
dos artistas durante a execução da agenda cultural do Estado.
RESOLVEM:
Art. 1º Limitar a cinco (5) o número máximo de contratações 
por artista, durante o ano, excetuando os Ciclos Carnavalesco e 
Junino e o Festival de Inverno de Garanhuns – FIG.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao mês de abril de 2019, convalidando 
todos os atos já praticados sob a sua égide.
Recife, 18 de dezembro de 2019. GILBERTO DE MELO FREYRE 
NETO, Secretário de Cultura de Pernambuco. MARCELO 
CANUTO MENDES, Diretor-Presidente da FUNDARPE.

FUND DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO DE PE-FUNDARPE

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO – FUNDARPE, 
no uso de suas atribuições legais, assinou a seguinte portaria.
Nº 059/2019 – Designando o servidor IVANY FRANCISCO DA 
SILVA JÚNIOR, Superintendente de Planejamento e Gestão, 
matrícula 989.030-0, CPF 034.078.044-40, responsável por 
Suprimento Individual, a partir de 01/12/2019, em substituição 
ao servidor GUSTAVO JOSÉ FERREIRA LEITE.
Recife, 17 de dezembro de 2019. MARCELO CANUTO MENDES. 
Diretor Presidente da FUNDARPE

FUND DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO DE PE-FUNDARPE

SECRETARIA DE CULTURA DE PERNAMBUCO
FUNDO PERNAMBUCANO DE INCENTIVO À CULTURA - 

FUNCULTURA
 13º EDITAL DO PROGRAMA DE FOMENTO À PRODUÇÃO 

AUDIOVISUAL DE PERNAMBUCO 2019/2020
A Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco – SECULT/PE 
e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 
– FUNDARPE, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei 
nº 16.113, de 05 de julho de 2017; da Lei nº 15.307, de 04 de 
junho de 2014; de Portarias e Atos Normativos, tornam pública a 
Convocação dos Produtores Culturais inscritos no Cadastro 
de Produtores Culturais do Sistema de Incentivo à Cultura 
- SIC/PE, para apresentarem projetos culturais na área 
cultural do audiovisual, nas categorias curta-metragem e média-
metragem, difusão, formação, desenvolvimento do cineclubismo, 
revelando os pernambucos, games, pesquisa e preservação, 
desenvolvimento de longa-metragem, desenvolvimento de 
produtos para televisão, obra seriada de curta duração, 
fi nalização e distribuição de longa-metragem, websérie/webcanal, 
que pleiteiem incentivo ao Fundo Pernambucano de Incentivo à 
Cultura - FUNCULTURA, para análise, julgamento e aprovação 
pela Comissão Deliberativa do Funcultura, aplicando normas 
e exigências estabelecidas no presente Edital e anexos, que 
passam a fazer parte integrante deste Edital, à disposição dos 
interessados, para consulta, na sede da SECULT/FUNDARPE, 
na Rua da Aurora, nº 463/469, Boa Vista, Recife-PE, e no Portal 
Cultura.PE, no endereço www.cultura.pe.gov.br/funcultura. As 
inscrições deverão ser realizadas no período de 17 de fevereiro 
a 06 de março de 2020. Recife, 18 de dezembro de 2019. 
GILBERTO DE MELLO FREYRE NETO, Secretário de Cultura, 
Presidente da Comissão Deliberativa do Funcultura. MARCELO 
CANUTO MENDES, Diretor-Presidente da FUNDARPE.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO - JUCEPE

PORTARIA Nº 076, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019
O Presidente em Exercício da Junta Comercial do Estado 
de Pernambuco – JUCEPE, no uso de suas atribuições, e, 
considerando o Parágrafo único do Art. 2º do Decreto nº 38.935, 
de 07 de dezembro de 2012, RESOLVE:
Art. 1° Designar, como r esponsável pelo recebimento, análise 
e arquivamento dos processos de prestação de contas desta 
Autarquia, o servidor: Rodolfo de Azevedo Ferreira, matrícula nº 
2172-5, para fi ns de cumprimento das disposições da Lei nº 7.741, 
de 23 de Outubro de 2013 e alterações.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Flávio Sotero – Presidente em Exercício

EXTRATO DE ATA

A Presidente da Junta Comercial do Estado de Pernambuco, no 
uso de suas atribuições, faz saber que o Plenário da JUCEPE, 
em sua 29ª Sessão Plenária Extraordinária realizada em 
05/12/2019, INDEFERIU a Medida de Sustação de Efeito de ato, 
sob o protocolo de nº 17/793473-5, que versa sobre a 4ª Alteração 
Cotratual, registrada sob o protocolo de nº 10/143959-8 em 
19/10/2010, da empresa COMERCIO DE ALIMENTOS GOMES E 
PINTO LTDA ME – NIRE: 26.20167554-6. E, manteve SUSTADA 
a Medida Administrativa protocolada sob o nº 18/821002-4, que 
versa sobre a Ata de Assembleia Geral, registrada sob o nº 
18/852605-6 em 11/09/2018, da empresa: USINA MASSAUASSU 
S/A – NIRE: 26.3.0004241-0. Recife, 16 de dezembro de 2019. 
Flávio Sotero – Presidente em Exercício

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 
PEQUENO PRODUTOR RURAL - PRORURAL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO TCESP nº. 041/2019

 O Diretor Geral do Prorural/SDA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe é outorgada pelo Ato nº 5658, de 24 de maio de 
2019, publicado no DOE, em 25 de maio de 2019, nos termos 
da legislação em vigor, em especial a Lei nº 13.178, de 29 de 
dezembro de 2006, considerando o insucesso na notifi cação 
anteriormente enviada, constante nos autos do Processo TCESP 
nº 013/2005, referente à prestação de contas do Convênio nº 
068/2003, celebrado com a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS DE ÁGUA BRANCA, inscrita no CNPJ 
nº. 04.671.638/0001-05, situada no município de Buenos Aires/PE, 
manda publicar o presente Edital, intimando o (a) atual presidente 
da citada Associação, a efetuar o pagamento do dano ao Erário, 
no valor de R$ 71.725,10 (setenta e um mil, setecentos e vinte 
e cinco reais e dez centavos), corrigido a preços de 8 de julho 
de 2019, devendo ser novamente atualizado quando do efetivo 
recolhimento, decorrente de pendência fi nanceira na prestação 
de contas ao Prorural, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação deste Edital de Intimação.

Recife, 16 de dezembro de 2019.
MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS

Diretor Geral

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 
PEQUENO PRODUTOR RURAL - PRORURAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO TCESP nº. 042/2019

 O Diretor Geral do Prorural/SDA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe é outorgada pelo Ato nº 5658, de 24 de maio 
de 2019, publicado no DOE, em 25 de maio de 2019, nos 
termos da legislação em vigor, em especial a Lei nº 13.178, de 
29 de dezembro de 2006, considerando os insucessos nas 
notifi cações anteriormente enviadas, constantes nos autos do 
Processo TCESP nº 096/2007, referente à prestação de contas 
do Convênio nº 510/2005, celebrado com a ASSOCIAÇÃO 
DOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO BAIXIO DE SOLIDÃO, 
inscrita no CNPJ nº. 35.678.309/0001-10, situada no município de 
Solidão/PE, manda publicar o presente Edital, intimando: o então 
presidente da Associação, senhor MARCOLINO SERAFIM DA 
SILVA, CPF nº 414.759.254-68; o então tesoureiro da Associação, 
senhor MARCELINO SERAFIM DA SILVA, CPF nº 485.564.324-
68; e o (a) atual presidente da citada Associação, a efetuarem o 
pagamento do dano ao Erário, no valor de R$ 4.193,13 (quatro mil, 
cento e noventa e três reais e treze centavos), corrigido a preços 
de 25 de abril de 2019, devendo ser novamente atualizado quando 
do efetivo recolhimento, decorrente de pendência fi nanceira na 
prestação de contas ao Prorural, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir da publicação deste Edital de Intimação.

Recife, 16 de dezembro de 2019.
MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS

Diretor Geral

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 
PEQUENO PRODUTOR RURAL - PRORURAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO TCESP nº. 043/2019

 O Diretor Geral do Prorural/SDA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe é outorgada pelo Ato nº 5658, de 24 de maio de 
2019, publicado no DOE, em 25 de maio de 2019, nos termos 
da legislação em vigor, em especial a Lei nº 13.178, de 29 de 
dezembro de 2006, considerando os insucessos nas notifi cações 
anteriormente enviadas, constantes nos autos do Processo 
TCESP nº 019/2006, referente à prestação de contas do Convênio 
nº 168/2003, celebrado com a ASSOCIAÇÃO SERTANEJA DOS 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO OLHO 
D’ÁGUA, inscrita no CNPJ nº. 04.430.712/0001-00, situada 
no município de Parnamirim/PE, manda publicar o presente 
Edital, intimando: o então presidente da Associação, senhor 
FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, CPF nº 491.970.374-00; 
o então tesoureiro da Associação, senhor SIVIRINO MANOEL 
VIEIRA, CPF nº 526.073.134-49; e o (a) atual presidente da 
citada Associação, a efetuarem o pagamento do dano ao 
Erário, no valor de R$ 85.844,14 (oitenta e cinco mil, oitocentos e 
quarenta e quatro reais e quatorze centavos), corrigido a preços 
de 24 de abril de 2019, devendo ser novamente atualizado quando 
do efetivo recolhimento, decorrente de pendência fi nanceira na 
prestação de contas ao Prorural, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir da publicação deste Edital de Intimação.

Recife, 18 de dezembro de 2019.
MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS

Diretor Geral

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 
PEQUENO PRODUTOR RURAL - PRORURAL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO TCESP nº. 044/2019

 O Diretor Geral do Prorural/SDA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe é outorgada pelo Ato nº 5658, de 24 de maio 
de 2019, publicado no DOE, em 25 de maio de 2019, nos 
termos da legislação em vigor, em especial a Lei nº 13.178, de 
29 de dezembro de 2006, considerando os insucessos nas 
notifi cações anteriormente enviadas, constantes nos autos do 
Processo TCESP nº 096/2006, referente à prestação de contas 
do Convênio nº 352/2003, celebrado com a ASSOCIAÇÃO 
DOS PEQUENOS AGRICULTOES DE QUIXABEIRA, inscrita 
no CNPJ nº. 02.226.390/0001-48, situada no município de 
Santa Cruz do Capibaribe/PE, manda publicar o presente Edital, 
intimando: o então presidente da Associação, senhor NILTON 
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setenta e oito reais). Prazo de: 36 (trinta e seis) meses. Vigência: 
03/11/2019 A 02/11/2022. Nota de Empenho Nº 2019NE0000102, 
datado em 01/11/2019, Valor: R$ 2.871,00(dois mil oitocentos 
e setenta e um reais). Contrato n.º 07/2019. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF E E-CNPJ 
(AMBOS TIPO A3 COM FORNECIMENTO DE MÍDIA TOKEN), 
E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITAS PRESENCIAIS 
PARA EMISSÃO DOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS, 
visando o atendimento de demanda dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual – APE. Contratada: SOLUTI – 
SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A.CNPJ(MF): 
09.461.647/0001-95. Valor Global: R$ 637,96 (seiscentos e trinta e 
sete reais e noventa e seis centavos). Prazo de: 36 (trinta e seis) 
meses. Vigência: 20/11/2019 a 19/11/2022. Nota de Empenho Nº 
2019NE000095, datado em 20/11/2019. José Durval de Lemos 
Lins Filho – Diretor.

FUNDAÇÃO HEMOPE
A Comissão Permanente de Licitação II torna público que, em face 
da alteração dos termos do TR, está prorrogada a Abertura do 
PEL 0133.2019.CPLII.PE.0066.HEMOPE-Registro de Preços para 
Aquisição de Reagentes para o Laboratório de Imunopatologia da 
Unidade de Laboratórios Especializados – UNILABE da Fundação 
Hemope, para um período de 12 (doze) meses, com cessão de 
equipamento em comodato e fornecimento de acessórios. Nova 
data de Abertura: 09/01/2020 às 09h30min. Disputa: 09/01/2020 
às 10h, horário de Brasília. Edital nova versão disponível no site: 
www.peintegrado.pe.gov.br Contato Fone: (81) 3182-4930/4942. 
Recife, 18/12/2019. Carlos Alberto Jorge de Lima – Presidente.

FUNDAÇÃO HEMOPE
A Comissão Permanente de Licitação II vem, através do presente, 
tornar sem efeito a publicação datada de 18/12/19, fl . 7, do Diário 
Ofi cial de Pernambuco – Poder Executivo, que trata da alteração 
da data de abertura do processo/pregão PEL 0140.2019.CPLII.
PE.0068.HEMOPE, para Registrar preço pelo Período de 12 
(doze) meses Para Eventual Fornecimento de Medicamentos 
Oncológicos II, Visando Atender as Necessidades do Hospital 
Hemope, cujas datas e horários de abertura e disputa continuam 
mantidos, conforme a seguir se reproduz: Abertura 06/01/20, às 
9h30min, Disputa 06/01/20, às 10h. Contato Fone: (81) 3182-
4930/4942. Recife, 18/12/2019. Carlos Alberto Jorge de Lima – 
Presidente.

FUND DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO DE PE-FUNDARPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL II
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

RECONHEÇO E RATIFICO O PROCESSO 1682.2019.CPLII.
IN.1571.FUNDARPE. Contratação do profi ssional MARCUS 
DE LONTRA COSTA, para prestar serviços de curadoria para 
exposição Viva Tereza, no Centro Cultural Cais do Sertão, na 
cidade do Recife/PE, no período de 17 a 30 de dezembro de 
2019. Fundamentação Legal: Caput do Artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93. Contratado: MLC PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. 
CNPJ: 11.694.844/0001-04. Valor Total: R$ 45.000,00. Recife, 17 
de dezembro de 2019. Marcelo Canuto Mendes - Presidente da 
FUNDARPE

FUND DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO DE PE-FUNDARPE

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 
CONTRATO

Contrato nº 546/2019. Processo nº 0040300025.002466/2019-
29. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação 
serviços de agenciamento de reserva e hospedagem em hotéis 
e/ou pousada para suprir as necessidades da FUNDARPE. 
Contratado: ATTIVA CATERING PROMOÇÕES E EVENTOS 
LTDA - EPP, CNPJ/MF sob o nº 97.531.804/0001-59. Valor 
do contrato: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vigência: 03 meses. 
Recife/PE, 18/12/2019. MARCELO CANUTO MENDES. Diretor 
Presidente da FUNDARPE.
Contrato nº 547/2019. Processo nº 1635.2019.CPL I.DL.0076.
FUNDARPE. Objeto: Contratação de empresa, para prestação de 
serviço de manutenção corretiva com substituição de peças de 01 
(um) gerador, instalado na Estação Central Capiba – Museu do 
Trem. Contratado: JBV TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA, CNPJ/
MF sob o nº 69.971.240/0001-30. Valor do contrato: R$ 17.753,00 
(dezessete mil, setecentos e cinquenta e três reais). Vigência: 
60 (sessenta) dias. Recife/PE, 18/12/2019. MARCELO CANUTO 
MENDES. Diretor Presidente da FUNDARPE.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
8º Termo Aditivo ao Contrato nº 0730/2014. Prorrogação do prazo 
de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 15/12/2019 e 
seu término em 15/12/2020. Contratado: ELEVADORES MASTER 
LTDA-ME. CNPJ: 03.193.254/0001-61. Valor: 14.250,00 (quatorze 
mil, duzentos e cinquenta reais). Recife, 17/12/2019. Marcelo 
Canuto Mendes. Diretor Presidente da FUNDARPE.

HOSPITAL BARÃO DE LUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 0392/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
0048/2019. Objeto: Formação de Registro de Preços através 
de Pregão Eletrônico para eventual contratação de empresa 
especializada em serviços de laboratório para realização de 
exames de BIOPSIA RENAL PELA TECNICA DE MICROSCOPIA 
ÓPTICA E IMUNOFLUORRESCÊNCIA E MICROSCÓPIA 
ELETRÔNICA, pelo período de 12(doze) meses com o propósito 
de suprir as necessidades do Hospital Barão de Lucena. Valor total 
estimado: R$ 90.799,90 (Noventa mil, setecentos e noventa 
e nove reais, noventa centavos); Entrega de propostas até 
06/01/2020 às 09h00min. Início da disputa em 06/01/2020 às 
10h00min.
O Edital na íntegra encontra-se no site do www.peintegrado.
pe.gov.br e no painel de licitações. Maiores informações pelos 
fones (81) 3184-6468/6469. Márcia Selene de Miranda Henriques 
Barros. Pregoeira/Presidente. Recife 18 de dezembro de 2019.

HOSPITAL COLONIA PROFESSOR ALCIDES 
CODECEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROC LICIT Nº 1687.2019.CPL-HCPAC.PE.0510.SES.FES-
PE - Objeto: Registro de Preços para eventual fornec. de 
medicamentos psicotrópicos. Valor estimado R$126.166,24. 

Entrega de Propostas até 06.01.2020 às 09h00min. Início dos 
Lances: 06.01.2020 às 09h30min.(Horário de Brasília). PROC 
LICIT Nº 1684.2019.CPL-HCPAC.PE.0509.SES.FES-PE - Objeto: 
Registro de Preços para eventual fornec. de água mineral. Valor 
estimado R$10.120,08. Entrega de Propostas até 06.01.2020 às 
14h00min. Início dos Lances: 06.01.2020 às 14h30min.(Horário de 
Brasília). Os editais, na íntegra, poderão ser retirados na página 
eletrônica: www.peintegrado.pe.gov.br. Informações pelo email: 
sergiopregoeiro@gmail.com ou pelo fone:(81)31844219. Igarassu, 
18.12.2019. Sérgio E. T. Dantas - Pregoeiro

HOSPITAL GERAL DE AREIAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 0612.2019.CPL.HGA.PE.0199.SES.FES-PE 
– OBJETO: EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA CIRURGIAS 
BUCO-MAXILO-FACIAIS. Entrega das propostas até 30/12/2019 
às 09:00h, início da disputa: 30/12/2019 às 09:30h.
PROCESSO Nº 1109.2019.CPL.HGA.PE.0338.SES.FES-PE – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 
HOSPITALARES. Entrega das propostas até 31/12/2019 às 
10:00h, início da disputa: 31/12/2019 às 10:05h.
PROCESSO Nº 1432.2019.CPL.HGA.PE.0433.SES.FES-PE 
– OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO. Entrega das propostas até 31/12/2019 às 11:00h, 
início da disputa: 31/12/2019 às 11:05h. 

HOSPITAL REGIONAL DOM MOURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 1566.2019.CPL.HRDM.PE.0464.SES – Modalidade: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços – OBJETO: Aquisição 
de Água Mineral para o HRDM e V GERES. Recebimento 
das Propostas até 03/01/2020 às 14:h00min. Abertura das 
Propostas dia 03/01/2020 às 14:h15min. Início da Disputa dia 
03/01/2020 às 14h30min. O Edital na íntegra poderá ser retirado 
no site: www.peintegrado.pe.gov.br. Garanhuns-PE, 18/12/2019. 
Josenilda de Sousa Soares – Pregoeira/Presidente/CPL/HRDM.

EXTRATO DE ATA
Proc.0572.2019.CPL.HRDM.PE.0188.SES-Pregão Eletrônico 
RP, Objeto: Aquisição Medicamentos para HRDM. Licitantes 
vencedores: BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES 
LTDA, Lotes: 7 e 8, R$ 55.425,00 (Cinquenta e cinco mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais); COMERCIAL MOSTAERT 
LIMITADA, Lotes: 5, 6, 10, 15, 16 e 20, R$ 404.102,00 
(Quatrocentos e quatro mil, cento e dois reais); COMERCIAL 
VALFARMA LTDA, Lote: 9, R$ 93.959,78 (Noventa e três mil, 
novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos); 
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, Lote: 3, R$ 123.112,50 (Cento 
e vinte e três mil, cento e doze reais e cinquenta centavos); TC 
ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP, Lote: 
14, R$ 82.500,00 (Oitenta e dois mil e quinhentos reais); UNI 
HOSPITALAR LTDA, Lotes: 13 e 19, R$ 253.237,50 (Duzentos e 
cinquenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos) e UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL 
S/A, Lotes: 11 e 12, R$ 181.650,00 (Cento e oitenta e um mil, 
seiscentos e cinquenta reais). Garanhuns-PE, 18/12/2019. 
Josenilda de Sousa Soares – Pregoeira /Presidente/CPL/HRDM.

HOSPITAL GERAL DA MIRUEIRA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

 PROC. 0922.2019.CPL.PE.0273.SES.FES-PE. Adjudico nos 
termos da Lei 10.520/2002, após o processamento do pregão em 
epigrafe, comunica-se a adjudicação dos objetos as empresas: 
VIKA REFRIGERAÇÃO LTDA ME CNPJ 08.057.992/0001-03, 
itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no valor total de R$ 
29.105,00. Paulista, 17/12/2019. Nádia Mª Carneiro Brandão – 
Pregoeira/HGM.

HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PROC. Nº 1006/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048.2019
Objeto: ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS 2B
Valor total máximo aceitável: R$: 1.116.671,18
Após o processamento do Pregão nº 0048/2019, comunica-se a 
adjudicação do seu objeto em favor das Licitantes:
1) CENTRAL DE FRALDAS DIST. LTDA-ME
CNPJ: 26.436.406/0001-05, vencedora da cota reservada (03B) e 
da cotas exclusivas ( 07,08,15,17 e 19)
Valor total R$ 75.744,00
2) COMERCIAL VAL FARMA LTDA
CNPJ: 02.600.770/0001-09, Vencedora da cota principal (03A),
 Valor total R$ 60.472,44
3) DMAX DIST. MED. E MAT. HOSP. LTDA-EPP
CNPJ: 09.390.408/0001-91, vencedora da cota principal (02A ) e 
cota reservada (02B) R$ 76.296,00
4) ESPIRITO SANTO DIST. DE PROD. HOSP. EIRELI
CNPJ: 28.911.309/0001-52 vencedora da cota principal (04A), 
cota reservada (04B ) e cota exclusiva ( 11) ;Valor total 117.144,00
5) HOSPITALMED EIRELI
CNPJ: 29.868.059/0001-88, Vencedora da cota exclusiva ( 13 ) 
R$ 29.079,00
6) INJEMED DIS. HOSP. LTDA
CNPJ: 28.145.496/0001-00, Vencedora da cota exclusiva ( 14 ) 
R$ 14.940,00
7) MAX FILMES COMERCIO LTDA
CNPJ: 03.307.478/0001-57, Vencedora da cota principal ( 01A) e 
da cota reservada (01B) R$ 202.680,00
8) SO SAUDE PROD. HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 29.775.313/0001-01, Vencedora das cotas exclusivas ( 
10,18,20 e 21) R$ 91.479,60

VALOR GERAL TOTAL: R$ 667.835,04
Mais informações podem ser obtidas diretamente na CPL/HGV, 
situado a Rua: Av. Gal San Martin s/n Térreo, Cordeiro – Recife/PE 
CEP 50630-060 Fone: 3184-5670/3184-5869, no horário de 8:00h 
às16:00h, de segunda a sexta-feira.

Recife, 18 de Dezembro de 2019
LUNA B. LIMA

Presidente da CPL

HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE
RESULTADO DA LICITAÇÃO

Processo 163/2019 Pregão Eletrônico nº 021/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Medicamentos 
Antibióticos Injetáveis- I por um período de 12(doze ) meses, 
atendendo as necessidades do Hospital Regional do Agreste e 
empresas ganhadoras seus respectivos itens e preços registrados.
Uni Hospitalar Ltda -(05-Principal- R$ 89.100,00)Cristalia Prods.
Quim.Farmac.Ltda(04-Principal -R$ 102.600,00) Medial Saude 
Dist.Prod.Medico Hospitalar Ltda -(03-R$ 2.160,00)(04-R$ 
9.000,00)(05-R$ 24.192,40)(06-R$ 18.000,00)(07-R$ 12.060,00)
(08-R$ 400,00)(Reservada- R$ 34.200,00)01-Principal- R$ 
185.220,00)(03-Principal- R$ 58.320,00)(01-Reservada- R$ 
61.740,00)(03-Reservada- R$ 19.440,00)(04-Reservada- R$ 
34.200,00)(05-Reservada- R$ 29.700,00) Zuck Papeis Ltda-
(02-R$ 9.999,36)
Processo 168/2019 Pregão Eletrônico nº 023/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Medicamentos 
Antibióricos Injetáveis-II por um período de 12(doze ) meses, 
atendendo as necessidades do Hospital Regional do Agreste 
empresas ganhadoras e seus respectivos itens e preços 
registrados.
Comercial Mostaert Ltda(02-Principal R$ 361.530,00)Farmace-Ind.
Quim.Farm.Cearense Ltda (01-Principal- R$ 94.455,00)Espirito 
Santo Dist.Prod.Hosp.Eireli-(08-R$ 17.082,00)(11-R$ 66.192,00)
(21-R$ 18.072,00) Só Saúde Prod.Hosp.Eireli-(17-R$ 13.896,00)
(28-R$ 16.680,00) Medial Saúde Dist.Prod.Med.Hospitalar Ltda-
(01-R$10.788,00)(05-R$ 24.000,00)(06-R$ 3.276,00)(07-R$ 
33.360,00)(09-R$ 8.280,00)(12-R$ 5.808,00)(13-R$ 6.480,00)
(14-R$ 51.040,00)(16-R$ 16.776,00)(18-R$ 15.600,00)(19-R$ 
68.472,00)(20-R$ 51.240,00)(24-R$ 13.320,00)(26-R$ 19.800,00)
(27-R$ 20.400,00)(03-Principal-R$. 54.403,65)(32-R$ 31.485,00)
Injemed Dist.Hosp.Ltda(R$ 13.260,00)Zuck Papeis Ltda (02-R$ 
3.007,44)(15-R$ 3.000,00)(23-R$ 47.340,00)(03-Reservada -R$ 
21.465,00)

Caruaru, 18 de Dezembro de 2019
Eliezilde Muniz de Andrade

Pregoeira/HRA

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
EXTRATO DE ATA DE RP - PL.nº.0161.2018 CPL.HUOC.PE.
nº.0016.2018 - Compra - Objeto: Registrar o preço unitário de 
materiais médico hospitalares. Vigência: 12 meses. Ata RP Nº 
219/2019. Empresa: HOSPTEC LTDA, CNPJ Nº 07.199.135/0001-
77, Lotes: 27 (R$ 3,58), 28 (R$ 2,90), 29 (R$ 3,00), 30 (R$ 3,20), 
38 (R$ 14,00), 39 (R$ 14,00), 40 (R$ 14,00), 41 (R$ 12,64), 42 (R$ 
13,66), 47 (R$ 146,12), 54 (R$ 14,74) Ata ass. 29/05/2019. 
PL.nº.0781.2018 CPL.HUOC.PE.nº.0079.2018 - Compra - Objeto: 
Registrar preço unitário de materiais médico hospitalares. 
Vigência: 12 meses. Ata RP Nº 295/2019. Empresa: GUINEZ 
INTERNATIONAL COM. REPRES. E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 
Nº 03.215.031/0001-58, Lote 1 (R$ 135,76). Ata ass. 18/10/2019. 
Ata RP Nº 293/2019. Empresa: BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ 
Nº 27.187.758/0001-37, Lote 23 (R$ 91,00). Ata ass. 18/10/2019. 
Ata RP Nº 297/2019. Empresa: DISMAP PRODUTOS PARA A 
SAÚDE LTDA - EPP, CNPJ Nº 05.864.669/0001-45, Lotes: 18 (R$ 
49,98), 19 (R$ 111,11). Ata ass. 18/10/2019. Ata RP Nº 296/2019. 
Empresa: FORTMED COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 
35.334.424/0001-77, Lotes: 5 (R$ 8.481,52), 6 (R$ 5.924,07). Ata 
ass. 18/10/2019. Ata RP Nº 294/2019. Empresa: ONCORMED 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME, CNPJ Nº 20.088.885/0001-
30, Lotes: 2 (R$ 155,55), 9 (R$ 180,00), 10 (R$ 155,55). Ata ass. 
18/10/2019. PL.nº.0786.2018 CPL.HUOC.PE.nº.082.2018 - 
Compra - Objeto: Registrar preço unitário de materiais médico 
hospitalares. Vigência: 12 meses. Ata RP Nº 301/2019. Empresa: 
HOSPSETE LTDA, CNPJ Nº 07.199.135/0001-77, Lotes: 27 (R$ 
149,00), 28 (R$ 79,90). Ata ass. 26/09/2019. Ata RP Nº 299/2019. 
Empresa: EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA, CNPJ Nº 
00.118.694/0001-66, Lotes: 14 (R$ 950,00), 15 (R$ 950,00), 18 
(R$ 34,90), 22 (R$ 690,00), 26 (R$ 2.500,00), 30 (R$ 952,00). Ata 
ass. 26/09/2019. Ata RP Nº 302/2019. Empresa: C.P.H. - 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, 
CNPJ Nº 10.630.049/0001-81, Lote 16 (R$ 90,00). Ata ass. 
26/09/2019. Ata RP Nº 300/2019. Empresa: CR MEDICAL 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.991.790/0001-38, 
Lotes: 4 (R$ 1.213,33), 5 (R$ 1.316,66), 6 (R$ 1.206,66), 7 (R$ 
1.206,66), 8 (R$ 1.000,00), 9 (R$ 1.288,88), 10 (R$ 1.433,32), 11 
(R$ 1.413,33), 12 (R$ 1.416,66). Ata ass. 26/09/2019. Ata RP Nº 
303/2019. Empresa: UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ Nº 17.094.914/0001-64, Lotes; 
1 (R$ 1.150,00), 2 (R$ 1.150,00). Ata ass. 26/09/2019. 
PL.nº.0460.2019 CPL.HUOC.PE.nº.0050.2019 - Compra - Objeto: 
Registrar o preço unitário para medicamentos controlados, 
antimicrobianos, antineoplásicos e clínicos. Vigência: 12 meses. 
Ata RP Nº 279/2019. Empresa: ASTRAZENECA DO BRASIL 
LTDA, CNPJ Nº 60.318.797/0001-00, Item 22 (R$ 91,00). Ata ass. 
26/09/2019. Ata RP Nº 282/2019. Empresa: UNIÃO QUÍMICA 
FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ Nº 60.665.981/0009-75, 
Itens: 1 (R$ 2,94), 27 (R$ 313,00). Ata ass. 26/09/2019. Ata RP Nº 
273/2019. Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ Nº 44.734.671/0001-51, Itens: 16 
(R$ 13,20), 17 (R$ 8,35), 19 (R$ 11,50), 23 (R$ 0,42), 25 (R$ 
17,07), 28 (R$ 8,76). Ata ass. 26/09/2019. Ata RP Nº 275/2019. 
Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ Nº 
08.674.752/0001-40, Item 20 (R$ 3,05). Ata ass. 26/09/2019. 
PL.nº.0255.2019 CPL.HUOC.PE.nº.0036.2019 - Compra - Objeto: 
Registrar preço unitário de tecidos, lençóis, conjuntos de calça e 
jaleco e capotes. Vigência: 12 meses. Ata RP Nº 283/2019. 
Empresa: EVALDO RUI DUQUE VILAR, CNPJ Nº 
41.073.677/0001-37, Lotes: 7 (R$ 41,99), 9 (R$ 37,99), 11 (R$ 
37,99). Ata ass. 26/09/2019. Ata RP Nº 288/2019. Empresa: 
BARRETOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 
EIRELI, CNPJ Nº 03.890.627/0001-53, Lote 3 (R$ 10,59). Ata ass. 
26/09/2019. Ata RP Nº 287/2019. Empresa: PALÁCIO DOS 
UNIFORMES LTDA - ME, CNPJ Nº 20.773.425/0001-40, Lote 1 
(R$ 13,75). Ata ass. 26/09/2019. PL.nº.0491.2019 CPL.HUOC.
PE.nº.0055.2019 - Compra - Objeto: Registrar preço unitário para 
medicamentos antineoplásicos e adjuvantes. Vigência: 12 meses. 
Ata RP Nº 291/2019. Empresa: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 08.719.794/0001-50, Itens: 7 
(R$ 65,00), 9 (R$ 1,13), 14 (R$ 63,00), 15 (R$ 65,50), 16 (R$ 
125,00). Ata ass. 26/09/2019. Ata RP Nº 290/2019. Empresa: 
HALEXISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A, CNPJ Nº 
01.571.702/0001-98, Item 10 (R$ 1,34). Ata ass. 26/09/2019. Ata 
RP Nº 292/2019. Empresa: UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 
07.484.373/0001-24, Itens: 6 (R$ 1,28), 8 (R$ 3,19), 13 (R$ 8,55). 
Ata ass. 26/09/2019. Ata RP 289/2019. Empresa: ACCORD 
FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ Nº 64.171.697/0001-46, Itens: 1 
(R$ 38,00), 3 (R$ 12,00), 4 (R$ 21,00), 5 (R$ 15,00), 11 (R$ 15,00). 
Ata ass. 26/09/2019. PL.nº.0307.2019 CPL.HUOC.PE.

nº.040.2019 - Compra - Objeto: Registra preço unitário para 
medicamentos antimicrobianos e controlados. Vigência: 12 meses. 
Ata RP Nº 198/2019. Empresa: HALEX ISTAR INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA S/A, CNPJ Nº 01.571.702/0008-64, Item 14 (R$ 
23,00). Ata ass. 12/08/2019. Ata RP Nº 211/2019. Empresa: 
COMERCIAL VALFARMA EIRELI, CNPJ Nº 02.600.770/0001-09, 
Item 1 (R$ 12,83). Ata ass. 12/08/2019. PL.nº.0073.2019 CPL.
HUOC.PE.nº.020.2019 - Compra - Objeto: Registrar preço unitário 
para medicamentos antineoplásicos e adjuvantes. Vigência: 12 
meses. Ata RP Nº 128/2019. Empresa: COMERCIAL VALFARMA 
EIRELI, CNPJ Nº 02.600.770/0001-09, Item 22 (R$ 50,81). Ata 
ass. 15/04/2019. PL.nº.0250.2019 CPL.HUOC.PE.nº.035.2019 - 
Compra - Objeto: Registrar preço unitário para medicamentos 
clínicos gerais 1. Vigência: 12 meses. Ata RP Nº 184/2019. 
Empresa: FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 
Nº 05.400.006/0001-70, Itens: 2 (R$ 3,18), 14 (R$ 8,89). Ata ass. 
19/06/2019. PL.nº.0090.2019 CPL.HUOC.PE.nº.0025.2019 - 
Compra - Objeto: Registrar preço unitário de materiais médico 
hospitalares. Vigência: 12 meses. Ata RP Nº 266/2019. Empresa: 
HOSPSETE - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 07.199.135/0001-77, Itens: 7 
(R$ 10,05), 9 (R$ 14,99), 11 (R$ 125,50), 13 (R$ 89,99). Ata ass. 
12/08/2019. EXTRATO DE CONTRATO - PL nº 636.2018 - CPL/
HUOC - PE nº 0065.2018 - Compra - Objeto: Fornecimento de 
materiais médico hospitalares, vigência: 12 meses. Contrato Nº 
156/2019. Contratado: PRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI -ME, CNPJ Nº 26.556.283/0001-46, 
Valor global contratado: R$ 53.388,00. Contrato Nº 159/2019. 
Contratado: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ Nº 19.877.178/0001-
43, Valor global contratado: R$ 94.137,00. Contrato Nº 166/2019. 
Contratado: BIOLAVIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA, CNPJ Nº 08.924.875/0001-91, Valor global 
contratado: R$ 18.000,00. PL nº 868.2018 - CPL/HUOC - PE nº 
0100.2018 - Compra - Objeto: Aquisição de medicamentos clínicos 
gerais 3, vigência: 12 meses. Contrato Nº 157/2019. Contratado: 
SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI, CNPJ Nº 
29.775.313/0001-01, Valor global contratado: R$ 6.282,00. 
Contrato Nº 158/2019. Contratado: CHRISPIM NEDI CARRILHO 
EIRELI- EPP, CNPJ Nº 01.402.400/0001-96, Valor global 
contratado: R$ 4.824,00. Contrato Nº 163/2019. Contratado: MAX 
FILMES COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 03.307.478/0001-57, Valor 
global contratado: R$ 6.822,00. PL nº 804.2018 - CPL/HUOC - PE 
nº 0087.2018 - Compra - Objeto: Aquisição de medicamentos 
clínicos gerais 1, vigência: 12 meses. Contrato Nº 160/2019. 
Contratado: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ Nº 
08.674.752/0001-40, Valor global contratado: R$ 65.966,40. 
Contrato Nº 168/2019. Contratado: FARMACE INDÚSTRIA 
QUÍMICO - FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, CNPJ Nº 
06.628.333/0001-46, Valor global contratado: R$ 22.680,00. PL nº 
250.2019 - CPL/HUOC - PE nº 035.2019 - Compra - Objeto: 
Aquisição de medicamentos clínicos gerais 1, vigência: 12 meses. 
Contrato Nº 161/2019. Contratado: INJEFARMA MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, CNPJ Nº 
09.607.807/0001-61, Valor global contratado: R$ 2.052,00. 
Contrato Nº 164/2019. Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO 
CLARENSE LTDA, CNPJ Nº 67.729.178/0002-20, Valor global 
contratado: R$ 8.640,00. Contrato Nº 165/2019. Contratado: D E A 
FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
EIRELI, CNPJ Nº 04.362.282/0001-28, Valor global contratado: R$ 
2.599,20. PL nº 082.2019 - CPL/HUOC - PE nº 023.2019 - Compra 
- Objeto: Aquisição de materiais de órtese e prótese para cirurgia 
de ortopedia, sob sistema de consignação, Vigência: 12 meses. 
Contrato Nº 162/2019. Contratado: NC COMÉRCIO HOSPITALAR 
EIRELI, CNPJ Nº 07.413.671/0001-23, Valor global contratado: R$ 
533.052,90. PL nº 266.2018 - CPL/HUOC - PE nº 033.2018 - 
Compra - Objeto: Aquisição de próteses mamarias e expansor de 
pele, Vigência: 12 meses. Contrato Nº 167/2019. Contratado: 
ENDOCENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 04.237.235/0001-
52, Valor global contratado: R$ 254.879,52. PL nº 0829.2018 - 
CPL/HUOC - PE nº 093.2018 - Serviço - Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de Engenharia clínica para 
gestão, calibração, manutenção preventiva e corretiva para 
equipamentos médico - hospitalares, Vigência: 12 meses. Contrato 
Nº 169/2019. Contratado: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 
- TECSAÚDE, CNPJ Nº 03.480.539/0001-83, Valor global 
contratado: R$ 443.880,00. PL nº 0139.2019 - CPL/HUOC - PE nº 
029.2019 - Compra - Objeto: Aquisição de medicamentos clínicos 
gerais, Vigência: 12 meses. Contrato Nº 171/2019. Contratado: 
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO 
NORDESTE EIRELI, CNPJ Nº 16.682.179/0001-44, Valor global 
contratado: R$ 18.324,00. Contrato Nº 172/2019. Contratado: 
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO - FARMACÊUTICA CEARENSE 
LTDA, CNPJ Nº 06.628.333/0001-46, Valor global contratado: R$ 
102.060,00. PL nº 002.2019 - CPL/HUOC - PE nº 002.2019 - 
Compra - Objeto: Aquisição de materiais médico hospitalares, 
Vigência: 12 meses. Contrato Nº 170/2019. Contratado: ROSS 
MEDICAL LTDA, CNPJ Nº 08.747.635/0001-69, Valor global 
contratado: R$ 787.406,40. PL nº 003.2019 - CPL/HUOC - PE nº 
03.2019 - Compra - Objeto: Aquisição de discos para antibiograma, 
reagentes, meios de cultura e insumos em geral para o serviço do 
laboratório de bacteriologia, Vigência: 12 meses. Contrato Nº 
173/2019. Contratado: D- OXXI NORDESTE LTDA, CNPJ Nº 
01.274.126/0001-17, Valor global contratado: R$ 2.481,27. PL nº 
0307.2019 - CPL/HUOC - PE nº 040.2019 - Compra - Objeto: 
Aquisição de medicamentos antimicrobianos e controlados, 
Vigência: 12 meses. Contrato Nº 174/2019. Contratado: ACÁCIA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 
03.945.035/0001-91, Valor global contratado: R$ 504,00. 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PL nº 018.2017 CPL/HUOC PE 
nº 018.2017. Objeto: Prorrogação prazo de vigência contrato, 
período: 02/08/2019 à 01/08/2020. Contrato nº 110/2017. 
Contratado: ELIENE MARTINS DA SILVA ME, CNPJ Nº 
05.764.525/0001-17. Termo Aditivo Nº 2º.

INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO 
– IPA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO NO RITO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019 
- Processo Nº: 039/2019 – 794605 - Comissão: CPL-II Objeto 
Nat.: Compras. Objeto Descr: Registro de Preços, visando à 
escolha da proposta mais vantajosa para a possível aquisição 
de EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DO IPA, de forma 
parcelada, para atender as necessidades do Instituto Agronômico 
de Pernambuco. Valor max. Aceitável: R$ 260.963,73. DATA E 
LOCAL SESSÃO DE ABERTURA: Sala virtual da CPL_II (www.
Licitacoes-e.br) – Av. Gal San Martin, 1371, Bloco CIGMA, 2º 
andar, Bongi – Recife/PE – CEP: 50.761-000; 6/01/2020 às 10H00. 
DISPUTA DE LANCES: 08/01/2020; Horário: 9H30 (horários 
de Brasília) . Informações adicionais: Edital, anexos e outras 
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informações podem ser obtidas no mesmo endereço da sessão de 
abertura ou através de fone: (81) 3184-7261, no horário de 8h as 
11h30h, de segunda a sexta-feira e de 13h30 as 17h, de segunda 
a quinta-feira, ou ainda pelo e-mail: licitacao@ipa.br. Recife, 18 de 
dezembro de 2019. Abigail Barros Silveira / Presidente da CPL-
II(*)(**)(***).

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE/ICB
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO nº 003/2016. 
CONTRATADA: ALVES CORREIA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO 
E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 13.497.113/0001-96. 
OBJETO: a rescisão contratual em 30/11/2019, do Contrato 
nº 003/2016 e respectivos aditivos, cujo objeto é a contratação 
da prestação de serviços de limpeza e conservação predial, 
visando à obtenção de adequadas condições de salubridade 
e higiene, com a disponibilização de mão de obra, produtos 
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, com vistas 
 a atender às necessidades do Instituto de Ciências Biológicas da 
Universidade de Pernambuco – ICB/UPE. Nos termos do Artigo 
78, Inciso II. Recife, 18/12/2019. Rita de Cássia de Moura – 
Diretora do ICB.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE/ICB
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO 4ª PUBLICAÇÃO

A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, Neste ato representada 
pela Gestora Profª Viviane Tannuri Ferreira Lima Falcão, em face 
do resultado obtido no Processo Licitatório nº 0155.2018.CPL.
CSA.PE.0051-FESP-UPE, resolve publicar os preços registrados 
para eventual aquisição de materiais de laboratório/vidrarias para 
atender as demandas do Instituto de Ciências Biológicas-ICB, 
Faculdade de Odontologia-FOP e Reitoria. Empresas: FAST BIO 
Coml Eireli-EPP, CNPJ nº 21.707.794/0001-06 Lotes: 2,3,4,7,9. 
PROMEDI Distribuidora ltda-ME, CNPJ nº 27.672.644/0001-
82, Lotes: 5-6. LUDWIG Biotecnologia LTDA., CNPJ nº 
01.151.850/0001-53, Lote 8. VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: 
R$62.324,24 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais 
e vinte e quatro centavos). PRAZO DA VIGÊNCIA DA ATA: 01 de 
fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020. Gestora/Autoridade 
Profª Viviane Tannuri Ferreira Lima Falcão – CPL-CAMPUS 
SANTO AMARO-UPE

DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO AO 
SISTEMA DE SAÚDE - DASIS

Extrato do CT Nº 024/2019-DASIS. Proc. Nº 0288/2019.
CPLI.DL0242.DASIS. Celebrado com a empresa PROAR 
AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 02.970.197/0001-17. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO 
SISTEMA DE SAÚDE A PMPE, por um período de 12 (doze) 
meses, a contar de 05.12.19. Valor: R$ 138.399,99. Recife, 
19.12.19. TC PM Vilmarde Barbosa da Costa – Ordenador de 
Despesas/DASIS.

PORTO DO RECIFE
AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAR

A CPL Comunica aos interessados o Aviso de Intenção de Contratar 
nº 025/2019, referente à Dispensa de Licitação nº 030/2019, tendo 
início de acolhimento das propostas: 18/12/2019 e limite de entrega 
das propostas: 23/12/2019. Objeto: “Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviços de Vigilância Ostensiva 
Armada em área Portuária na Porto do Recife S.A, em regime de 
24 h”. O Termo de Referência e anexos, A.I.C., na íntegra, poderá 
ser retirado no endereço eletrônico www.portodorecife.pe.gov.br. 
Informações pelo fone: (81) 3183.1948. Recife, 18 de dezembro 
de 2019. Erasmo Siqueira Neto – Presidente da CPL.

PORTO DO RECIFE
CONTRATO

Processo LICON nº 100/19, Modalidade: Procedimento Licitatório 
nº 011/19, Objeto Nat: Prestação de Serviço. Objeto Descr.: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
materiais como, areia grossa,cimento,brita,tijolo,manta liquida 
e asfáltica. Contrato: 2019/062/00, Contratada: CAPITAL DA 
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, CNPJ: 
19.299.794/0001-64. Valor Global: R$ 57.500,00 (cinqüenta e 
sete mil e quinhentos reais). Fundamento Legal: Lei nº 13.303/16. 
Recife, 10 de dezembro de 2019. Erasmo Siqueira Neto - 
Coordenador de Licitações e Contratos.

CONTRATO
Processo LICON nº 100/19, Modalidade: Procedimento 
Licitatório nº 011/19, Objeto Nat: Prestação de Serviço. Objeto 
Descr.: Contratação de empresa especializada no fornecimento 
de materiais como, arame,concertina e grampo,bloco de 
gesso, gesso em pó, gesso cola e rede de proteção. Contrato: 
2019/061/00, Contratada: LUCIANO VIEIRA DE SOUZA - ME, 
CNPJ: 24.773.881/0001-41. Valor Global: R$ 13.300,00 (treze mil 
e trezentos reais). Fundamento Legal: Lei nº 13.303/16. Recife, 10 
de dezembro de 2019. Erasmo Siqueira Neto - Coordenador de 
Licitações e Contratos.

CONTRATO
Processo LICON nº 095/19, Modalidade: Procedimento Licitatório 
nº 010/19, Objeto Nat: Prestação de Serviço. Objeto Descr.: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
materiais de caldeiraria. Contrato: 2019/059/00, Contratada: 
LB COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP, CNPJ: 
20.470.692/0001-49. Valor Global: R$ 119.800,00 (cento e 
dezenove mil e oitocentos reais). Fundamento Legal: Lei nº 
13.303/16. Recife, 17 de dezembro de 2019. Erasmo Siqueira 
Neto - Coordenador de Licitações e Contratos.

CONTRATO
Processo LICON nº 095/19, Modalidade: Procedimento Licitatório 
nº 010/19, Objeto Nat: Prestação de Serviço. Objeto Descr.: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
materiais de caldeiraria. Contrato: 2019/058/00, Contratada: 
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME, CNPJ: 
11.175.931/0001-47. Valor Global: R$ 46.461,90 (quarenta e seis 
mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos). 
Fundamento Legal: Lei nº 13.303/16. Recife, 10 de dezembro 
de 2019. Erasmo Siqueira Neto - Coordenador de Licitações e 
Contratos.

PROCAPE/UPE
RATIFICAÇÃO

PROC.275/2019–Dispensa100/2019- RECONHEÇO e 
RATIFICO, Art. 24 inc. IV Lei 8.666/93, OBJ: AQUISIÇÃO DE 
ADAPATADOR PARA CPAP NEONATAL E MASCARA FACIAL 
VENTILAÇÃO PEDIATRICA. Empresa RESMEDICAL LTDA, 
CNPJ 13272584000104, Item: 1 - 20 unid., valor unit R$246,9875; 
e item 2, 10 unid., valor unit. R$143,00. Total R$6.369,7500. 
PROC.327/2019–Dispensa119/2019- RECONHEÇO e 
RATIFICO, Art. 24 inc. IV Lei 8.666/93, OBJ: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PENSO (CATETER DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS, 
CATETER INFUSÃO PARENTAL). Empresa DPROSMED LTDA, 
CNPJ 11449180000100, Item 1 , 4.500 unid, valor unit. R$0,94; 
Empresa BBRAUN S.A, CNPJ 31673254001095, item 2, 30 
unidades, valor unit. R$230,00, e item 3, 30 unidades, valor unit. 
R$260,00. Total R$ 18.930,00 (Dezoito Mil novecentos e trinta 
reais). PROC.336/2019–Dispensa122/2019- RECONHEÇO 
e RATIFICO, Art. 24 inc. IV Lei 8.666/93, OBJ: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL PENSO (GORRO DESCARTÁVEL E LUVA 
CIRÚRGICA). Empresa MEDICAL LTDA, CNP 10779833000156, 
item 1 - 3.600 unid., valor unit. R$0,20; CIRURGICA PHARMA 
LTDA, CNPJ 05295083000107, item 3, 3000 pares, valor unit. 
R$1,20; UPMED LTDA, CNPJ 26048385000150, item 4, 1.500 
pares, valor unit. R$1,00. O Item 2 foi fracassado. Total R$5.820,00 
(Cinco mil oitocentos e vinte reais). Recife 18/12/19. Ricardo Lima- 
Gestor

AVISO DE FRACASSADO
PROC.293/2019–PE(SRP)173/2019- O Gestor do PROCAPE, 
torna público que o Proc. OBJ: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, 
foi FRACASSADO, por não haver lances classifi cados. Recife 
18/12/19. Ricardo Lima- Gestor

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 15/2019. TP nº 7/2019. Obra. Homologo e Adjudico, 
nos termos do art. 43, inc. VI, da Lei nº 8.666/93, o resultado do 
Processo Licitatório nº 15/2019, Tomada de Preços nº 7/2019, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia 
para prestação de serviços de requalifi cação da quadra 
poliesportiva do Campus Petrolina/UPE que teve como vencedor a 
licitante AHIH SERVIÇOS, CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELE 
ME, CNPJ: 19.389.910/0001-00, por ter cumprido com todas as 
exigências do ato convocatório e proposto o menor preço global 
no valor de R$ 262.949,18. Recife, 18 de dezembro de 2019. Prof. 
Dr. Pedro Henrique de Barros Falcão. Reitor.

Processo nº 16/2019 TP nº 8/2019. Obra. Homologo e Adjudico, 
nos termos do art. 43, inc. VI, da Lei nº 8.666/93, o resultado do 
Processo Licitatório nº 16/2019, Tomada de Preços nº 8/2019, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia 
para construção do 2º e 3º Pavimentos do Edifício Anexo do 
PROCAPE/UPE que teve como vencedor a licitante AHIH 
SERVIÇOS, CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELE ME, CNPJ: 
19.389.910/0001-00, por ter cumprido com todas as exigências do 
ato convocatório e proposto o menor preço global no valor de R$ 
2.143.538,10. Recife, 18 de dezembro de 2019. Prof. Dr. Pedro 
Henrique de Barros Falcão Reitor.

UPE Petrolina
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2019

HOMOLOGO, o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0026/2019 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 com objeto REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE ELETRICO para a UPE – Campus Petrolina, em favor das 
empresas: GALPÃO DA CONSTRUÇÃO CNPJ. 04.804.832/0001-
07 com o valor R$57.786,50 (cinquenta e sete mil setecentos 
e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) e MENEZES E 
FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP/MIX DA 
CONSTRUÇÃO CNPJ 27.903.825/0001-72 com o valor de R$ 
51.751,00 (cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e um 
reais). Petrolina, 18 de dezembro de 2019. Profª Marianne Louise 
Marinho Mendes.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 
Nº001/2019.

A UPE – Campus Petrolina neste ato representada pela Diretora 
Prof.ª Marianne Louise Marinho Mendes, em face do resultado 
obtido no Processo Licitatório nº 0015/2019 e Pregão Presencial 
nº0001/2019 resolve publicar o preço registrado para a eventual 
aquisição de serviço especializado em manutenção preventiva e 
corretiva em ar condicionado, visando atendimento da Instituição 
supracitada, conforme segue: EMPRESA: JOHN ANDERSON 
MARTINS DOS SANTOS, CNPJnº13.584.822/0001-09. VALOR 
GLOBAL DA LICITAÇÃO: R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: de 01 de dezembro de 2019 a 30 
de novembro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº004/2019, relativo ao Pregão Presencial 
nº001/2019, PROCESSO Nº0015/2019. PARTES: UPE – Campus 
Petrolina, CNPJnº11.022.597/0010-82, representada pela 
Diretora Prof.ªMarianne Louise Marinho Mendes, e JOHN A M 
DOS SANTOS CLIMATIZAÇÃO-ME CNPJnº13.584.822/0001-09.
ESPÉCIE:prestação de serviços. OBJETO: Registro de Preços 
para eventual aquisição de serviço especializado em manutenção 
preventiva e corretiva em ar condicionado. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0101, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, 
PTRES: 0078 PREÇOS: R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
PRAZO E DA VIGÊNCIA: O contrato vigorará por 12 (doze) 
meses, período de validade da ARP.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 
Nº003/2019

A UPE – Campus Petrolina neste ato representada pela Diretora 
Prof.ª. Marianne Louise Marinho Mendes, em face do resultado 
obtido no Processo Licitatório nº 0013 /2019 e Pregão Presencial 
n º.003/2019 resolve publicar o preço registrado para a eventual 
aquisição de material elétrico, visando atendimento da Instituição 
supracitada, conforme a seguir: EMPRESA: MENEZES E 
FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP/ MIX DA 
CONSTRUÇÃO,CNPJ.sob nº27.903.825/0001-72. Lote 01-R$ 
5.356,50 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 
centavos). Lote 2-R$ 3.809,00 (três mil oitocentos e nove reais), 
Lote 3-R$ 8.979,40 (oito mil novecentos e setenta e nove reais 
e quarenta centavos), Lote 4-R$ 42.307,00 (quarenta e dois mil 
trezentos e sete reais), Lote 5- R$ 17.946,00 (dezessete mil 
novecentos e quarenta e seis reais),Lote 6-R$ 22.425,10 (vinte e 
dois mil quatrocentos e vinte cinco reais e dez centavos). VALOR 

GLOBAL DA LICITAÇÃO: R$100.823,00 (cem mil oitocentos 
e vinte e três reais). PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: de 01 de 
dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº006/2019 relativo ao Pregão Presencial 
nº003/2019 , PROCESSO Nº 0013/2019. PARTES:UPE – Campus 
Petrolina, CNPJnº 11.022.597/0010-82, representada pela 
Diretora Prof.ª. Marianne Louise Marinho Mendes, e MENEZES 
E FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP/ MIX DA 
CONSTRUÇÃO CNPJnº27.903.825/0001-72 ESPÉCIE: aquisição 
de material de construção. OBJETO: Registro de Preços para 
eventual aquisição de material de construção. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0101, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, 
PTRES: 0078. PREÇOS: R$100.823,00 (cem mil oitocentos e 
vinte e três reais). PRAZO E DA VIGÊNCIA: O contrato vigorará 
por 12 (doze) meses, período de validade da ARP.

SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL 
DO ESTADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2018. OBJETO: 
prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 009/2018. 
CONTRATADA: ELENET - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. 
CNPJ: 09.502.112/0001-15. VALOR: R$ 16.992,00 (dezesseis 
mil, novecentos e noventa e dois reais) NOTA DE EMPENHO: 
2019NE000477. VIGÊNCIA: 17/12/2019 a 16/12/2020. Caio 
Eduardo Silva Mulatinho - Secretário Executivo da Controladoria-
Geral do Estado.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
8º Termo Aditivo ao Contrato Nº 009/2013-GAB/SDS – OBJETO: 
1.1 A alteração da representação da parte LOCADORA, tendo em 
vista o falecimento do antigo proprietário do imóvel o Sr. Antônio 
da Costa Martins,  no dia 23/01/2019, conforme Certidão de Óbito 
1.1.1 passará a ser o novo mandatário do imóvel o ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO DA COSTA MARTINS, representado pela inventariante, 
Sra. ANA DAURA GOMES MARTINS; CONTRATADA: ESPÓLIO 
DE ANTÔNIO DA COSTA MARTINS, Sra. ANA DAURA 
GOMES MARTINS; ORIGEM: DL nº 001/2012-SDS; Recife-PE, 
18DEZ2019. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR - Sec. Executivo 
de Gestão Integrada/SDS. (*)

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA/SDS
RATIFICAÇÃO – PROCESSO Nº 0121.2019.CCD.IN.0013.DAG-
SDS – INEXIGIBILIDADE Nº 0013.DAG-SDS- Objeto: RP para 
eventual Aquisição de Munições  de Operacionais para atender 
as necessidades dos Órgãos Operativos da SDS. EMPRESA 
CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 
- CBC – CNPJ Nº 57.494.031/0001-63, com valor de R$ 
6.137.600,00 (seis milhões, cento e trinta e sete mil e seiscentos 
reais), RECONHEÇO e RATIFICO A INEXIGIBILIDADE Nº 0013.
DAG-SDS, com fulcro no inciso I do art. 25, da Lei 8.666/93 e 
alterações. Recife-PE, 18 de Dezembro de 2019. FLÁVIO 
DUNCAN MEIRA JÚNIOR - Secretário Executivo de Gestão 
Integrada da SDS.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA

RATIFICAÇÃO
I - Consubstanciado no PARECER Nº 4526730/2019-SDS-GGAJ 
RECONHEÇO E RATIFICO o PARECER DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 0122.2019.CCD.IN.0014.DAG-SDS, com 
fulcro no inciso I do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e alterações. II 
– CONTRATADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 
CNPJ: nº 57.494.031/0001-63. III – OBJETO: Eventual Aquisição 
de Munição de Treinamento para atender as necessidades da 
Secretaria de Defesa Social e da Academia Integrada da Defesa 
Social. IV - VALOR TOTAL: R$ 8.341.400,00. Recife, 18 /12/2019. 
FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR- Secretário Executivo de 
Gestão Integrada – SEGI/SDS.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE

EXTRATO
CONTRATO Nº 041/2019 - SDSCJ x MJ COMERCIO DE MÓVEIS 
EIRELI; CNPJ/MF nº 07.631.411/0001-24; OBJETO: Aquisição de 
material de higiene pessoal para atender às necessidades dos 
Serviços de Acolhimento Institucional executados pela Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude; VALOR; R$ 
49.179,97; VIGÊNCIA: 02/12/2019 a 01/12/2020.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Adjudico, com fulcro no art. 8º, do Decreto Estadual nº 
32.539/2008, o PL. 0041.2019.CEL.PE.0022.SDSCJ. Objeto: 
Contratação de uma empresa que forneça equipamentos musicais, 
para apoiar as aulas dos alunos da Orquestra Cidadã, exclusivo 
para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 
Microempreendedores Individuais - MEI, tudo de conformidade 
com as especifi cações contidas no Edital e seus Anexos, em favor 
do licitante: GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
EIRELLI, CNPJ n° 12.559.500/0001-47, com um valor global 
de R$ 36.786,00 (trinta e seis mil reais, setecentos e oitenta e 
seis reais) para os itens 1,2 e 4, o item 3 restou deserto. Recife, 
17/12/2019. José Antonio Galvão – Presidente/Pregoeiro.

Adjudico, com fulcro no art. 8º, do Decreto Estadual nº 32.539/2008, 
o PL. 0037.2019.CEL.PE.0021.SDSCJ. Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para realização de formações com gestores e 
com a sociedade civil organizada, para enfrentamento ao racismo 
institucional e prevenção aos crimes de racismo no Estado de 
Pernambuco, em favor da licitante: MARCIA CRISTINA DE 
ALBUQUERQUE COSTA EIRELI EPP, CNPJ Nº 18.955.076/0001-
36, vencedora do certame, com o valor global de R$ 132.900,0000 
(Cento e trinta e dois mil e novecentos reais). Recife, 17/12/2019. 
José Antonio Galvão – Presidente/Pregoeiro.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e ratifi co o PL.0050.2019.CEL.IN.004.SDSCJ.
FEAS, referente a contratação da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CEL, CNPJ Nº 00.360.305/0001-04, objetivando a 

intermediação do pagamento aos benefi ciários do Programa 
Nota Fiscal Solidária – NFS, também denominado Programa 
de Transferência de Renda as famílias instituído pela Lei 
nº 16.490, de 3 de dezembro de 2018, no valor global de R$ 
5.042.700,00 (cinco milhões, quarenta e dois mil e setecentos 
reais), com fundamento no Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores. Recife, 17/12/2019. JOELSON 
RODRIGUES REIS E SILVA - Secretário Executivo de Assistência 
Social – SEASS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. INSTITUTO NATURA 
CNPJ/MF N° 12.384.445/0001-00. Objeto: Apoio técnico para 
a incorporação dos princípios e práticas de Comunidade de 
Aprendizagem nas escolas de tempo integral do ESTADO, 
apoiando na ampliação da participação da comunidade nas 
escolas e fomentando práticas mais dialógicas e inclusivas como 
forma de qualifi car o ensino público em nível médio. Vigência 
16/12/2019 a 31/12/2020. Data da assinatura: 16/12/2019.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

ARP nº 036/2019 - 1ª Publicação – PL. nº0176/2019.CCPLE-
III. PE. n°0123.SAD.SEDUC resolve publicar o preço registrado 
para eventual aquisição de fardamento. Empresa vencedora: 
PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA, CNPJ: 16.994.727/0001-71. 
Valor total da ARP R$ 2.993.145,96. Vigência: 18/12/2019 a 
17 /12/2020. EDNALDO ALVES DE MOURA JUNIOR - Secretário 
Executivo de Administração e Finanças.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
 TERMO DE COMPROMISSO – Lei de Incentivo ao 
Esporte. Proponente: INSTITUTO GERAÇÃO 4. CNPJ/MF: 
14.390.824/0001-20. Objeto: execução do projeto desportivo 
“Gerando Esportes”, visando implementar um Centro de 
Treinamento para realização de aulas de futebol de areia, para 
crianças e adolescentes, atendendo o âmbito educacional, social 
e alto rendimento, equipes da região e atletas profi ssionais/
amadores, também utilizarão esse espaço para lazer e 
desenvolvimento da modalidade. Vigência: 02/01/2020 a 
30/10/2020. Data da Assinatura: 17/12/2019.

SECRETARIA DA FAZENDA
CEL PROFISCO. AVISO DE ADESÃO Nº 001/2019 - 
comunicamos que a SEFAZ/PE, após autorização do MINISTÉRIO 
DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DO 
LESTE (órgão gerenciador), fez Adesão, como “carona”, para 
aquisição de 06 unidades do ITEM 01 da Ata de Registro de 
Preços nº 01.11/2018, originada do PE nº 011/2018 do referido 
órgão. Empresa Detentora do Registro de Preço do Item 01 
- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA 
LTDA - CNPJ: 03.263.975/0001-09, no valor unitário de R$ 
545.000,00, totalizando o valor de R$ 3.270.000,00. Amparo legal: 
art. 23 do Decreto Estadual nº 42.530, de 22 de dezembro de 
2015. Recife, 18 de dezembro de 2019 – Marcelo José Mendonça 
de Sá - Superintendente Administrativo e Financeiro.

SECRETARIA DE IMPRENSA
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Imprensa 
do Estado de Pernambuco - SEI torna público o Resultado do 
PL.Nº.0010.2019.CPL.PE.0001.SE. Registro de Preços para 
eventual aquisição de Equipamentos Fotográfi cos e de Áudio 
Visual, para atender a demanda da SEI. Empresas vencedoras: 
DM PHOTO EIRELI ME, CNPJ 26.142.097/0001-60, para os 
itens 01 e 06, valor total R$ 81.760,00; MARCELO MARQUES 
MENDOÇA, CNPJ 35.527.128/0001-92, para os itens 03 e 05, 
valor total R$ 30.352,00; MASTER COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS E ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 12.050.428/0001-
28, para os itens 07, 08 e 09, valor total R$ 4.623,04. Adjudicado 
em 17/12/2019, Homologado em 18/12/2019. Relatório disponível 
www.peintegrado.pe.gov.br. Recife, 18/12/2019. Ednyr Souza – 
Presidente/Pregoeiro.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
RECURSOS HÍDRICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2019-CPL I - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 021/2019 - PROCESSO PEINTEGRADO 
Nº 0041.2019.CPL I.PE.0029.SETRA. OBJETO: Aquisição 
de gerador de energia para o Aeroporto Governador Carlos 
Wilson em Fernando de Noronha – PE, a ser entregue na sede 
da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. Valor 
Estimado: R$ 62.727,21. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
ATÉ: 10/01/2020, às 10h00. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
10/01/2020, às 10h00. INÍCIO DA DISPUTA: 10/01/2020, às 
10h10. Consulta e processamento do certame através do site 
www.peintegrado.pe.gov.br. Edital disponível no referido site e 
www.licitacoes.pe.gov.br. INF.: CPL II - SIRH, Av. Cruz Cabugá, 
nº 1111 – Santo Amaro - Recife/PE, dias úteis, horário das 08:00h 
às 12:00h – Recife/PE, fone: (81) 3184-2574. Recife, 18.12.2019. 
Romero Tavares de Amorim Filho. Pregoeiro.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
RECURSOS HÍDRICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 – CPL I – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 017/2019 OBJETO: Contratação de empresa de 
consultoria especializada na área de engenharia para elaboração 
de projeto básico do Terminal de Passageiros – TPS, da Seção 
Contra Incêndio – SCI, pátio de estacionamento de aeronaves, 
adequação da faixa de pista e pista de taxi do Aeródromo de Santa 
Magalhães, em Serra Talhada/PE. Valor máximo aceitável: R$ 
995.950,12. SESSÃO INICIAL: 13 de janeiro de 2020, às 10:00 
horas (horário local). LOCAL: sala da Comissão de Licitação da 
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (SIRH), sito à Av. 
Cruz Cabugá, nº 1111 – Recife/PE – CEP. 50.040.000, perante a 
CPL I - Comissão Permanente de Licitações I. Edital e respectivos 
anexos disponíveis no site www.licitacoes.pe.gov.br. Info: sala da 
CPL-SIRH, no endereço já mencionado, em dias úteis, no horário 
de 08:00 às 12:00 horas. F.: (81) 3184-2574. Recife, 18.12.2019. 
Romero Tavares de Amorim Filho. Presidente da CPL I.
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SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação: PL.0020.2019.CPL.PE.0004.SEJUDH- 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2019. Objeto, Contratação 
de empresa especializada para prestação dos serviços 
de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de 
Refrigeração, do tipo Split e Janela, com reposição total de peças 
novas e originais, bem como todos os insumos necessários, para 
atender à demanda do PROCON/PE, pelo período de 12 meses. 
Valor: R$ 46.959,3600. Data da Sessão de abertura: 08/01/2020, 
às 09horas. O edital estará disponível nas páginas eletrônicas: 
www.peintegrado.pe.gov.br e www.licitacoes.pe.gov.br. Outras 
informações pelo e-mail: cpl@sjdh.pe.gov.br. Recife, 18/12/2019. 
Daniela Lumack Pinho César, Pregoeira.

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO 
À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS

ERRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

Informamos que a matéria referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 
PROC. 0050.2019.CPL.PE.0011.SPVD, publicada na edição nº 
239, do dia 14.12.2019, pág. 27, sem o título de identifi cação, 
pertence a esta Secretaria Políticas de Prevenção à Violência e às 
Drogas. Rafaela Dourado – Pregoeira. Recife, 18/12/2019. 

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO 
À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
DISPENSA  DE LICITAÇÃO Nº 0169.2019.CEL.PEC.
DL.0029.SAD. TERMO DE ADESÃO Nº 001.2019.SPVD.001. 
CONTRATANTE: Secretaria de Administração de Pernambuco. 
CONTRATADA: Consórcio Rede PE-Conectado Emergencial 
– Lote 1. CONTRATANTE ADERENTE:SECRETARIA DE 
POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS – 
SPVD. OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados 
de implantação, operacionalização, gerenciamento, treinamento e 
manutenção de uma solução integrada, para prestação de serviços 
de telemática, com operação técnica integrada, compreendo o 
disposto no CONTRATO MATER Nº 001/SAD/SEADM/2019, 
Cláusula Primeira. VIGÊNCIA: 03/10/2019 a 21/02/2020. VALOR 
ESTIMADO: R$ 37.607,93. DATA DE ASSINATURA: 01/10/2019.

SECRETARIA DE SAÚDE
 AV. DE LICITAÇÃO – PROC. Nº.0879.2019 – PE. Nº.0261.2019 
– OBJ:  Fornecimento imediato e integral de alimento para dieta 
enteral ou oral – peptamen junior – lata 400g, forticare – frasco 
125 ml, fortini pó neutro – lata 400g, aptamil 2 premium – lata 
800g, calogem sem sabor e com sabor morango – frasco 200ml, 
nutridrink compact protein – frasco 125ml, neocate lcp – lata 
400g, sustagem – lata 400g, nutrison soya – lata 800g, nutridrink 
max – lata 350g, nutridrink max sem sabor e com sabor – lata 
350g e nutren senior – frasco 200ml. V. Total Est. R$ 100.769,88 
| propostas: até 13/01/2020 às 09h00 – abertura das propostas: 
13/01/2020 às 09h05 – início da disputa: 13/01/2020 às 09h10. | 

o edital na íntegra poderá ser retirado no site: www.peintegrado.
pe.gov.br ou www.licitacoes.pe.gov.br | Recife, 18/12/2019. 
Everaldo José de Albuquerque Serpa – Presidente/Pregoeiro – 
CPLC- III.

SECRETARIA DE SAÚDE
 AV. DE DISPENSA - PROC. Nº. 1929.2019 – DL Nº. 1344.2019 
– OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORÇO/RECUPERAÇÃO 
DAS FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS P/ ESTABILIZAÇÃO DOS 
RECALQUES DO BLOCO G1, G2 e G3 DO HGV/SES/PE. | V. 
Total Est. R$ 309.000,0178. | Propostas: Até 26/12/2019 às 
17h00. | O termo de referência na íntegra poderá ser retirado no 
site: www.peintegrado.pe.gov.br www.licitacoes.pe.gov.br www.
licitacoes.pe.gov.br | Recife, 18/12/2019. Rodrigo Mancilha de 
França – Presidente Pregoeiro – CPLC-I.

SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS- DGAJ

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 111/2019. CONTRATADA:EMPRESA COMPANHIA 
EDITORA DE PERNAMBUCO-CEPE.CNPJ/MF:10.921.252/0001-
7.OBJETO:Prestação de serviços de publicação de editais, avisos, 
extratos de contratos e convênios e demais atos administrativos, 
no Diário Oficial do Estado de Pernambuco (DOE), para atender 
as demandas da Secretaria Estadual de Saúde.VALOR:R$ 
2.725.504,67.VIGÊNCIA:12 meses, a partir da data de sua 
assinatura.Data de Assinatura:12/12/2019

CONTRATO Nº 112/2019.CONTRATADA:HOSP LOG 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ/
MF:06.081.203/0001-36.OBJETO:FORNECIMENTO DO 
MEDICAMENTO, no quantitativo de 150.000 UNIDADES ÁCIDO 
URSODESOXICÓLICO 300MG COMPRIMIDO.VALOR:R$ 
858.000,00.VIGÊNCIA:12 meses, a partir da data de sua 
assinatura.Data de Assinatura:12/12/2019

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS

4º T.A AO CONTRATO Nº 094/2016.EMPRESA:TRATTO SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS EIRELI – ME.CNPJ(MF):13.493.557/0001-53.
OBJETO:prorrogação do prazo de vigência.VIGÊNCIA:28/10/2019 
a 27/10/2020.Data de Assinatura:28/10/2019

6º T.A AO CONTRATO Nº 092/2014.EMPRESA:WEGH 
ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA-EPP.
CNPJ (MF): 65.494.742/0001-66. OBJETO: prorrogação de 
prazo do contrato.VIGÊNCIA:17/11/2019 a 16/11/2020.Data de 
Assinatura:14/11/2019

SECRETARIA DE SAÚDE
ATO DE ADJUDICAÇÃO

AV. DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO - PROC. 
Nº. 0770.2019 – PE Nº. 0229.2019 – OBJ: REGISTRO DE 
PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA 
EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FITA DE 

CONTROLE GLICÊMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE NAS UNIDADES 
PRISIONAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | V. Total Est. R$ 
48.733,4000. | Emp: VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS PARA DIABÉTICOS EIRELI - Item 01 Total para o 
Item R$ 38.600,00 | Recife, 18/12/2019. Vasty Lino Candido – 
Presidente/Pregoeira – CPLC V.

SECRETARIA DE SAÚDE
AV. DE RATIFICAÇÃO – PROC. Nº. 026/2019 - ADESÃO 
Nº. 015/2019 - OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº. 028/2019 ORIUNDA DO PROCESSO Nº. 
12222/2018-6 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2019 DA 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, 
PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO TIPO MESA E GAVETEIRO 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO DA UPAE GOIANA. | V. Total R$ 41.447,00. 
Emp: LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | Recife, 
16/12/2019. André Longo – Secretário de Saúde do Estado de 
Pernambuco.

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E 
QUALIFICAÇÃO

ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 0020.2019.CPL.PE.0014.SETEQ

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução 
de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Imóveis 
da Agência do Trabalho/SINE-PE, nos Municípios de Escada, 
Igarassu, Cabo de Santo Agostinho e Paulista.

ADJUDICAÇÃO

ADJUDICO, nos termos da legislação vigente, o objeto do 
certame licitatório em epígrafe, em favor da empresa: I M 
DO NASCIMENTO FILHO EDIFICAÇÕES ME, CNPJ n° 
25.902.153/0001-55. Paulo Prado – Pregoeiro em Exercício da 
CPL/SETEQ. Recife, 18/12/2019.

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o processo em epígrafe, por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade, em favor da empresa: I M DO NASCIMENTO FILHO 
EDIFICAÇÕES ME, CNPJ n° 25.902.153/0001-55, no valor global 
de R$ 119.743,40. Eric Montes Santos - Secretário Executivo 
de Planejamento e Gestão/SETEQ. Recife, 18/12/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

Processo nº 068/2019, Comissão Permanente de Licitação de 
Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE, Tomada de Preços 

nº 03/2019. Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para 
execução, por lotes, das obras de:
LOTE I: Reforma das escolas (Dom Carlos Coelho, Manoel 
Gonçalves e Leandro Henrique) localizadas nos bairros Centro, 
Fosfato e na zona rural Pitanga II - área II, no município de Abreu 
e Lima/PE;
LOTE II: Reforma das escolas (Maria do Carmo de Santana, 
Joaquina Mendes e Sebastião Gomes de Melo) localizadas 
nos bairros de Bairro Caiana II, Pitanga II Área I e Desterro, no 
município de Abreu e Lima/PE;
LOTE III: Reforma da escola (Santa Rosa) localizada na rua Bahia 
s/n, alto são Miguel, no município de Abreu e Lima/PE;
LOTE IV: Reforma da escola (Eduardo Batista) localizada no 
Loteamento Beija Flor - Zona rural, no município de Abreu e Lima/
PE. A Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços 
de Engenharia - CPLOSE, vinculada à Secretaria Municipal de 
Finanças, faz saber aos interessados do certame em epígrafe, 
que após análise dos recursos e contra razões impetrados em 
face do resultado de julgamento de habilitação, o recurso foi 
considerado INDEFERIDO. Continuando como habilitadas  TODAS 
AS EMPRESAS PARTICIPANTES, QUAIS SEJAM, KAENA 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; ROBSON J.G. DE OLIVEIRA 
CONSTRUTORA EIRELI; MACRO CONSTRUTORA EIRELI – 
EPP e DALL SERVIÇOS LTDA – EPP . Informamos, que a data 
de abertura das propostas comerciais será no dia 20/12/2019 ás 
09:00hs. Outras informações pelo fone(fax): (0**81) 3541-4715 
ramal nº260, Abreu e Lima, 18/12/2019. Rejane Barbosa de 
Macedo – Presidente CPLOSE..

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N° 132/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, CNPJ: 
10.358.174/0001-84. CONTRATADA: LIBERATO NETO DE 
MACEDO EIRELI-ME, CNPJ: 14.237.407/0001-41. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para executar os serviços 
de engenharia relativos à pavimentação em piso intertravado 
e paralelepípedo granítico de ruas nas localidades: Arizona e 
Barra das Melancias (INFRA). Modalidade: Tomada de Preço n° 
007/2019 (PL: 076/2019). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. 
Valor Global: R$ 471.467,10. Data de Assinatura: 09/12/2019. 
Assinaturas: Thalles Henrique O. R. Cavalcanti - Secretário 
Municipal de Obras e Infraestrutura/Liberato Neto de Macedo 
- Liberato Neto de Macedo Eireli-ME.

EXTRATO DE CONTRATO N° 133/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, CNPJ: 
10.358.174/0001-84. CONTRATADA: SOUZA E REIS 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 26.780.152/0001-48. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para executar os serviços 
de engenharia relativos a pavimentação em piso intertravado 
e paralelepípedo granítico de ruas nas localidades: Poção e 
Cachoeira do Roberto (INFRA). Modalidade: Tomada de Preço 
n° 007/2019 (PL: 076/2019). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. 
Valor Global: R$ 318.181,06. Data de Assinatura: 09/12/2019. 
Assinaturas: Thalles Henrique O. R. Cavalcanti - Secretário 
Municipal de Obras e Infraestrutura/Cesar dos Reis Coelho 
Macedo - Souza e Reis Construtora Ltda.

Publicações Municipais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
CNPJ: 10.130.755/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019-PMA

O município de Angelim, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e do Meio Rural, torna pública a abertura do Processo 
Licitatório nº. 019/2019, cujo objeto destina-se a contratação 
de empresa de engenharia para executar os serviços de 
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA 
ALIANÇA, na Zona Urbana de Angelim – PE. Abertura: 14/01/2020 
às 09:30h (HORARIO DE BRASILIA).Valor Máximo Admitido R$ 
615.152,13. Edital disponível na CPLC, sito à Rua Cônego Carlos 
Fraga, s/nº, Centro, Angelim/PE (Sede da Prefeitura) Fone: (87) 
996569712, ou solicitado pelo E-mail: licitacao.angelim@gmail.
com. –

Jorge Bezerra da Silva
Secretário de  Desenvolvimento Urbano e Meio Rural.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 064/2019 INEXIGIBILIDADE Nº 026/2019

A Prefeitura Municipal do Bom Jardim – PE, ratifi ca e torna público 
que reconhece a Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, 
inciso III da Lei nº 8.666/93, em favor da empresa AMANHECER 
PRODUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ Nº 23.097.437/0001-90, 
referente a Contratação de Show Artístico do Padre João Carlos, 
para apresentação no dia 25/12/2019 na Festa de Natal do 
município de Bom Jardim - PE no Pátio de Eventos João Salvino 
Barbosa, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Bom Jardim, 18 de dezembro de 2019.
João Francisco de Lira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO 
- PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DA NOVA DATA 
PARA RODADA DE LANCES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
016/2019
O Prefeito do Município de Canhotinho, Estado de Pernambuco, 
no uso das atribuições constitucionais que o cargo lhe confere, 
pela Constituição Federal e Estadual, pela Lei Orgânica 
Municipal, e pela Lei Federal 8.666/93, COMUNICA, que após 
a Procuradoria Municipal analisar o Recurso Administrativo 
apresentado pela empresa FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS, 
ESTABELECIDA A AVENIDA GONÇALVES DE MEDEIROS 
Nº 121 – MADALENA – RECIFE – PE, e as Contrarrazoes da 
empresa SUPORTE EDUCACIONAL COMERCIO DE LIVROS E 
BRINQUEDOS EIRELI, ESTABELECIDA A RUA SANTA CRUZ Nº 
200 – BOA VISTA – RECIFE – PE – CNPJ Nº 13.389.880/0001-
81, RESOLVE: DEFERIR O PEDIDO DA EMPRESA FOCO 
PROJETOS EDUCACIONAIS E MARCA PARA O DIA 23.12.2019 
ÁS 08:30h., A NOVA RODADA DE LANCE. Canhotinho, 18 de 
Dezembro de 2019. FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY 
LIMA – PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CNPJ 11.303.906/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO
 Pregão Eletrônico nº 037/2019-PMG - Processo Licitatório nº 
055/2019. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa que execute os serviços e o fornecimento 
parcelado de passagens aéreas, compreendendo a reserva, 
emissão e entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, 

de acordo com as necessidades do município de Garanhuns. 
Valor Máximo Admitido R$ 413.775,10. Início do acolhimento 
das propostas: 20/12/2019 às 09:00h. Limite para acolhimento 
e abertura das propostas: 14/01/2020 às 09:00h. Abertura da 
sessão pública de lances: 14/01/2020 às 10:00h (HORÁRIOS DE 
BRASÍLIA). Edital disponível nos sites: www.licitacoes-e.com.br 
/ www.garanhuns.pe.gov.br. Nº. Licitação: 798751. Izaías Régis 
Neto. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

RECONHECO E RATIFICO A DISPENSA Nº 006/FMS/2019. 
PROCESSO Nº 034/2019. CPL. Serviço. Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
veículos automotores e maquinários para suprir as necessidades 
de transporte operacional da Prefeitura do Ipojuca/PE. 
CONTRATADO: LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 02.694.924/0001-60 VALOR: R$ 2.283.924,00. Ipojuca, 
18/12/2019. WENDEL FRANÇA – Gestor do Fundo Municipal de 
Saúde (*)(**)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 144/PMI-SEINFRA/2014 
– PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2014 CPL, A prorrogação 
excepcional do prazo de vigência do contrato por mais 6 meses, 
com termo inicial em 13 de dezembro de 2019 e termo fi nal em 12 
de junho de 2020, a fi m de dar continuidade ao serviço contratado.
CONTRATADO: COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA - 
CAEL CNPJ: 12.854.865/0001-02 Ipojuca, 03/12/2019. GIULIANA 
LINS CAVALCANTI – Secretária Municipal de Infraestrutura e 
Obras (*)(**)(***)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUITINGA
 Processo Nº: 000024. CPL. Tomada de Preços Nº 00002/2019. 
Serviço de Engenharia. Adiamento da Tomada de Preços 
Nº 00002/2019 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS 
DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONCLUSÃO DA 
REFORMA DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO 
DE ITAQUITINGA/PE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. Valor: R$ 
467.595,37. Data e Local da Sessão de Abertura: Adiada para 
23/12/2019 às 12:00h. Av. Antônio Carlos de Almeida, 68, Centro, 
Itaquitinga - PE. Mais informações podem ser obtidos no mesmo 
endereço da sessão de abertura, ou através do Fone: (081) 
36431125, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
ou, ainda, através de solicitação por e-mail: cpl.itaquitinga2018@
gmail.com. Itaquitinga/PE, 17/12/2019. Jeane de Fátima de Freitas 
Ferreira. Presidente da CPL.(*)(**)

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO S/A

 NIRE n.º 26.300.019.248 - CNPJ/MF n.º 13.178.690/0001-15
AVISO AOS ACIONISTAS – AUMENTO DE CAPITAL

Comunicamos aos senhores acionistas da AGÊNCIA DE 
FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A (“Companhia”) 
que o Conselho de Administração da Companhia, em 18 de 
dezembro de 2019, aprovou o aumento do capital social da 
Companhia, em ações ordinárias, nominativas, e sem valor 
nominal, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 
166, II, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, em função do exercício de 

Publicações Particulares

opções de compra de ações, em conformidade com o art. 10 do 
estatuto social. Recife/PE, 19 de dezembro de 2019. Ruy Bezerra 
de Oliveira Filho, Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA TEXTIL PE DE SERRA - EM 
RECUPERACAO JUDICIAL

 EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ(MF) 
09.570.649/0001-12 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Convidamos 
os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO/E a realizar-se às 
10:00 do dia 26/12/2019 na sede social da empresa sita Rodovia 
BR 316 Km 25, Araripina – PE, afi m de deliberarem sobre as 
seguintes ordens do dia: a) Deliberar sobre os assuntos relativos 
ao Art. 132 da Lei 6.404/76 exercício 2018; b) aprovação dos 
estatutos sociais; c) outros assuntos correlatos e de interesse 
social – VALDEIR DE ANDRADE BATISTA – Presidente do 
Conselho de Administração

JCPM TRADE CENTER S.A
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18.12.2019
CNPJ/MF 05.083.405/0001-54 - NIRE 26300013665

DATA, HORA E LOCAL: Em 18.12.2019, às 10:00 horas, na 
Av. Eng. Antônio de Góes, 60, sala 2001, subunidade 02, Pina, 
Recife/PE. CONVOCAÇÃO: Dispensa, consoante permitido 
pelo §4o, do Art. 124, da Lei 6.404/76, posto que presentes 
os acionistas proprietários da totalidade do capital social. 
MESA DIRETORA: Presidente – João Carlos Paes Mendonça; 
Secretário – Jaime de Queiroz Lima Filho. ORDEM DO DIA: a) 
Deliberar sobre a redução do capital social mediante devolução 
aos acionistas da parte excedente; b) Alteração do art. 5° do 
Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: a) Os acionistas aprovaram a 
proposta de redução do capital social em R$ 3.500.000,00, por 
ser julgado excessivo, passando, portanto, o capital social de 
R$ 47.741.674,00 para R$ 44.241.674,00. A redução do capital 
social será representada pelo cancelamento de 3.500.000 ações 
ordinárias nominativas, e será efetuada pela restituição aos 
acionistas e pela diminuição da participação no capital social 
na forma proposta. b) Em decorrência da redução de capital 
supramencionada, foi aprovada a modifi cação do art.5º do 
Estatuto. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e 
aprovada, pelo que vai assinada pelos acionistas presentes. Este 
extrato foi extraído da ata original lavrada em Livro próprio. Jaime 
de Queiroz Lima Filho, Secretário.

NE300 PARTICIPACOES S.A
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18.12.2019
CNPJ/MF n° 11.341.581/0001-41 - NIRE 26.3.0001833-1

DATA, HORA E LOCAL: Em 18.12.2019, às 13:00 horas, na Av. 
Eng. Antônio de Góes, 60, sala 2001, subunidade 22, Pina, Recife/
PE. CONVOCAÇÃO: Por editais de convocação publicados no 
Jornal do Commercio e no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco, 
ambos nos dias 10, 11 e 12/12/2019. PRESENÇA: Acionistas com 
representatividade superior a 2/3 das ações. MESA: Presidente – 
João Carlos Paes Mendonça; Secretário – Jaime de Queiroz Lima 
Filho. ORDEM DO DIA: a) Deliberar sobre a redução do capital 
social mediante devolução aos acionistas da parte excedente; b) 
Alteração do art. 5° do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: a) Os 
acionistas aprovaram a proposta de redução do capital social em 
R$ 5.000.000,00, por ser julgado excessivo, passando, portanto, 
o capital social de R$ 42.271.488,00 para R$ 37.271.488,00. A 
redução do capital social será representada pelo cancelamento 
de 5.000.000 de ações ordinárias nominativas, e será efetuada 
pela restituição aos acionistas e pela diminuição da participação 
no capital social na forma proposta. b) Em decorrência da redução 

de capital supramencionada, foi aprovada a modifi cação do art.5º 
do Estatuto. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e 
aprovada, pelo que vai assinada pelos acionistas presentes. Este 
extrato foi extraído da ata original lavrada em Livro próprio. Jaime 
de Queiroz Lima Filho, Secretário.

TRAMONTINA DELTA S/A
 Recife – PE. CNPJ 02.508.145/0001-23 – NIRE 26300012847. 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 
Aos 07 dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove 
(07/11/2019), às oito (08:00) horas na sede social da Companhia, 
sita na Av. Barão do Bonito, 1.110, Bairro da Várzea, em Recife, 
PE, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração de 
TRAMONTINA DELTA S.A. Aberta a reunião e dirigida pelo seu 
Presidente, Sr. Clovis Tramontina, e secretariada pelo seu 
Vice-Presidente Sr. Joselito Gusso, informou o Sr. Presidente 
que a fi nalidade desta reunião é de eleger a Diretoria Executiva 
da Companhia, cujo mandato é de três (03) anos, podendo, os 
Diretores serem reeleitos, de acordo com o artigo 16 e parágrafos, 
do Estatuto Social. Discutida a matéria, decidiu este Conselho 
por unanimidade, para o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 
de dezembro de 2022, reeleger os seguintes Diretores: 1 - Sr. 
Domingos Nizzola, brasileiro, casado pelo regime da comunhão 
parcial de bens, engenheiro, residente na Rua Domingos Paganelli, 
976, Garibaldi, RS, Carteira de Identidade nº 5003152146 SSP/
RS e CPF nº 033.381.340-53, e 2 - Sr. Rui José Baldasso, 
brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, do 
comércio, residente na Av. Ayrton Senna da Silva, 998, apto. 501, 
Piedade, Jaboatão dos Guararapes, PE, Carteira de Identidade 
nº 04830630-2 SSP-RJ e CPF nº 277.600.900-30; e eleger 3 
- Sr. Igor Bocchese Arregui, brasileiro, do comércio, casado, 
residente e domiciliado na Av. Ayrton Senna da Silva, 998, Ap. 
502, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, PE, portador da Carteira 
de Identidade nº. 0823265099 SSP/BA e CPF nº 549.932.290-20. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente solicitou a lavratura 
da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada 
por todos. (Ass.) Clovis Tramontina – Presidente; Joselito Gusso 
- Secretário; Ildo Paludo, Eduardo Scomazzon, Inácio Chies. 
Recife, 07 novembro de 2019. Arquivamento: Ata arquivada na 
JUCEPE sob o no 20198121148 em 12/12/2019.

TRAMONTINA RECIFE S/A
 CNPJ 08.012.221/0001-91 – NIRE 26300012839 – Recife/PE. 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
Ficam os acionistas de Tramontina Recife S/A, sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na Av. Antônio de Góes, 
275, salas 1501/1503/1504, do Edifício International Trade Center, 
bairro do Pina, Recife/PE, CONVOCADOS para Assembleia 
Geral Extraordinária, que ocorrerá no dia 27 de dezembro de 
2019, às 9h, na sede de Tramontina Nordeste S/A, localizada na 
Rodovia BR 324, Km 17, s/n, Centro Industrial de Aratu, Simões 
Filho/BA, CNPJ 15.205.628/0001-09, NIRE 29300014117, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Incorporação da 
Companhia por Tramontina Nordeste S/A (incorporadora), CNPJ 
15.205.628/0001-09, NIRE 29300014117; 2) Análise e aprovação 
do “Protocolo e Justifi cação de Incorporação”, celebrado entre 
os Diretores de ambas as companhias; 2.1) Se aprovado o 
protocolo da operação, deliberação da autorização de seus 
administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, 
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora. 
3) Nomeação dos peritos responsáveis pela elaboração do Laudo 
Contábil de Avaliação referente à incorporação da Companhia por 
Tramontina Nordeste S/A (incorporadora). Todos os documentos 
necessários para as deliberações foram encaminhados aos 
acionistas previamente, e permanecem à disposição dos mesmos 
nas sedes das Companhias envolvidas. Simões Filho/BA, 12 de 
dezembro de 2019. Clovis Tramontina - Presidente do Conselho 
de Administração.
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