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GOVPE - Declaração

Processo SEI nº CONS. GESTOR FSP-1º RELATÓRIO SEMESTRAL

RELATÓRIO SEMESTRAL DE IMPLEMENTAÇÃO Nº 7869898/2020

Este Relatório Semestral de Implementação é o instrumento de monitoramento �sico e
financeiro da aplicação dos recursos transferidos na modalidade fundo a fundo, com vistas a permi�r a
visualização da execução dos recursos pelo Entes Federados.

Nome do Eixo Eixo de Valorização do Profissional de Segurança Pública
Exercício: 2019

Termo de Adesão: Termo de Adesão n° 46/2019
 

Titulo da Ação - 1 APARELHAR E EQUIPAR O CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

 

Dados do Fundo
Estadual de Segurança

Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do
Fundo Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para
acompanhamento �sico

Nome                                                                                                                                
      HUDSON DE MOURA SOUZA     

Cargo MAJ PM
CPF 718.880.124-04
Contato: e-mail
e telefone hudson.moura@pm.pe.gov.br e Tel: (81) 99188-8194

 
Contextualização do

problema Em 2019, comemorou-se os 194 anos de existência da briosa Polícia Militar de
Pernambuco (PMPE). A data é significava porque também expressa a resistência
de cada um dos órgãos que compõem a Corporação, em especial quando nos
reportamos a um dos seus maiores patrimônios: o complexo hospitalar, “ O
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR”.

Na verdade, a longitude de qualquer ins�tuição depende de cada um dos seus
componentes e por isso, pensamos sempre em alternavas cria�vas que renovem
o Centro Médico Hospitalar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco. Sobre isso, também é preciso destacar que o Hospital detém uma
trajetória longa de atuação e de bem servir, onde, num breve relato, lembremo-
nos de que ele já supera longos 78 (setenta e oito) anos de existência.

mailto:hudson.moura@pm.pe.gov.br
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Historicamente, no dia 08 de novembro de 1941, passou a figurar no cenário da
sociedade pernambucana, ao ser inaugurado como Hospital da Polícia Militar de
Pernambuco, permanecendo até hoje na sua sede fundacional, exatamente no
coração do bairro do Derby e ao lado do Quartel do Comando-Geral Polícia
Militar.

Por conta de sua nova dimensão, neste contexto de assistência à saúde dos
militares estadual, dada pela atualização legal da missão funcional, é que
precisamos vencer desafios de toda ordem. Com efeito exemplifica�vo, trazemos
à tona a do campo estrutural e de inves�mentos internos ao nosocômio, pois
precisa aumentar leitos em apartamentos e enfermarias, manter ambulatórios
em funcionamento, sem esquecer a maternidade e o suporte gerado pelo bloco
cirúrgico e UTI. Mas o efeito acolhedor do hospital tem que vencer as próprias
fronteiras da capital, chegando aos beneficiários residentes no interior do Estado,
através de uma rede credenciada e de 02 (duas) Policlínicas com capacidade
basilar de atendimento, estas sediadas em Caruaru e Petrolina, respec�vamente.
Portanto, o esforço tem que ser cada vez maior para atender a demanda
crescente de saúde dos mais de 75.167 usuários SISMEPE. Assim, quando os
esforços internos dos que militam no sistema de saúde dos militares estadual não
são suficientes nesses tempos de con�ngenciamento, torna-se imprescindível o
apoio e o aporte de recursos financeiros do Governo Federal, que têm o
compromisso para com os profissionais de segurança pública, mo�vo pelo qual
entendemos que a atual medida de valorização dos Profissionais de Segurança
Pública criada pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, é uma
iniciava inovadora e de excelência para com os agentes públicos de segurança,
possibilitando, desta feita, inves�mentos significa�vos e manutenção dos serviços
de saúde e ações de valorização dos profissionais de segurança pública, mediante
os recursos financeiros do Fundo Nacional de Segurança Pública.

 

 

Estratégia de
implementação

O processo encontra-se na fase  pré-licitatória: construção dos Termos de
Referência e validação das cotações.

 

Vinculação ao eixo de
financiamento

O Hospital é um dos órgãos integrantes de um grande sistema de saúde,
denominado: Sistema de Saúde dos Militares Estaduais de Pernambuco –
SISMEPE, o qual fora ins�tuído pela Lei nº 13.264, de 29 de junho de 2007, com o
intuito primordial de prestar aos militares estaduais, a�vos e ina�vos,
beneficiários �tulares, dependentes e beneficiários especiais, serviços de saúde,
assistência médico-hospitalar, odontológica e laboratorial, através de ações de
medicina preven�va e curava.

 

 

Público alvo/Território Policiais militares e Bombeiros militares, a�vos e ina�vos, do estado de
Pernambuco e seus dependentes e pensionistas.

 

Indicadores
A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato,
mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta
prejudicada neste momento.

 
Metas
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O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do
projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento.

 

Resultados

 

Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo
qual resta prejudicada a demonstração neste momento.

 
 

Produção de
serviços públicos

Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da Secretaria de
Defesa Social, sobre o status de adimplência dos critérios de adesão ao Sinesp, conforme
descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870752) em anexo. 

 
U�lização

excepcional dos
recursos – Portaria

MJSP nº 138, de
2020 (Covid-19)

Não executado para Covid-19..

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 

Estrutura de
gestão da
Secretaria

Nome Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�                                                                      
                                                                             

Cargo Secretário de Defesa Social

CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e
telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028

Nome Humberto Freire de Barros

Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social

CPF 022.139.384-66

Contato: e-mail e
telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029

Nome Flavio Duncan Meira Júnior

Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada

CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e
telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076 

 
Ordenador de

despesas Nome Flavio Duncan Meira Júnior                                                                    
                     

Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada

CPF
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035.683.364-05

Contato: e-mail e
telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076 

 

despesas

Nome José Jobson Tavares Neves                                                                       
                   

Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro

CPF 433.562.814-53

Contato: e-mail e
telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081

 

Ponto focal para
acompanhamento

financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA

Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO

CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e
telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003

 

Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, conforme Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020 em anexo
publicada no Diário Oficial do Estado.

 
Planejamento
orçamentário Aguardando crédito orçamentário.

 
Espelho e

Detalhamento da
execução

1. objeto adquirido: APARELHAR E EQUIPAR O CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DA
POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO.

* QUANTIDADE: 1;

* ESPECIFICAÇÃO: CONFORME DETALHAMENTO CONTIDO NO ESPELHO DA
EXECUÇÃO - AÇÕES ORDINÁRIAS DO PLANO DE AÇÃO - BLOCO DE INVESTIMENTO E
CUSTEIO, EM ANEXO  (Anexo PMPE 1° RELATÓRIO SEMESTRAL FUNDO 2019 - CMH
- 7784912));

 * PREÇO: R$ 630.589,80 (CUSTEIO)

* PREÇO: R$ 1.471.376,20 (INVESTIMENTO)

 

2. processos de aquisição:

* FORMA: ARP - PREGÃO ELETRÔNICO

* PROCESSO LICITATÓRIO: Ainda não iniciado

 

3. empresas beneficiadas com os recursos

* NOME: não houve contratação

* CNPJ:  não houve contratação

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 1 e 2.
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U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19) Não executado para Covid-19
 

Assinatura do
Responsável pela
Gestão do Fundo

 Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�

Secretário de Defesa Social de Pernambuco 

                                                                                                                                                   
                 

 

Anexos * C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
*Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020.

 

 

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 46/2019 - SENASP/MJSP

 

Titulo da Ação - 2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO SUPERIOR E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
DE INCÊNDIO DA ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA – (AIS 6) - JABOATÃO.

 

Dados do Fundo
Estadual de Segurança

Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do
Fundo Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para
acompanhamento

�sico

Nome  HUGO BERNARDO CALDAS DE SÁ / ARLAN MARINHO LINS 
Cargo ESCRIVÃO PCPE / CAP. PMPE
CPF 028.271.974-13 / 669.824.644-15

Contato: e-
mail e
telefone

 

hugo.caldas@policiacivil.pe.gov.br (81/3813-5496)

 arlanm.lins@gmail.com (81/9.8861-5492)

 
Contextualização do

problema ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA: A denominada Área Integrada de
Segurança - (AIS 6), compreende um conjunto de edificações que funcionam nas
ações de segurança pública e em especial ao combate criminalidades violentas.
Na AIS-6 funcionam as opera�vas da Secretaria de Defesa Social, tais como: o
6°Batalhão de Policia Militar, Delegacia de Plantão de Prazeres, Delegacia da
Muribeca, Delegacia de Prazeres, Delegacia Seccional de Jaboatão dos
Guararapes, a Delegacia da Mulher, a DPCA - Delegacia de Proteção da Criança e
Adolescente e a Unidade Policia Cien�fica (IML), o�mizando as respostas de
pronto emprego diante das demandas surgidas ao enfrentamento à criminalidade
violenta, a segurança pública e a defesa social. O Estado de Pernambuco foi
dividido em 26 Áreas Integradas de Segurança (AIS) que atendem todo o Estado

mailto:hugo.caldas@policiacivil.pe.gov.br
mailto:arlanm.lins@gmail.com
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de Pernambuco. A AIS 6, localizada na Estrada da Batalha - Prazeres, Jaboatão dos
Guararapes - PE, CEP nº 54315-010, atende ao município de Jaboatão dos
Guararapes, município de grande extensão e população, com cerca de 2 km
quadrados e quase 700 mil habitantes. O Batalhão possui um con�ngente de 286
policiais em serviços ininterruptos e aprese resultados posi�vos quanto aos
índices de redução do CVLI nos anos de 2017, 2018 2019. É de grande
importância para as operações de defesa social o complexo da AIS- 6, a apresenta
diversos problemas merecedores de análise diagnós�ca, com a finalidade d
restauração, conforme:

1.Infiltrações;

2. Problemas estruturais;

3. Subs�tuição do forro de gesso;

4. Falta de Impermeabilizações;

5. Melhoria na drenagem;

6. Subs�tuição das Esquadrias de madeira danificadas por esquadrias de alumínio
que tem maior durabilidade e maior facilidade de manutenção;

7. Melhoria da coberta;

8. Adequação de acessibilidade para atender as normas e exigências dos
Bombeiros e prefeitura e, ainda, faz-se necessário a adequação quanto
acessibilidade com a reforma guarda corpo e corrimões das escadas;

 

Estratégia de
implementação

Processo licitatório autorizado por intermédio do Despacho 158 (7976288), cuja
dotação orçamentária consta em anexo na CI nº 827/2020 - SDS -
GCOR/SDS (7968038).

 

Vinculação ao eixo de
financiamento

Em escala estadual a melhoria das instalações dos órgãos de segurança pública
são metas prioritárias para desenvolver um padrão de qualidade para a prestação
de serviços à sociedade;

Sendo assim, ações de interoperabilidade dos sistemas de segurança pública,
através dos Áreas Integradas de Segurança favorecem a curva redu�va da
criminalidade, que vem seguindo uma trajetória descendente mês a mês. Na
comparação dos anos de 2018 com 2017 houve uma redução 24% na taxa de CVLI
na área de atuação da AIS 6, e no acumulado de 2019 a redução está na casa dos
9% (até outubro/19).

Considerando a necessidade do prédio se adequar as normas e padrões de
segurança contra incêndio e pânico e do SPDA (Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas;

As intervenções solicitadas passarão a servir o a AIS com mais segurança e
qualidade de vida, rendimento maior nas suas funcionalidades e com
atendimento mais adequado ao público. O que deverá impactar posi�vamente no
tempo resposta para atendimento das ocorrências despachadas, e na
possibilidade de maior integração entre as opera�vas que atuam na edificação.

 
Público alvo/Território O público alvo direto são todos os servidores das opera�vas da SDS que labutam

na operação na AIS-6 e o indireto a população Pernambucana. A AIS-6 cobre 10
bairros e 9 localidades, no distrito de Bonança são mais 9 localidades, em
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Cavaleiro são 8 bairros, além do 35 localidades rurais e parte do município de
Moreno com 25 bairros.

Embora localizado em Jaboatão dos Guararapes, o IGFEC atende toda a estrutura
da SDS e seus órgãos opera�vos, obje�vando 100% de cobertura no Estado de
Pernambuco.

Com a ampliação do IGFEC impacta posi�vamente no tempo resposta para
atendimento das ocorrências despachadas, e na possibilidade de maior
integração entre as opera�vas que atuam na edificação.

 

 

Indicadores
A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato,
mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta
prejudicada neste momento.

 

Metas O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do
projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento.

 

Resultados

 

Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo
qual resta prejudicada a demonstração neste momento.

 
 

Produção de
serviços públicos

Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da Secretaria de
Defesa Social, sobre o status de adimplência dos critérios de adesão ao Sinesp, conforme
descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870762) em anexo. 

 
U�lização

excepcional dos
recursos – Portaria

MJSP nº 138, de
2020 (Covid-19)

Não executado para Covid-19..

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 
Estrutura de

gestão da
Secretaria

Nome Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�                                                                      
                                                                             

Cargo Secretário de Defesa Social

CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e
telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028

Nome Humberto Freire de Barros

Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social

CPF 022.139.384-66
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Contato: e-mail e
telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029

Nome Flavio Duncan Meira Júnior

Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada

CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e
telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076 

 

Ordenador de
despesas

Nome Flavio Duncan Meira Júnior                                                                    
                     

Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada

CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e
telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076 

 

despesas

Nome José Jobson Tavares Neves                                                                       
                   

Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro

CPF 433.562.814-53

Contato: e-mail e
telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081

 

Ponto focal para
acompanhamento

financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA

Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO

CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e
telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003

 

Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, conforme Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020 em anexo
publicada no Diário Oficial do Estado.

 
Planejamento
orçamentário

O crédito orçamentário foi publicado no Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020, no
Diário Oficial do Estado. 

 
Espelho e

Detalhamento da
execução

1. objeto adquirido: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E
RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA AIS-6 BPM - JABOATÃO DOS GUARARAPES.

* QUANTIDADE: 1;

* ESPECIFICAÇÃO: Recuperação estrutural do reservatório superior e da cisterna,
implementação do sistema de combate a incêndio e SPDA;

* PREÇO: (R$) R$ 323.215,00 (INVESTIMENTO)
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2. processos de aquisição:

* FORMA: Tomada de Preços

* PROCESSO LICITATÓRIO: ainda não iniciado

 

3. empresas beneficiadas com os recursos

* NOME: não houve contratação

* CNPJ:  não houve contratação

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 2.

 

 
U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19) Não executado para Covid-19
 

Assinatura do
Responsável pela
Gestão do Fundo

 Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�

Secretário de Defesa Social de Pernambuco 

                                                                                                                                                   
                 

 

Anexos

* CI nº 817/2020 - SDS - GCOR/SDS;
* Despacho 149/200;
* C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
* Portaria 40 de 10 de julho de 2020;
* Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020.

 

 

Titulo da Ação - 3 MELHORIAS ELÉTRICAS NA AIS 6 - JABOATÃO
 

Dados do Fundo
Estadual de Segurança

Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do
Fundo Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para
acompanhamento

�sico

Nome HUGO BERNARDO CALDAS DE SÁ / ARLAN MARINHO LINS     
Cargo ESCRIVÃO PCPE / CAP. PMPE
CPF 028.271.974-13 / 669.824.644-15

Contato: e-
mail e
telefone

hugo.caldas@policiacivil.pe.gov.br (81/3813-5496)

 arlanm.lins@gmail.com (81/9.8861-5492)

 
Contextualização do ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

mailto:hugo.caldas@policiacivil.pe.gov.br
mailto:arlanm.lins@gmail.com
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problema ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA: A denominada Área Integrada de
Segurança - (AIS 6), compreende um conjunto de edificações que funcionam nas
ações de segurança pública e em especial ao combate criminalidades violentas.
Na AIS-6 funcionam as opera�vas da Secretaria de Defesa Social, tais como: o
6°Batalhão de Policia Militar, Delegacia de Plantão de Prazeres, Delegacia da
Muribeca, Delegacia de Prazeres, Delegacia Seccional de Jaboatão dos
Guararapes, a Delegacia da Mulher, a DPCA - Delegacia de Proteção da Criança e
Adolescente e a Unidade Policia Cien�fica (IML), o�mizando as respostas de
pronto emprego diante das demandas surgidas ao enfrentamento à criminalidade
violenta, a segurança pública e a defesa social. O Estado de Pernambuco foi
dividido em 26 Áreas Integradas de Segurança (AIS) que atendem todo o Estado
de Pernambuco. A AIS 6, localizada na Estrada da Batalha - Prazeres, Jaboatão dos
Guararapes - PE, CEP nº 54315-010, atende ao município de Jaboatão dos
Guararapes, município de grande extensão e população, com cerca de 2 km
quadrados e quase 700 mil habitantes. O Batalhão possui um con�ngente de 286
policiais em serviços ininterruptos e aprese resultados posi�vos quanto aos
índices de redução do CVLI nos anos de 2017, 2018 2019. É de grande
importância para as operações de defesa social o complexo da AIS- 6, a apresenta
diversos problemas merecedores de análise diagnós�ca, com a finalidade d
restauração, conforme:

1.Infiltrações;

2. Problemas estruturais;

3. Subs�tuição do forro de gesso;

4. Falta de Impermeabilizações;

5. Melhoria na drenagem;

6. Subs�tuição das Esquadrias de madeira danificadas por esquadrias de alumínio
que tem maior durabilidade e maior facilidade de manutenção;

7. Melhoria da coberta;

8. Adequação de acessibilidade para atender as normas e exigências dos
Bombeiros e prefeitura e, ainda, faz-se necessário a adequação quanto
acessibilidade com a reforma guarda corpo e corrimões das escadas;

 
Estratégia de

implementação Termo de Referência em elaboração.

 
Vinculação ao eixo de

financiamento Em escala estadual a melhoria das instalações dos órgãos de segurança pública
são metas prioritárias para desenvolver um padrão de qualidade para a prestação
de serviços à sociedade;

Sendo assim, ações de interoperabilidade dos sistemas de segurança pública,
através dos Áreas Integradas de Segurança favorecem a curva redu�va da
criminalidade, que vem seguindo uma trajetória descendente mês a mês. Na
comparação dos anos de 2018 com 2017 houve uma redução 24% na taxa de CVLI
na área de atuação da AIS 6, e no acumulado de 2019 a redução está na casa dos
9% (até outubro/19).

Considerando a necessidade do prédio se adequar as normas e padrões de
segurança contra incêndio e pânico e do SPDA (Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas;

As intervenções solicitadas passarão a servir o a AIS com mais segurança e
qualidade de vida, rendimento maior nas suas funcionalidades e com
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atendimento mais adequado ao público. O que deverá impactar posi�vamente no
tempo resposta para atendimento das ocorrências despachadas, e na
possibilidade de maior integração entre as opera�vas que atuam na edificação.

 

Público alvo/Território

O público alvo direto são todos os servidores das opera�vas da SDS que labutam
na operação na AIS-6 e o indireto a população Pernambucana. A AIS-6 cobre 10
bairros e 9 localidades, no distrito de Bonança são mais 9 localidades, em
Cavaleiro são 8 bairros, além do 35 localidades rurais e parte do município de
Moreno com 25 bairros.

Embora localizado em Jaboatão dos Guararapes, o IGFEC atende toda a estrutura
da SDS e seus órgãos opera�vos, obje�vando 100% de cobertura no Estado de
Pernambuco.

Com a ampliação do IGFEC impacta posi�vamente no tempo resposta para
atendimento das ocorrências despachadas, e na possibilidade de maior
integração entre as opera�vas que atuam na edificação.

 

 

Indicadores
A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato,
mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta
prejudicada neste momento.

 

Metas O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do
projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento.

 

Resultados

 

Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo
qual resta prejudicada a demonstração neste momento.

 
 

Produção de
serviços públicos

Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da Secretaria de
Defesa Social, sobre o status de adimplência dos critérios de adesão ao Sinesp, conforme
descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870752) em anexo. 

 
U�lização

excepcional dos
recursos – Portaria

MJSP nº 138, de
2020 (Covid-19)

Não executado para Covid-19..

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 
Estrutura de

gestão da
Secretaria

Nome Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�                                                                      
                                                                             

Cargo Secretário de Defesa Social

CPF
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959.729.944-53

Contato: e-mail e
telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028

Nome Humberto Freire de Barros

Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social

CPF 022.139.384-66

Contato: e-mail e
telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029

Nome Flavio Duncan Meira Júnior

Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada

CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e
telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076 

 

Ordenador de
despesas

Nome Flavio Duncan Meira Júnior                                                                    
                     

Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada

CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e
telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076 

 

despesas

Nome José Jobson Tavares Neves                                                                       
                   

Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro

CPF 433.562.814-53

Contato: e-mail e
telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081

 

Ponto focal para
acompanhamento

financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA

Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO

CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e
telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003

 

Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, conforme Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020 em anexo
publicada no Diário Oficial do Estado.

 
Planejamento
orçamentário

O crédito orçamentário foi publicado no Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020, no
Diário Oficial do Estado. 
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Espelho e
Detalhamento da

execução

1. objeto adquirido: ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA AIS-6 - JABOATÃO DOS
GUARARAPES 

* QUANTIDADE: 1;

* ESPECIFICAÇÃO: • A subs�tuição do disjuntor geral do ramal de baixa tensão • A
escavação • Demolições com posterior reconstrução de pavimento • Construção de
caixas enterradas elétrica retangular • Lançamento de eletroduto flexível PEAD •
Montagem de um novo QGBT • Lançamento de cabos para o novo alimentador; •
Instalação de disjuntores trifásicos; • Conectorização dos cabos e interligação das
malhas de terra; • Energização das novas instalações;

 * PREÇO: R$ 138.505,23 (CUSTEIO)

 

2. processos de aquisição:

* FORMA: Tomada de Preços

* PROCESSO LICITATÓRIO: ainda não iniciado

 

3. empresas beneficiadas com os recursos

* NOME: não houve contratação

* CNPJ:  não houve contratação

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 1.

 

 
U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19) Não executado para Covid-19
 

Assinatura do
Responsável pela
Gestão do Fundo

 Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�

Secretário de Defesa Social de Pernambuco 

                                                                                                                                                   
                 

 

Anexos
* C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
*Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020;
* Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio de Padua Vieira Cavalcan�, em 03/08/2020, às
18:32, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7869898 e
o código CRC CE531B14.

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO

Rua São Geraldo, 111, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-020, Telefone: (81)31835298 


