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QUARTEL DO   COMANDO   GERAL  
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SUPLEMENTO NORMATIVO

Para conhecimento desta PM e devida execução, público o seguinte:

1ª P A R T E

I – Leis e Decretos

(Sem Alteração)

2ª P A R T E

II – Normas Internas

1.0.0.   PORTARIAS NORMATIVAS DO COMANDO GERAL

Nº 392, de 10 FEV 2020
(SEI nº 3900000210.000024/2020-35)

 

EMENTA:  Estabelece  fluxo  de  processos  para  tramitação  de  projetos  no
âmbito interno da PMPE e dá outras providências

O Comandante Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 101,
incisos I, II, III, IV e XV, letra “g”, do Regulamento Geral da PMPE, aprovado por meio do
Decreto nº 17.589, de 16 de junho de 1994;

Considerando  que  a  Administração  Pública  deverá  observar,  dentre  outros
princípios, os da eficiência, da eficácia e da publicidade.

R E S O L V E:

Art.  1º Determinar que,  para o trâmite de qualquer projeto no âmbito da PMPE,
será  necessário  atender  ao  rito  prescrito  nesta  Portaria,  sendo apenas  admitidos  por  outras
formas de tramitação, aqueles que suas naturezas exigirem, devidamente aceitos e autorizados
pelo Comandante-Geral da PMPE.
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Art. 2º Fica estabelecido que o demandante do projeto (pessoa ou grupo de pessoas),
ou seu representante legal, deverá preencher o Termo de Proposta de Projeto – TPP, atendido o
constante  no  Anexo Único  desta  Portaria,  com a devida  aprovação daquele  a  quem estiver
subordinado diretamente, sendo remetido em seguida à Chefia do EMG.

Art. 3º Após recepcionado o TPP, o EMG, através da sua 7ª Seção procederá análise
e encaminhamento  aos  Núcleos  Setoriais  de  Análise  Técnica  que  tiverem  ligações  com  a
temática  apresentada,  para  emissão  de  parecer  sobre  a  viabilidade  técnica  da  proposta
apresentada.

Parágrafo Único - O EMG, a DTEC, a DEAJA, a DAL, a DS, a DGP e a DEIP, para
efeito dessa Portaria, serão Núcleos Setoriais de Análise Técnica para apreciações pertinentes as
suas áreas de competência, quando instados.

Art.  4º  Os  Núcleos  Setoriais  de  Análise  Técnica  emitirão,  dentro  dos  assuntos
de suas esferas de competência, pareceres técnicos, remetendo-os para a 7ª EMG, que, de posse
desses pareceres, atestará da viabilidade do projeto, o qual será encaminhado ao Chefe do EMG
para apreciação e gestão sobre aprovação ou não da proposta de projeto apresentada.

Art. 5º Aprovado o TPP, a 7ª EMG coordenará a construção do Termo de Abertura
do Projeto - TAP, a ser desenvolvido pelo demandante da proposta.

Parágrafo Único - Em caso de não aprovação a proposta de projeto retornará para a
7ª EMG, que poderá arquivar ou devolver ao demandante para aprimoramentos.

Art.  6º  Concluída  a  sua  elaboração  e  aprovado  pelo  pelo  Comandante-Geral,  o
projeto passará a integrar o Portfólio de Projetos da PMPE, passando a ser encampado junto aos
órgãos pertinentes, visando sua consecução.

Art.  7º  Deliberada a execução do projeto,  a 7ª EMG instruirá  sobre  a  indicação
do(s) gestor(es) do projeto, bem como sobre a necessidade de auxiliares habilitados e apoio de
órgãos técnicos, os quais poderão ser convocados pelo Chefe do EMG para compor a equipe
gestão/execução.

Parágrafo  Único  -  A 7ª  EMG fará  o  acompanhamento  do  desenvolvimento  do
projeto, monitorando, avaliando e requisitando dados quando necessário sobre o seu andamento,
concomitantemente  com  a  obrigação  da equipe  de  gestão/execução  em  fornecer,
periodicamente, informações sobre o passo a passo do projeto.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  9º  Revoga-se  a  Portaria  Normativa  do  Comando  Geral  nº  254,  de  06  de
setembro de 2017, publicada no SUNOR nº 044, de 20 de setembro de 2017. VANILDO N. DE
A. MARANHÃO NETO - Cel PM Comandante Geral.
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ANEXO ÚNICO

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO

1. NOME DO PROJETO
[Identifique o projeto com um nome, que deverá ser usado em toda a comunicação realizada
durante o projeto.]

2.  RESPONSÁVEIS PELO PROJETO
Unidade Demandante {Unidade que solicitou o projeto}
Fone: E-mail:
Gestor do Projeto {Nome do Gestor do projeto}
Fone: E-mail:

3.  OBJETIVO DO PROJETO
[Descrever o que se pretende realizar para resolver o problema central.]

4.  JUSTIFICATIVA DO PROJETO
 Explicar as razões que motivaram a criação da proposta de projetos, elencando:

 [Problema.]
 [Impacto(s) ocasionado(s) pelo problema.]
 [Impactos positivos esperados com o projeto]

5.  ESCOPO DO PROJETO
[Descrever o que vai fazer parte do projeto.]

6.  ÁREAS ENVOLVIDAS NO PROJETO

[Áreas ligadas diretamente ao projeto.]

7.  PÚBLICO ALVO DO PROJETO 

[Descrever beneficiados com o a implantação do projeto.]
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8.  ORÇAMENTO ESTIMADO 

[Estimar orçamento o mais preciso possível para o projeto.]

9.  RESTRIÇÕES E PREMISSAS PRELIMINARES 

 [Topificar necessidades indispensáveis para a execução do projeto.]
 [Topificar suposições dadas como certas para a execução do projeto]

_____________________________________
Gestor do Projeto

--oo(0)oo--

Nº 393, de 11 FEV 2020
(SEI nº 3900000038.001415/2019-81)

EMENTA: Altera a Portaria Normativa do Comando Geral nº 202, de 03 nov
2015,  que disciplina a instrução dos processos de transferência
para  a  Reserva  Remunerada  e   Reforma na  Polícia  Militar  de
Pernambuco

O Comandante Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 101,
inciso I, II e III do Regulamento Geral da PMPE, aprovado pelo Decreto Estadual nº 17.589, de
16 de junho de 1994;

Considerando a necessidade de desconcentrar rotinas administrativas visando maior
eficiência  e  ainda  evitar  deslocamentos  desnecessários  de  policiais  militares  à  Seção  de
Transferência para Inatividade (DGP-9) da Diretoria de Gestão de Pessoas, a fim de formalizar
tais processos;

Considerando que com advento da Lei Complementar nº 341/2016, restou entendido
que a esta declaração não será considerada única fonte de comprovação de dependentes dos
policiais militares, uma vez que aquela Fundação não atualiza cadastro destes  dependentes antes
da morte do servidor, em cumprimento ao contido na Lei Complementar Estadual n° 064/2004;

Considerando  proposta  da  Diretoria  de  Gestão  de  Pessoas  em  conjunto  com  a
Fundação de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE.

R E S O L V E:

Art. 1º  Ficam acrescidos o Inc. VI ao Art. 5º e o Inc. X ao  § 1º, do mesmo artigo
desta Portaria:

"Art. 5º.......

I - ...............
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III - ..............

IV - ..............

V - ...............

VI - Atualizar os assentamentos quanto à informação dos dependentes do policial
militar que ingressará na inatividade, a partir das informações por ele prestadas, nos termos das
normas vigentes.

§ 1º ......................

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

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

III - .............

IV - .............

V - ..............

VI - ..............

VII - ............

VIII - ............

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

X - Certidão constando o nome completo, grau de parentesco e data de nascimento
dos dependentes cadastrados do militar que ingressará na inatividade, a partir das informações
por ele prestadas."

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. VANILDO N. DE
A. MARANHÃO NETO – Cel PM Comandante Geral.

3ª P A R T E

III – Normas Externas

1.0.0.   TRANSCRIÇÃO DE PORTARIA

1.1.0.   Da Secretaria de Administração

Nº 283, de 14 FEV 2020

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, e observado o
disposto no Decreto nº 39.117, de 08 de fevereiro de 2013; 
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CONSIDERANDO o preceituado na Lei nº 15.972, de 23 de dezembro de 2016, que
institui  as  gratifi  cações  de presidente  e  membros de comissões  de licitação,  no âmbito da
administração  direta,  dos  fundos,  das  fundações,  das  autarquias  e  das  empresas  públicas  e
sociedades de economia mista dependentes do Tesouro Estadual; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 44.051, de 18 de janeiro de 2017, que
regulamenta a Lei nº 15.972, de 2016; e 

CONSIDERANDO,  ainda,  que  o  enquadramento,  a  instituição,  a  renovação,  a
alteração  e  a  revisão do enquadramento dessas  comissões  de  licitação dependem de prévia
autorização da Secretaria de Administração, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Instituir o procedimento para envio a esta Secretaria de Administração das
solicitações de enquadramento, instituição, renovação, alteração e revisão do enquadramento
das comissões de licitação dos órgãos e entidades de que trata o art. 1º da Lei nº 15.972, de 23
de dezembro de 2016. 

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria são adotadas as seguintes definições: 

I – Comissão Permanente de Licitação: destina-se a julgar as licitações relacionadas à
atividade normal e usual do órgão licitante, com caráter de perpetuidade, ou seja, não se esgota
com o término de certo processo licitatório; 

II – Comissão Especial de Licitação: instituída para licitar determinado objeto, pela
especificidade ou complexidade, tendo caráter temporário e prazo certo, extinguindo-se tão logo
ocorra a conclusão dos trabalhos licitatórios que justificaram sua constituição; 

III  –  Enquadramento:  procedimento  para  verificação  da  produtividade  global,  no
exercício anterior, de todas as comissões de licitação existentes, de cada órgão e entidade do
Poder  Executivo Estadual  de que  trata  o  art.  1º  da  Lei  nº  15.972,  de 2016,  com base  nos
parâmetros estabelecidos em Decreto, a fim de definir o quantitativo e os níveis das comissões; 

IV  –  Instituição:  procedimento  de  criação  de  novas  comissões  permanentes  e
especiais,  cuja necessidade deve ser  devidamente  demonstrada considerando-se,  inclusive,  o
quantitativo e a produtividade das comissões já existentes no órgão ou entidade; 

V – Renovação: procedimento de prorrogação da vigência de comissão de licitação já
existente após o seu enquadramento, observando-se as normas aplicáveis à matéria; e 

VI  –  Alteração:  procedimento  de  alteração  da  composição,  permanente  ou
temporária, de comissão de licitação já existente após o seu enquadramento, observando-se as
normas aplicáveis à matéria. Secretarias de Estado 

Art. 3º O enquadramento anual das comissões de licitação observará as etapas abaixo
relacionadas, bem como o Calendário constante do Anexo I desta Portaria: 

I – indicação do gestor responsável pelo fornecimento das informações relacionadas
à produtividade das comissões de licitação do órgão/ entidade, no exercício anterior, contendo
nome, cargo, e-mail para compartilhamento de planilha eletrônica e telefone para contato. Os
dados  devem ser  enviados  pelo  Sistema Eletrônico  de  Informações  (SEI)  para  a  Secretaria
Executiva de Compras e Licitação do Estado (SELIC) da Secretaria de Administração (SAD). 
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II  –  elaboração,  pela  SELIC,  de  planilha  individualizada  por  órgão/entidade,
contendo  informações  básicas  sobre  os  pregões  eletrônicos  homologados  em  2019,  pelas
comissões de licitação vinculadas ao órgão/entidade, extraídas de relatório gerado pelo sistema
PEIntegrado; 

III – preenchimento adicional na planilha eletrônica compartilhada, pelo responsável
indicado pelo órgão/entidade, de informações relativas a processos licitatórios, caso existam,
sejam pregões eletrônicos ou das modalidades pregão presencial,  RDC, tomada de preços e
concorrência.  Não são consideradas para o cômputo da produtividade global  as dispensas e
inexigibilidades, nos termos da Lei nº 15.972, de 23 de dezembro de 2016. 

IV – validação final, pelo responsável indicado, de todos os dados apresentados, por
meio de preenchimento em campo específico na planilha compartilhada; 

V – envio da publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), dos avisos de abertura,
em  que  conste  o  número  do  processo,  comissão  processante,  modalidade,  objeto  e  valor
estimado, dos processos licitatórios apenas das modalidades: pregão presencial, RDC, tomada
de  preços  e  concorrência.  Os  avisos  de  abertura  dos  pregões  eletrônicos  não  precisam ser
enviados; 

VI  –  envio  de  ofício  validado  pelo  titular  do  órgão/  entidade  à  Secretaria  de
Administração, contendo: 

a) Proposta com o quantitativo de comissões, separado por natureza (permanente ou
especial) e nível de enquadramento, conforme modelo constante do Anexo II desta Portaria,
utilizando como base os parâmetros definidos no art. 2º do Decreto nº 44.051, de 18 de janeiro
de 2017; e 

b) Composição das comissões de licitação propostas, contendo nome e matrícula dos
integrantes,  observados  os  requisitos  presentes  nas  normas  vigentes  e  pareceres  da  PGE
aplicáveis à matéria, anexando-se, obrigatoriamente, o certificado de conclusão de curso oficial
de pregoeiro do servidor que exercerá tal atividade; 

VII – publicação das Portarias pela SAD, até abril,  com a composição das novas
comissões de licitação. 

§ 1º Quando se tratar de comissão especial já existente, a proposta de que trata o
inciso VI, alínea a, deverá vir acompanhada de justificativa para a sua renovação, bem como do
prazo de vigência máximo necessário para a conclusão dos processos ainda em andamento. 

§ 2º A proposta enviada pelo órgão/entidade interessada, de que trata o inciso VI,
alínea a, fica condicionada à adequada observância aos termos desta Portaria. 

§  3º  No  caso  de  órgãos/entidades  novos,  será  possível  solicitar,  caso  haja
necessidade, a instituição de comissão de licitação especial para o atual exercício, de forma
excepcional e condicionada à autorização da Secretária de Administração, para processamento
das licitações relacionadas às atividades daquele órgão/entidade. 

Art.  4º Determinar que, após o enquadramento de que trata o art.  3º,  os órgãos e
entidades previstos no art. 1º da Lei nº 15.972, de 2016, quando do encaminhamento à SAD das
solicitações de instituição, renovação e alteração de comissões de licitação, deverão instruir a
solicitação com os seguintes documentos: 
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I – ofício do titular do órgão ou entidade, ou autoridade com delegação para tanto,
dirigido à Secretária de Administração, contendo a descrição da demanda e justificativa, no caso
de instituição de nova comissão, e 

II  –  certificado  de  conclusão  de  curso  oficial  de  pregoeiro,  quando  se  tratar  de
designação de novo Pregoeiro; 

§ 1º O ofício citado no inciso I deverá ser enviado à SAD até o 1º dia útil de cada
mês, para publicação da respectiva portaria, sob pena da não implantação da gratificação a que
fazem jus os servidores integrantes da comissão de licitação na folha de pagamento do mês de
referência. 

§ 2º Não serão publicadas portarias de designação de comissões com efeito retroativo
ao mês do recebimento do Ofício na SAD. 

Art. 5º Os titulares dos órgãos e entidades de que trata o art. 1º da Lei nº 15.972, de
2016, devem providenciar, anualmente, a revisão do enquadramento de todas as comissões de
licitação  a  eles  vinculadas,  nos  mesmos  moldes  do  definido  nesta  Portaria  e  conforme
calendário divulgado pela SAD no início de cada exercício. 

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária de Administração. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 8º Fica revogada a
Portaria  nº  163,  de  14  de  fevereiro  de  2019.  Marília  Raquel  Simões  Lins  Secretária  de
Administração.
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(Transcrita do DOE nº 032, de 15 FEV 2020)


