Portaria Nº 40 / 2022

O SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Considerando o disposto no como estabelece o art. 67 da Lei 8.666/1993 e os arts. 36 a 39 da Portaria SCGE nº 55/2013, e suas alterações, RESOLVE:
I – Designar, os servidores, para exercer sem prejuízo de suas atividades laborais, a função de Gestor, conforme a tabela abaixo:

N° de Termo de
Fomento

Entidade

Objeto

Gestor

Matrícula

001/2022

Associação Musical e Cultural
da Boa Vista

Execução de programa social, em prol das
populações em situações em situação de
vulnerabilidade social, moradores de um dos
bairros prioritários do Governo Presente,
constante do rol de bairros que compõem o
Programa de Governo denominado GOVERNO
PRESENTE, denominado CAPACITA JOVEM - Curso
de Recepcionista.

Indira
Lins
Novaes Ferraz

449.605-1

002/2022

Associação Musical e Cultural
da Boa Vista

Execução de programa social, em prol das
populações em situações em situação de
vulnerabilidade social, moradores de um dos
bairros prioritários do Governo Presente,
constante do rol de bairros que compõem o
Programa de Governo denominado GOVERNO
PRESENTE, denominado CAPACITA JOVEM - Curso
de Telemarketing.

Indira
Lins
Novaes Ferraz

449.605-1

003/2022

Associação Musical e Cultural
da Boa Vista

Execução de programa social, em prol das
populações em situações em situação de
vulnerabilidade social, moradores de um dos
bairros prioritários do Governo Presente,
constante do rol de bairros que compõem o
Programa de Governo denominado GOVERNO
PRESENTE, denominado CAPACITA JOVEM - Curso
de Telemarketing.

Indira
Lins
Novaes Ferraz

449.605-1

004/2022

Instituto de Desenvolvimento
Social - IDS

Execução de Programa Social, em prol das
populações em situação de vulnerabilidade
social, moradores do bairro de Boa Viagem,
denominado Capacita Jovem Boa Viagem, com
objeto de ministrar curso profissionalizante que
permita ao jovem adentrar o mercado de
trabalho formal, buscando aumentar os fatores
de proteção e diminuir os fatores de risco da
população, com resultados efetivos na prevenção
e redução do uso e abuso de drogas bem como
de práticas violentas, tendo como ênfase os
jovens de 16 a 24 anos.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

005/2022

Ação Social Paróquia Palmares

Execução de um projeto de prevenção social das
criminalidades e violências e redução de riscos e
danos sociais e a saúde pelo uso problemático de
álcool e outras drogas com ênfase em
protagonismo juvenil, promoção da saúde,
questões de gênero e raça, educação, esportes
comunitários, assistência social, LGBTQIA.

Ângela
de
Fátima Barros
da Câmara

423.133-3

006/2022

Instituto Juventude Craitiva

Implantar o Programa Empreendedorismo Rural
São Lourenço, implementando ações integrativas
e sistêmicas, buscando aumentar os fatores de
proteção e diminuir os fatores de risco da
população de São Lourenço, com resultados
efetivos na prevenção e redução do uso e abuso
de drogas, tendo como temática a prevenção à
violência e ao uso e abuso de drogas lícitas ou
ilícitas, tendo como ênfase o protagonismo
juvenil e a educação do público adolescente e
jovem (entre 12 e 29 anos).

Juliana Silva de
Arruda

445.946-6

007/2022

Associação Amigos Refletores
da Cultura

Programa de capacitação de jovens, em
vulnerabilidade social, moradores do Vasco da
Gama, com objetivo de proporcionar inserção no
mercado de trabalho formal, buscando aumentar
os fatores de proteção e diminuir os fatores de
risco da população, com resultados efetivos da
educação na prevenção social do combate ao
crime e à violência.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

008/2022

União de Dois Unidos

Programa de Capacitação para jovens em
situação de vulnerabilidade do Bairro de Dois
Unidos,
gerando
perspectiva
de
empreendedorismo e empregabilidade com foco
na redução da violência na região.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

009/2022

Instituto de Apoio à Gestão,
Estudos,
Pesquisas
e
Preservação
Ambiental
MONÃ

Capacitação de jovens, através da execução de
Programa social, em prol das populações em
situação de vulnerabilidade social, moradores do
bairro do Iputinga, com objeto de ministrar
cursos profissionalizantes que permitam ao
jovem adentrar o mercado de trabalho formal,
buscando aumentar os fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco da população, com
resultados efetivos da educação na prevenção
social do combate ao crime e à violência.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

010/2022

Movimento de Assistência e
Inclusão Social - MAIS

Reimplantar o Projeto Olhando Para o Amanhã OPA no território da Várzea para adolescentes e
jovens de 12 a 29 anos em risco pessoal e social,
com
ações
de
formação
cidadã,
empreendedorismo e inovação tecnológica que
viabilizem seu protagonismo, sua identidade
territorial, sua participação social ativa e sua
inserção qualificada no mundo do trabalho, a fim
de aumentar os fatores de proteção social e
consequente diminuição de fatores de risco como
desistência e/ou evasão escolar, trabalho não
descente, uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas e
vulnerabilidade
para
violência
urbana,
institucional ou sexista.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

011/2022

Judô Futuro de Ouro de
Yamarashi

Fomentar o esporte na modalidade judô, através
do ensinamento judoístico, bem como promover
o acompanhamento dos alunos e atletas junto às
famílias, escola, sociedade e os órgãos de
proteção da criança e adolescente.

Annissea Maria
Santana Chaves

394.730-0

012/2022

Instituto Casa Amarela Social

Realizar cursos de empreendedorismo e corte e
costura para mulheres e jovens LGBTQIA+ de
Nova Descoberta - Recife/PE.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

013/2022

Insituto de Fomento ao
Desenvolvimento Social e
Produtivo do Nordeste IFODESP/NE

Ministrar
Curso
de
qualificação
e
aperfeiçoamento em Educador Social no
Território de Afogados, para efetivas ações no
que tange à promoção de direitos, na prevenção
e redução do uso e abuso de drogas bem como
de práticas violentas.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

014/2022

Federação das Quadrilhas
Juninas e Similares do Estado e
Pernambuco (FEQUAJUPE)

Capacitação de Jovens, através da execução de
Programa Social, em prol das populações em
situação de vulnerabilidade social, moradores do
bairro de Jardim São Paulo, com objeto de
ministrar
cursos
profissionalizantes
que
permitam ao jovem adentrar o mercado de
trabalho formal, buscando aumentar os fatores
de proteção e diminuir os fatores de risco da
população, com resultados efetivos da educação
na prevenção social do combate ao crime e à
violência, conforme previsto no item 4.4 da
temática do edital.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

015/2022

Instituto da Criança Alberto de
Moura

Execução
do
Programa
EDUCAÇÃO
TRANSFORMA, com foco no público jovem, em
situação de vulnerabilidade social, moradores do
bairro de PENEDO, mediante realização de curso
profissionalizante que permitam ao jovem
adentrar o mercado de trabalho, seja ele formal
ou informal - tornando se empreendedor,
buscando assim aumentar os fatores de risco da
população acolhida, com resultados efetivos na
prevenção e redução do uso e abuso de drogas
bem como na redução dos índices de violência,
tendo como ênfase os jovens de 16 a 29 anos.

Juliana Silva de
Arruda

445.946-6

016/2022

Grupo de Apoio a Pessoas em
Siuação de Vulnerabilidade
Social - GAPES

A capacitação por meio da realização de cursos
para fortalecer o empreendedorismo dos jovens
que vivem em Vitória de Santo Antão em
situação de vulnerabilidade social, de modo a
alcançarem sua autonomia socioeconômica e
desenvolverem novas habilidades profissionais.

Fernanda Maria
de Lima Santos

408.500-0

017/2022

Bloco Carnavalesco Amante
das Flores

Ministrar curso de qualificação e de
aperfeiçoamento em Educador Social no
território de Camaragibe - ALDEIA, para efetivas
ações no que tange à promoção de direitos, na
prevenção e redução do uso e abuso de drogas
bem como de práticas violentas.

Juliana Silva de
Arruda

445.946-6

018/2022

Instituto
Ensinar
de
Desenvolvimento Social (IEDES

Execução do Ciclo de Oficinas Cidadania, Gênero
e Raça, na linha temática de "redução de
vulnerabilidade à violência relacionada a gênero
e raça", no território prioritário de atuação da
SPVD, bairro de Peixinhos, no município de
Olinda/PE.

Juliana Silva de
Arruda

445.946-6

019/2022

Associação dos Educadores
das Escolas Comunitárias de
Pernambuco - AEEC

Execução do Programa AEEC Transforma, com
foco no público jovem, em situação de
vulnerabilidade social, moradores do bairro da
COHAB RECIFE, mediante realização de cursos
profissionalizantes que permitam ao jovem
adentrar o mercado de trabalho, seja ele formal
ou
informal
tornando-se empreendedor,
buscando assim aumentar os fatores de proteção
e diminuir os fatores de risco da população
acolhida, com resultados efetivos na prevenção e
redução do uso e abuso de drogas bem como na
redução dos índices de violência, tendo como
ênfase os jovens de 16 a 29 anos.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

020/2022

Associação Acolher

Execução do Programa ACOLHENDO O FUTURO,
com foco no público jovem, em situação de
vulnerabilidade social, moradores do bairro de
Vila Rica, mediante realização de oficinas de
música e esporte, com resultados efetivos na
prevenção e redução do uso e abuso de drogas
bem como na redução dos índices de violência,
tendo como ênfase os jovens de 12 a 29 anos.

Ângela
de
Fátima Barros
da Câmara

423.133-3

021/2022

Centro Sócio – Cultural de
Promoção
à
Cidadania
(Carcará)

Capacitação de Jovens, através da execução de
Programa Social, moradores do bairro de
Piedade, com objeto de ministrar cursos
profissionalizantes que permitam ao jovem
adentrar o mercado de trabalho formal,
buscando aumentar os fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco da população, com
resultados efetivos da educação na prevenção
social do combate ao crime e à violência.

Ângela
de
Fátima Barros
da Câmara

423.133-3

022/2022

Centro de Estudos e Ações em
Direitos Humanos (A-Colher)

Execução de capacitação de jovens e adultos que
estão em situação de risco e vulnerabilidade
social, possibilitando a estes a qualificação
profissional.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

023/2022

Assciação Missão Adonay AMA

Execução do Capacita AMA, no território da
Cohab na cidade de Cabo de Santo Agostinho,
focando no público jovem entre 16 e 29 anos que
se encontra em situação de vulnerabilidade
social,
mediante
realização
de
cursos
profissionalizantes que permitam ao jovem
alcançarem sua autonomia socioeconômica e
desenvolverem novas habilidades profissionais.

Danielle da Silva
Paula

436.228-4

024/2022

Instituto Vitaliza

Fomentar a prática do basquetebol feminino,
com caráter educacional, promovendo a inclusão
social, a saúde, a prevenção dos valores morais e
o civismo, como ferramenta de prevenção e
combate à violência de gênero.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

025/2022

Associação para Restauração
do Homem ONG

Atender 90 crianças de 6 a 12 anos de idade das
comunidades pertencentes a RPA 1 em situação
de vulnerabilidade pessoal e social na busca do
fortalecimento de sua auto-estima e seu
desenvolvimento sócio-educativo, através de
ações que permitam assegurar os seus direitos
fundamentais estabelecidos no Estatuto da
Criança e do Adolescente. Proporcionar um
ambiente que lhes permita construir um
processo alternativo de desenvolvimento
psicossocial. Estender também apoio aos
familiares das crianças e adolescentes atendidas
através da participação de um processo de
orientação e socialização, visando que estes
venham a se reintegrar do processo de
crescimento e desenvolvimento dos seus filhos,
garantindo o fortalecimento dos vínculos familiar
e comunitário.

Fabiana Ulisses
da Silva

400.733-6

026/2022

Associação Cultural e Musical
da Boa Vista

Execução de Programa Social, em prol das
populações em situação de vulnerabilidade
social, moradores do bairro de Cajueiro Seco,
denominado Capacita Jovem Cajueiro Seco, com
objeto de ministrar curso profissionalizante que
permita ao jovem adentrar os fatores de
proteção e diminuir os fatores de risco da
população, com resultados efetivos na prevenção
e redução do uso e abuso de drogas bem como
de práticas violentas, tendo como ênfase os
jovens de 16 a 24 anos.

Ângela
de
Fátima Barros
da Câmara

423.133-3

027/2022

Centro Social e Tenda de
Umbanda Caboclo Flecheiro

Realizações de atividades para até 120 (cento e
vinte) jovens entre as idades de 14 (quatorze) a
29 (vinte e nove anos), para participarem de 12
(doze) meses de jornada formativa em educação,
cultura e literatura, focada em direitos humanos
e igualdade étnico racial, realizadas no Centro
Social e Tenda de Umbanda Caboclo Flecheiro e
em escolas parceiras nos territórios de Águas
Compridas, Córrego do Abacaxi, Sapucaia e
Peixinhos.

Juliana Silva de
Arruda

445.946-6

028/2022

Associação
das Mulheres
Guerreiras de Camaragibe

Ofertar cursos de cidadania e formação
profissional na área de beleza para 100 jovens de
baixa renda em situação de vulnerabilidade, dos
bairros do Timbí e Aldeia/Camaragibe, visando
proporcionar profissionalização com obtenção de
renda a partir da inserção profissional no
mercado de trabalho e com isso, superar a
vulnerabilidade desses jovens fortalecendo os
laços sociais em suas comunidades, nas quais
existem probabilidades dos jovens se envolverem
em ações violentas.

Juliana Silva de
Arruda

445.946-6

029/2022

Instituto
de
Apoio
ao
Desenvolvimento e Inclusão
(IADIS)

Apresentar os conhecimentos básicos e princípios
essenciais da área de design gráfico e
comunicação visual para criar e aplicar produtos
e serviços nas mídias sociais.

Ângela
de
Fátima Barros
da Câmara

423.133-3

030/2022

Fundação Apolônio Salles de
Desenvolvimento Educacional
- FADURPE

Proporcionar a 120 (cento e vinte) jovens e
adultos que se encontram em situação de
vulnerabilidade social a informação, vivenciando
a aprendizagem através da qualificação,
respeitando os valores sociais, s como fomento
no exercício da cidadania, através da participação
e inserção na oportunidade ao mercado de
trabalho, para execução no TERRITÓRIO
PRIORITÁRIO PAULISTA - MARANGUAPE I, II, PAULISTA CENTRO, ARTUR LUNDGREN E JARDIM
PAULISTA.

Juliana Silva de
Arruda

445.946-6

031/2022

Centro de Assistência e
Desenvolvimento Social (CADI
Gaibu)

Contribuir para o desenvolvimento integral de
adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade social, promovendo a inclusão
social,
cultural,
ético,
favorecendo
a
transformação do ambiente em que vivem.

Ângela
de
Fátima Barros
da Câmara

423.133-3

032/2022

Centro de Assistência Social
Sandra Moraes

Capacitar por meio de ações que promovam a
qualificação e possibilitem o desenvolvimento e a
inclusão sócio produtiva de jovens (entre 12 e 29
anos) no território do Janga, na cidade de
Paulista.

Juliana Silva de
Arruda

445.946-6

033/2022

Associação Musical e Cultural
da Boa Vista

A execução de programa social, em prol das
populações em situação de vulnerabilidade
social, moradores de um dos bairros prioritários
do Governo Presente, constante do rol de bairros
que compõem o Programa de Governo
denominado GOVERNO PRESENTE, denominado
Capacita Jovem, com objeto de ministrar curso
profissionalizante - CUIDADOR DE IDOSO, que
permita ao jovem adentar o mercado de trabalho
formal, buscando aumentar os fatores de
proteção e diminuir os fatores de risco da
população, com resultados efetivos na prevenção
e redução do uso e abuso de drogas bem como
de práticas violentas, tendo como ênfase os
jovens e adultos.

Indira
Lins
Novaes Ferraz

449.605-1

034/2022

Instituto de Desenvolvimento
Social - IDS

A execução de programa social, em prol das
populações em situação de vulnerabilidade
social, denominado Capacita Jovem IDS, com
objeto de ministrar curso profissionalizante que
permita ao jovem adentrar o mercado de
trabalho formal, de forma célere, aumentando,
com isso, os fatores de proteção, com resultados
efetivos na prevenção e redução do uso e abuso
de drogas, bem como de práticas violentas.

Indira
Lins
Novaes Ferraz

449.605-1

035/2022

União de Dois Unidos

A capacitação profissional de recepcionistas com
foco na inserção do mercado de trabalho formal,
através da Associação União de Dois Unidos.

Indira
Lins
Novaes Ferraz

449.605-1

036/2022

União de Dois Unidos

A capacitação profissional de profissionais de
telemarketing com foco na inserção do mercado
de trabalho formal, através da Associação de
Dois Unidos.

Indira
Lins
Novaes Ferraz

449.605-1

II – Designar, os servidores, para exercer sem prejuízo de suas atividades laborais, a função de Fiscal, conforme a tabela abaixo:

N° de Termo
de Fomento

Entidade

Objeto

Fiscal

Matrícula

Fiscal

Matrícula

001/2022

Associação Musical
Cultural da Boa Vista

e

execução
de
programa
social,
em
prol
das
populações em situações em
situação de vulnerabilidade
social, moradores de um dos
bairros
prioritários
do
Governo Presente, constante
do rol de bairros que
compõem o Programa de
Governo
denominado
GOVERNO
PRESENTE,
denominado
CAPACITA
JOVEM
Curso
de
Recepcionista

Maria de Fatima
Costa Barros

396.827-8

002/2022

Associação Musical
Cultural da Boa Vista

e

execução
de
programa
social,
em
prol
das
populações em situações em
situação de vulnerabilidade
social, moradores de um dos
bairros
prioritários
do
Governo Presente, constante
do rol de bairros que
compõem o Programa de
Governo
denominado
GOVERNO
PRESENTE,
denominado
CAPACITA
JOVEM
Curso
de
Telemarketing

Maria de Fatima
Costa Barros

396.827-8

003/2022

Associação Musical
Cultural da Boa Vista

e

execução
de
programa
social,
em
prol
das
populações em situações em
situação de vulnerabilidade
social, moradores de um dos
bairros
prioritários
do
Governo Presente, constante
do rol de bairros que
compõem o Programa de
Governo
denominado
GOVERNO
PRESENTE,
denominado
CAPACITA
JOVEM
Curso
de
Telemarketing

Maria de Fatima
Costa Barros

396.827-8

004/2022

Instituto
de
Desenvolvimento Social IDS

execução
de
Programa
Social,
em
prol
das
populações em situação de
vulnerabilidade
social,
moradores do bairro de Boa
Viagem,
denominado
Capacita Jovem Boa Viagem,
com objeto de ministrar
curso profissionalizante que
permita ao jovem adentrar o
mercado de trabalho formal,
buscando
aumentar
os
fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco
da
população,
com
resultados
efetivos
na
prevenção e redução do uso
e abuso de drogas bem como
de práticas violentas, tendo
como ênfase os jovens de 16
a 24 anos

Sandra
Mota

408.475-6

Rosa Jucá

005/2022

Ação Social
Palmares

Paróquia

execução de um projeto de
prevenção
social
das
criminalidades e violências e
redução de riscos e danos
sociais e a saúde pelo uso
problemático de álcool e
outras drogas com ênfase
em protagonismo juvenil,
promoção
da
saúde,
questões de gênero e raça,
educação,
esportes
comunitários,
assistência
social, LGBTQIA

Roseane
Costa

006/2022

Instituto
Craitiva

Teixeira

Juventude

implantar
o
Programa
Empreendedorismo
Rural
São
Lourenço,
implementando
ações
integrativas e sistêmicas,
buscando
aumentar
os
fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco
da população de São
Lourenço, com resultados
efetivos na prevenção e
redução do uso e abuso de
drogas, tendo como temática
a prevenção à violência e ao
uso e abuso de drogas lícitas
ou ilícitas, tendo como
ênfase
o
protagonismo
juvenil e a educação do
público adolescente e jovem
(entre 12 e 29 anos)

Emília Alves Saraiva

423.231-3

007/2022

Associação
Amigos
Refletores da Cultura

programa de capacitação de
jovens, em vulnerabilidade
social, moradores do Vasco
da Gama, com objetivo de
proporcionar inserção no
mercado de trabalho formal,
buscando
aumentar
os
fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco
da
população,
com
resultados
efetivos
da
educação na prevenção
social do combate ao crime e
à violência

Ana Cristina Amaral
de Alencar

408.494-2

008/2022

União de Dois Unidos

Programa de Capacitação
para jovens em situação de
vulnerabilidade do Bairro de
Dois
Unidos,
gerando
perspectiva
de
empreendedorismo
e
empregabilidade com foco
na redução da violência na
região

Sandra
Mota

408.475-6

Rosa Jucá

408.501-9

009/2022

Instituto de Apoio à
Gestão,
Estudos,
Pesquisas e Preservação
Ambiental - MONÃ

capacitação
de
jovens,
através da execução de
Programa social, em prol das
populações em situação de
vulnerabilidade
social,
moradores do bairro do
Iputinga, com objeto de
ministrar
cursos
profissionalizantes
que
permitam ao jovem adentrar
o mercado de trabalho
formal, buscando aumentar
os fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco
da
população,
com
resultados
efetivos
da
educação na prevenção
social do combate ao crime e
à violência

Karine
Bezerra

Almeida

436.231-4

010/2022

Movimento
de
Assistência e Inclusão
Social - MAIS

reimplantar
o
Projeto
Olhando Para o Amanhã OPA no território da Várzea
para adolescentes e jovens
de 12 a 29 anos em risco
pessoal e social, com ações
de
formação
cidadã,
empreendedorismo
e
inovação tecnológica que
viabilizem seu protagonismo,
sua identidade territorial,
sua participação social ativa
e sua inserção qualificada no
mundo do trabalho, a fim de
aumentar os fatores de
proteção
social
e
consequente diminuição de
fatores de risco como
desistência e/ou evasão
escolar,
trabalho
não
descente, uso e abuso de
drogas lícitas e ilícitas e
vulnerabilidade
para
violência
urbana,
institucional ou sexista

Marineide Rita de
Souza Interaminense

423.225-9

011/2022

Judô Futuro de Ouro de
Yamarashi

fomentar o esporte na
modalidade judô, através do
ensinamento judoístico, bem
como
promover
o
acompanhamento
dos
alunos e atletas junto às
famílias, escola, sociedade e
os órgãos de proteção da
criança e adolescente

Alice Ferreira do
Nascimento Maciel

408.506-0

012/2022

Instituto Casa Amarela
Social

Realizar
cursos
de
empreendedorismo e corte e
costura para mulheres e
jovens LGBTQIA+ de Nova
Descoberta - Recife/PE

Sandra
Mota

408.475-6

Rosa Jucá

013/2022

Insituto de Fomento ao
Desenvolvimento Social
e Produtivo do Nordeste
- IFODESP/NE

ministrar
Curso
de
qualificação
e
aperfeiçoamento
em
Educador Social no Território
de Afogados, para efetivas
ações no que tange à
promoção de direitos, na
prevenção e redução do uso
e abuso de drogas bem como
de práticas violentas

Nívea Cordeiro da
Silva

408.470-5

014/2022

Federação
das
Quadrilhas Juninas e
Similares do Estado e
Pernambuco
(FEQUAJUPE)

capacitação
de
Jovens,
através da execução de
Programa Social, em prol das
populações em situação de
vulnerabilidade
social,
moradores do bairro de
Jardim São Paulo, com
objeto de ministrar cursos
profissionalizantes
que
permitam ao jovem adentrar
o mercado de trabalho
formal, buscando aumentar
os fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco
da
população,
com
resultados
efetivos
da
educação na prevenção
social do combate ao crime e
à
violência,
conforme
previsto no item 4.4 da
temática do edital

Karmen
de Melo

408.492-6

015/2022

Instituto da Criança
Alberto de Moura

execução
do
Programa
EDUCAÇÃO TRANSFORMA,
com foco no público jovem,
em
situação
de
vulnerabilidade
social,
moradores do bairro de
PENEDO,
mediante
realização
de
curso
profissionalizante
que
permitam ao jovem adentrar
o mercado de trabalho, seja
ele formal ou informal tornando se empreendedor,
buscando assim aumentar os
fatores
de
risco
da
população acolhida, com
resultados
efetivos
na
prevenção e redução do uso
e abuso de drogas bem como
na redução dos índices de
violência,
tendo
como
ênfase os jovens de 16 a 29
anos

Emília Alves Saraiva

423.231-3

016/2022

Grupo de Apoio a
Pessoas em Siuação de
Vulnerabilidade Social GAPES

a capacitação por meio da
realização de cursos para
fortalecer
o
empreendedorismo
dos
jovens que vivem em Vitória
de Santo Antão em situação
de vulnerabilidade social, de
modo a alcançarem sua
autonomia socioeconômica
e desenvolverem novas
habilidades profissionais.

Fernanda Maria de
Lima Santos

408.500-0

Clemente

Heliane Ribeiro
Cavalcanti
Batista

408.509-4

Claudeci
Carneiro
do
Nascimento
Pereira

408.502-7

017/2022

Bloco
Carnavalesco
Amante das Flores

ministrar
curso
de
qualificação
e
de
aperfeiçoamento
em
Educador Social no território
de Camaragibe - ALDEIA,
para efetivas ações no que
tange à promoção de
direitos, na prevenção e
redução do uso e abuso de
drogas bem como de
práticas violentas

Cristiane
Meireles

França

434.887-7

018/2022

Instituto Ensinar de
Desenvolvimento Social
(IEDES

execução do Ciclo de
Oficinas Cidadania, Gênero e
Raça, na linha temática de
"redução de vulnerabilidade
à violência relacionada a
gênero e raça", no território
prioritário de atuação da
SPVD, bairro de Peixinhos,
no município de Olinda/PE

Rosine Lima
Albuquerque

de

445.916-4

019/2022

Associação
dos
Educadores das Escolas
Comunitárias
de
Pernambuco - AEEC

execução do Programa AEEC
Transforma, com foco no
público jovem, em situação
de vulnerabilidade social,
moradores do bairro da
COHAB RECIFE, mediante
realização
de
cursos
profissionalizantes
que
permitam ao jovem adentrar
o mercado de trabalho, seja
ele formal ou informal
tornando-se empreendedor,
buscando assim aumentar os
fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco
da população acolhida, com
resultados
efetivos
na
prevenção e redução do uso
e abuso de drogas bem como
na redução dos índices de
violência,
tendo
como
ênfase os jovens de 16 a 29
anos

Eloiza Prazeres S. da
Costa

408.495-0

020/2022

Associação Acolher

execução
do
Programa
ACOLHENDO O FUTURO,
com foco no público jovem,
em
situação
de
vulnerabilidade
social,
moradores do bairro de Vila
Rica, mediante realização de
oficinas de música e esporte,
com resultados efetivos na
prevenção e redução do uso
e abuso de drogas bem como
na redução dos índices de
violência,
tendo
como
ênfase os jovens de 12 a 29
anos

Christianne
de
Araujo Secundino

434.461-8

Deise Brandão
da Silva

408.477-2

021/2022

Centro Sócio – Cultural
de
Promoção
à
Cidadania (Carcará)

Capacitação
de
Jovens,
através da execução de
Programa Social, moradores
do bairro de Piedade, com
objeto de ministrar cursos
profissionalizantes
que
permitam ao jovem adentrar
o mercado de trabalho
formal, buscando aumentar
os fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco
da
população,
com
resultados
efetivos
da
educação na prevenção
social do combate ao crime e
à violência

Christianne
de
Araujo Secundino

434.461-8

022/2022

Centro de Estudos e
Ações
em
Direitos
Humanos (A-Colher)

execução de capacitação de
jovens e adultos que estão
em situação de risco e
vulnerabilidade
social,
possibilitando a estes a
qualificação profissional

Karmen
de Melo

Clemente

408.492-6

023/2022

Assciação
Adonay - AMA

execução do Capacita AMA,
no território da Cohab na
cidade de Cabo de Santo
Agostinho,
focando
no
público jovem entre 16 e 29
anos que se encontra em
situação de vulnerabilidade
social, mediante realização
de cursos profissionalizantes
que permitam ao jovem
alcançarem sua autonomia
socioeconômica
e
desenvolverem
novas
habilidades profissionais

Danielle
Paula

da

Silva

436.228-4

024/2022

Instituto Vitaliza

fomentar a prática do
basquetebol feminino, com
caráter
educacional,
promovendo a inclusão
social, a saúde, a prevenção
dos valores morais e o
civismo, como ferramenta de
prevenção e combate à
violência de gênero

Margareth de Melo
Ramos

423.223-2

Missão

Isabel Ribeiro da
Silva

426.770-2

025/2022

Associação
para
Restauração do Homem
ONG

Atender 90 crianças de 6 a
12 anos de idade das
comunidades pertencentes a
RPA 1 em situação de
vulnerabilidade pessoal e
social
na
busca
do
fortalecimento
de
sua
auto-estima
e
seu
desenvolvimento
sócio-educativo, através de
ações
que
permitam
assegurar os seus direitos
fundamentais estabelecidos
no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Proporcionar
um ambiente que lhes
permita
construir
um
processo alternativo de
desenvolvimento
psicossocial.
Estender
também apoio aos familiares
das crianças e adolescentes
atendidas
através
da
participação de um processo
de orientação e socialização,
visando que estes venham a
se reintegrar do processo de
crescimento
e
desenvolvimento dos seus
filhos,
garantindo
o
fortalecimento dos vínculos
familiar e comunitário

Carmem
de Melo

Clemente

408.492-6

026/2022

Associação Cultural
Musical da Boa Vista

e

execução
de
Programa
Social,
em
prol
das
populações em situação de
vulnerabilidade
social,
moradores do bairro de
Cajueiro Seco, denominado
Capacita Jovem Cajueiro
Seco,
com
objeto de
ministrar
curso
profissionalizante
que
permita ao jovem adentrar
os fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco
da
população,
com
resultados
efetivos
na
prevenção e redução do uso
e abuso de drogas bem como
de práticas violentas, tendo
como ênfase os jovens de 16
a 24 anos

Giovanna Rodrigues
Santana da Silva

343.716-1

027/2022

Centro Social e Tenda de
Umbanda
Caboclo
Flecheiro

realizações de atividades
para até 120 (cento e vinte)
jovens entre as idades de 14
(quatorze) a 29 (vinte e nove
anos), para participarem de
12 (doze) meses de jornada
formativa em educação,
cultura e literatura, focada
em direitos humanos e
igualdade
étnico racial,
realizadas no Centro Social e
Tenda de Umbanda Caboclo
Flecheiro e em escolas
parceiras nos territórios de
Águas Compridas, Córrego
do Abacaxi, Sapucaia e
Peixinhos

Rosine Lima
Albuquerque

445.916-4

de

028/2022

Associação das Mulheres
Guerreiras
de
Camaragibe

ofertar cursos de cidadania e
formação profissional na
área de beleza para 100
jovens de baixa renda em
situação de vulnerabilidade,
dos bairros do Timbí e
Aldeia/Camaragibe, visando
proporcionar
profissionalização
com
obtenção de renda a partir
da inserção profissional no
mercado de trabalho e com
isso,
superar
a
vulnerabilidade
desses
jovens fortalecendo os laços
sociais
em
suas
comunidades, nas quais
existem probabilidades dos
jovens se envolverem em
ações violentas.

Deise Brandão da
Silva

408.477-2

029/2022

Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento
e
Inclusão (IADIS)

apresentar
os
conhecimentos básicos e
princípios essenciais da área
de
design
gráfico
e
comunicação visual para
criar e aplicar produtos e
serviços nas mídias sociais.

Danielle
Paula

Silva

436.228-4

030/2022

Fundação
Apolônio
Salles
de
Desenvolvimento
Educacional - FADURPE

Proporcionar a 120 (cento e
vinte) jovens e adultos que
se encontram em situação
de vulnerabilidade social a
informação, vivenciando a
aprendizagem através da
qualificação, respeitando os
valores sociais, s como
fomento no exercício da
cidadania,
através
da
participação e inserção na
oportunidade ao mercado de
trabalho, para execução no
TERRITÓRIO
PRIORITÁRIO
PAULISTA - MARANGUAPE I,
II, - PAULISTA CENTRO,
ARTUR LUNDGREN E JARDIM
PAULISTA

Cristiane
Meireles

França

434.887-7

031/2022

Centro de Assistência e
Desenvolvimento Social
(CADI Gaibu)

contribuir
para
o
desenvolvimento integral de
adolescentes e jovens em
situação de vulnerabilidade
social,
promovendo
a
inclusão social, cultural,
ético,
favorecendo
a
transformação do ambiente
em que vivem

Isabel
Silva

da

426.770-2

032/2022

Centro de Assistência
Social Sandra Moraes

capacitar por meio de ações
que
promovam
a
qualificação e possibilitem o
desenvolvimento
e
a
inclusão sócio produtiva de
jovens (entre 12 e 29 anos)
no território do Janga, na
cidade de Paulista.

Léa Valéria Rufina
de Lima

416.090-8

da

Ribeiro

033/2022

Associação Musical
Cultural da Boa Vista

e

a execução de programa
social,
em
prol
das
populações em situação de
vulnerabilidade
social,
moradores de um dos
bairros
prioritários
do
Governo Presente, constante
do rol de bairros que
compõem o Programa de
Governo
denominado
GOVERNO
PRESENTE,
denominado
Capacita
Jovem, com objeto de
ministrar
curso
profissionalizante
CUIDADOR DE IDOSO, que
permita ao jovem adentar o
mercado de trabalho formal,
buscando
aumentar
os
fatores de proteção e
diminuir os fatores de risco
da
população,
com
resultados
efetivos
na
prevenção e redução do uso
e abuso de drogas bem como
de práticas violentas, tendo
como ênfase os jovens e
adultos.

Maria de Fatima
Costa Barros

396.827-8

034/2022

Instituto
de
Desenvolvimento Social IDS

a execução de programa
social,
em
prol
das
populações em situação de
vulnerabilidade
social,
denominado Capacita Jovem
IDS, com objeto de ministrar
curso profissionalizante que
permita ao jovem adentrar o
mercado de trabalho formal,
de
forma
célere,
aumentando, com isso, os
fatores de proteção, com
resultados
efetivos
na
prevenção e redução do uso
e abuso de drogas, bem
como de práticas violentas.

Maria de Fatima
Costa Barros

396.827-8

035/2022

União de Dois Unidos

a capacitação profissional de
recepcionistas com foco na
inserção do mercado de
trabalho formal, através da
Associação União de Dois
Unidos.

036/2022

União de Dois Unidos

a capacitação profissional de
profissionais
de
telemarketing com foco na
inserção do mercado de
trabalho formal, através da
Associação de Dois Unidos.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Humberto Arraes
Recife, 04 de outubro de 2022

Sem Alteração

PORTARIA SPVD Nº 39, DE 01 DE OUTUBRO DE 2022
O SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Comissão de Inventário de Bens Móveis – CIBM, em cumprimento a Portaria Conjunta SAD/SEFAZ nº 152, de 30 de dezembro de 2016, a qual disciplina os procedimentos de
inventário de bens móveis e imóveis no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Art. 2º Ficam designados para compor as comissões os servidores:

FUNÇÃO

NOME

CARGO

MATRÍCULA

Presidente

JARBAS PINTO DE OLIVEIRA

Gerente de Gestão Administrativa

394.462-0

Secretário

KÁTIA DA SILVA FERREIRA DE SOUZA

Supervisão

393.098-0

Secretário

MARYNA DA SILVA LIRA

Assistente Técnica

445.950-4

Art. 3º Estabelecer para a conclusão dos trabalhos o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contado a partir de 01 de outubro de 2022, prorrogáveis uma única vez por igual período, por motivo
devidamente justificado e aceito previamente.
Art. 4º Durante a realização do inventário, o sistema de gestão patrimonial (módulo de controle de bens móveis) e toda movimentação de entrada e de saída de bens serão bloqueados,
sendo permitidos os recebimentos dos bens pendentes e os casos excepcionais devidamente justificados.
Art. 5º Determinar a todos os titulares das unidades que ofereçam à Comissão de Inventário de Bens Móveis os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o fiel cumprimento de suas
atribuições.
Art. 6º Os integrantes da Comissão de Inventário de Bens Móveis desempenharão suas funções sem prejuízo das atribuições habituais, porém não será atribuída nenhuma gratificação
vinculada a este evento.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Humberto Arraes

Sem alteração.

Recife, 05 de outubro de 2022.

Luiz Humberto Cordeiro da Cruz
Secretário Executivo de Gestão

