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

Recife, 21 de abril de 2021.

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS
Prefeito do Recife

LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D"ANGELO
Secretária de Saúde

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA
Procuradora-Geral do Município

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário de Governo e Participação Social

DECRETO Nº 34.498 DE 21 DE ABRIL DE 2021
Autoriza a prorrogação da contratação temporária de excepcional interesse público prevista no Decreto Municipal nº 33.515, de 16
de março de 2020.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 63, inciso IX, da Lei Orgânica do Município do Recife e no
art. 4º, da Lei Municipal nº 18.122, de 06 de março de 2015,

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade dos serviços prestados pelos profissionais contratados para atender à necessidade
de excepcional interesse público prevista no Decreto Municipal nº 33.515, de 16 de março de 2020;

CONSIDERANDO o crescimento do número de casos diagnosticados de COVID-19 no Município do Recife;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 33.551, de 20 de março de 2020, declara "Estado de Calamidade Pública" no âmbito
do Município do Recife, em decorrência da existência e da propagação de casos confirmados da COVID-19 no município;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 34.300, de 08 de janeiro de 2021, manteve a declaração de situação anormal, carac-
terizada como "Estado de Calamidade Pública", no Município do Recife;

CONSIDERANDO, ainda, que o inciso IV, do art. 8º, da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, permite a
contratação temporária de que trata o art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, 

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a prorrogação, pelo período de 6 (seis) meses, dos contratos temporários celebrados com fundamento na
autorização contida no Decreto Municipal nº 33.515, de 16 de março de 2020.

Art. 2º Finda a necessidade temporária que justificou a contratação ou presente qualquer das hipóteses elencadas no art. 14 da Lei
Municipal nº 18.122, de 6 de março de 2015, os contratos serão rescindidos de imediato, independente de indenizações.

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

Recife, 21 de abril de 2021.

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS
Prefeito do Recife

GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA
Procuradora-Geral do Município

LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
Secretária de Saúde

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário de Governo e Participação Social

DECRETO Nº 34.499 DE 21 DE ABRIL DE 2021
Autoriza a prorrogação das contratações temporárias previstas no Decreto nº 33.538, de 19 de março de 2020.

O PREFEITO DO RECIFE, com fundamento no art. 63, IX, da Lei Orgânica do Município do Recife, e no art. 4º, da Lei Municipal nº
18.122, de 06 de março de 2015, e;

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade dos serviços prestados pelos profissionais contratados para atender à necessidade
de excepcional interesse público prevista no Decreto de nº 33.538/2020, bem como;

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.631, de 1º de outubro de 2015, do Ministério da Saúde, que estabelece os parâmetros de cobertu-
ra assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS;

CONSIDERANDO que a Atenção Básica é a porta de entrada preferencial do SUS, cumprindo papel estratégico na rede de atenção,
e servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade, conforme a Política Nacional de Atenção Básica
do Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO que a Atenção Primária é responsável pela resolução de 80% a 85% das condições de necessidade de saúde da
população;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 33.551, de 20 de março de 2020, declara "Estado de Calamidade Pública" no âmbito
do Município do Recife, em decorrência da existência e da propagação de casos confirmados da COVID-19 no município;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 34.300, de 08 de janeiro de 2021, manteve a declaração de situação anormal, carac-
terizada como "Estado de Calamidade Pública", no Município do Recife;

CONSIDERANDO que o inciso IV, do art. 8º, da Lei Complementar nº 173 permite a contratação temporária de que trata o inciso IX
do caput do art. 37 da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a prorrogação, pelo período de 6 (seis) meses, dos contratos temporários celebrados com fundamento na
autorização contida no Decreto nº 33.538, de 19 de março de 2020.

Art. 2º Finda a necessidade temporária que justificou a contratação ou presente qualquer das hipóteses elencadas no art. 14 da Lei
Municipal º 18.122, de 6 de março de 2015, os contratos serão rescindidos de imediato, independente de indenizações.

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

Recife, 21 de abril de 2021.

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS
Prefeito do Recife

GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA
Procuradora-Geral do Município

LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
Secretária de Saúde

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário de Governo e Participação Social

DECRETO Nº 34.500 DE 21 DE ABRIL DE 2021
Prorroga a contratação temporária de excepcional interesse público prevista no Decreto Municipal nº 33.572, de 28 de março de 2020.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife e com
fundamento no art. 63, IX, da Lei Orgânica do Município do Recife e na Lei nº 18.122, de 06 de março de 2015, com alterações pos-
teriores, e;

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade dos serviços prestados pelos profissionais contratados para atender à necessidade
de excepcional interesse público, autorizada no Decreto Municipal nº 33.572, de 28 de março de 2020;

CONSIDERANDO a declaração de Estado de Calamidade por "Situação de Emergência" no Município do Recife, por meio do Decreto
Municipal nº 33.511, de 15 de março de 2020, mantida pelo Decreto Municipal nº 34.300, de 08 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO que os profissionais contratados por força do Decreto nº. 33.572, de 28 de março de 2020 atuam nos centros de
saúde referência de média e alta complexidade no tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave;

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a prorrogação, pelo período de 06 (seis) meses, dos contratos dos profissionais de saúde celebrados com fun-
damento na autorização contida no Decreto Municipal nº 33.572, de 28 de março de 2020.

§1º Poderá haver nova prorrogação, por igual período, até o prazo máximo de 2 (dois) anos. 

§2º Eventual prorrogação, será devidamente fundamentada nos termos da legislação em vigor e autorizada pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal, e somente poderá ser realizada dentro do prazo de validade da contratação vigente e que se pretende prorrogar. 

Art. 2º Finda a necessidade temporária que justificou a contratação ou presente qualquer das hipóteses elencadas no art. 14 da Lei
Municipal º 18.122, de 6 de março de 2015, os contratos serão rescindidos de imediato, independente de indenizações.

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

Recife, 21 de abril de 2021.

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS
Prefeito do Recife

LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D"ANGELO
Secretária de Saúde

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA
Procuradora-Geral do Município

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário de Governo e Participação Social

DECRETO Nº 34.501 DE 21 DE ABRIL DE 2021
Autoriza a retomada das eleições dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural, paralisadas em
decorrência das restrições impostas pela pandemia da COVID-19.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, incisos IV e VI, alínea "a", da Lei Orgânica do
Município do Recife, e com fundamento nos arts. 5º, §1º, e 12, da Lei Municipal n. 17.105, de 15 de julho de 2005, e,

CONSIDERANDO a necessidade de retomada das eleições dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Política
Cultural, respeitadas as restrições impostas pela pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO que o processo eleitoral em questão foi iniciado por meio da Portaria n. 02/2020 - SECULT e paralisado em decor-
rência do Estado de Calamidade Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 10, de 24 de março de 2020, da Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco, e mantido, no âmbito do Município do Recife, pelo Decreto Municipal nº 34.300, de 08 de
janeiro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a retomada das eleições dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural,
paralisadas em virtude das restrições impostas pela pandemia da COVID-19.
Parágrafo único. Os ajustes necessários no cronograma eleitoral e no Edital que disciplina as eleições serão definidos pelo Conselho
Municipal de Política Cultural, por meio da Comissão Eleitoral.

Art. 2º Fica autorizada a realização, por meios eletrônicos, das reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural e das etapas que
restam para a conclusão do processo eleitoral de que trata o art. 1º.

Art. 3º Até a conclusão das eleições e a posse dos eleitos, permanece aplicável o art. 58, do Decreto Municipal n. 23.009, de 03 de
setembro de 2007.

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

Recife, 21 de abril de 2021.

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS
Prefeito do Recife

GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA
Procuradora-Geral do Município

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário de Governo e Participação Social

JOSÉ RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO
Secretário de Cultura

PORTARIA Nº 0730 DE 21 DE ABRIL DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 51 da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e Lei nº 17.172
de 30.12.2005, e tendo em vista o contido no ofício nº 034/2021-GAB/FCCR;
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar para compor a Comissão Permanente de Licitação da Fundação de Cultura Cidade do Recife, pelo período de 01
(um) ano a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo relacionados, atribuindo-lhes, conforme o caso, a gratificação pre-
vista no artigo 19, incisos I ou III, da Lei nº 17.319 de 09/07/2007.

1- MARCELO LEITE CERQUEIRA, mat. n° 30.898-6, CPF nº ***.509.964-**, presidente e pregoeiro;

2- TELMA REGINA NUNES PEREIRA DO NASCIMENTO, mat. nº 363-8, CPF nº ***.564.704-**, membro da comissão e integrante
da equipe de apoio;

3- AMÉRICO LEITE JUNIOR, mat. nº 30.887-0, CPF nº ***.595.294-**, membro da comissão e integrante da equipe de apoio;

4- MÁRCIA VERÔNICA DE ARAÚJO, mat. nº 30.935-4, CPF nº **.579.424-**, membro da comissão e integrante da equipe de apoio;

5- JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA DIAS, at. nº 30896-0, CPF nº ***.604.914-**, membro da comissão e integrante da equipe de apoio;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2021.

PORTARIA Nº 0731 DE 21 DE ABRIL DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no art. 51 da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e Lei nº
17.172 de 30.12.2005, e tendo em vista o contido no ofício nº 034/2021-GAB/FCCR; 
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores para compor a Comissão Especial de Licitação da Fundação de Cultura Cidade do Recife, pelo prazo
de 1 (um) ano, a contar de 01 de fevereiro de 2021, atribuindo-lhes, conforme o caso, a gratificação prevista no artigo 19, incisos I
ou III, da Lei nº 17.319 de 09/07/2007:

1- BEATRIZ VICTOR DE ARAÚJO, mat. Nº 31079-4, CPF nº ***.570.744-**, Presidente e Pregoeira;

2- MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE, mat. nº , CPF nº ***.137.524-**, membro e integrante da equipe de apoio;

3- IVISON DE CASTRO SILVA NOGUEIRA, mat. nº 30.608-8, CPF nº ***.029.584-**, membro e integrante da equipe de apoio;

4- PAULA DE RENOR, mat. nº 31100-6, CPF nº ***.059.894-**, membro e integrante da equipe de apoio.

5- VITOR RAFAEL NUNES RODRIGUES, mat. nº 30915-0, CPF nº ***.665.254-** membro e integrante da equipe de apoio;

Art. 2º - A Comissão Especial de Licitação de que trata esta portaria terá como atribuição o processamento e julgamento dos proces-
sos de licitação, para fins de desobstrução da pauta da Comissão Permanente de Licitação da Fundação de Cultura, bem como os
credenciamentos referentes aos eventos culturais a serem realizados na FCCR.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2021. 

PORTARIA Nº 0732 DE 21 DE ABRIL DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 1153/2020 - GAB/FCCR,
RESOLVE:
Considerar designado MARCELO LEITE CERQUEIRA, CPF nº ***.509.964-**, matrícula n° 30.898-6, que respondeu como
Presidente/Pregoeiro da comissão Especial de Licitação - CEL, da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, durante o afastamen-
to do titular FERNANDA BARBOSA DO NASCIMENTO, CPF nº ***.412.674-**, matrícula n° 30.936-2, que esteve em gozo de férias,
no período de 02 a 31 de janeiro de 2021

PORTARIA Nº 0733 DE 21 DE ABRIL DE 2021
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, 
R E S O L V E:
Nomear AUGUSTO JOSÉ CARRERAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, CPF nº ***.487.884-**, para exercer o cargo de provi-
mento em comissão de Secretário Executivo de Articulação, símbolo "CDE-1", da Assessoria Especial e Representação Institucional,
a contar de 01 de abril de 2021.

João Henrique de Andrade Lima Campos 
Prefeito
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