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(ANEXO II, ITEM 30 DA RESOLUÇÃO TC Nº 36, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016) 
 
 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO 
 
 

Ementa: Relatório de Desempenho de Gestão, 
elaborado pela autoridade competente, contendo 
as Ações promovidas na busca do cumprimento 
da missão institucional e desempenho da gestão. 

 
 
A Secretaria da Mulher do estado de Pernambuco é órgão do Poder Executivo 
estadual, criada pela Lei n° 13.205, de 19 de janeiro de 2007, sob a nomenclatura de 
Secretaria Especial da Mulher. Atualmente, de acordo com a Lei n° 14.264, de 06 de 
janeiro de 2011, é uma Secretaria de Estado e passou a ter a denominação de 
Secretaria da Mulher, mantendo sua sigla: SecMulher/PE. 
 
O público da Secretaria da Mulher é a população feminina, em idade reprodutiva e 
madura, distribuídos da seguinte forma: (a) População feminina metropolitana; (b) 
População feminina interiorana, daqueles municípios com menos de 25 mil habitantes; 
(c) População feminina rural dos municípios com mais de 25 mil habitantes. 
 
Para a execução das políticas públicas que promovam a melhoria das condições de 
vida das mulheres em Pernambuco, a Secretaria deu continuidade no exercício de 
2016 aos sete programas contidos na LOA, a saber:  
 
(i) 0956 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA 
MULHER 
 
Este Programa é reservado às atividades meio da SecMulher. No ano de 2016, 
mesmo diante de um cenário de restrições impostas pela crise econômica no país, as 
ações de planejamento, monitoramento, articulação, captação de recursos, gestão 
financeira e orçamentária, comunicação, transparência, gestão de pessoas, 
adequação da infraestrutura, entre outras, deram suporte e visibilidade ao trabalho de 
todas as áreas da Secretaria, ampliando e fortalecendo seu reconhecimento 
institucional.  
 
(ii) 0388 - EMPODERAMENTO DAS MULHERES E INTERIORIZAÇÃO E 
DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GÊNERO 
 
Este programa tem por objetivo promover o empoderamento das mulheres em 
Pernambuco, através de ações de fortalecimento sociopolítico e da municipalização e 
interiorização da política de promoção da igualdade de gênero. As atividades previstas 
buscam atender às necessidades específicas dos diversos segmentos das populações 
femininas, com atenção especial às mulheres rurais (incluindo, nesse contexto, 
mulheres das comunidades tradicionais), e as mulheres que vivem na região 
metropolitana, com destaque para as mulheres negras. 
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Para alcançar os resultados esperados foram desenvolvidos os seguintes 
subprogramas: (i) Municipalização e Empoderamento das Mulheres, com ações 
destinadas às mulheres em toda a sua diversidade e em todos os municípios. Ele 
reúne cinco ações: (a) Documentação e Cidadania para as Mulheres; (b) 
Municipalização das Ações de Gênero; (c) Fortalecimento da Relação Estado-
Sociedade Civil Organizada; (d) 4ª Conferência de Políticas para as Mulheres; e (e) 
Assessoria a Segmentos Específicos da População Feminina. 
Contempla, também, o (ii) Reforço Estratégico para as Mulheres Rurais, com as 
seguintes ações: (a) Chapéu de Palha Mulher; (b) Convergir Mulher; (c) Mulheres 
Convivendo com o Semiárido; e (d) Aperfeiçoamento da Gestão Participativa de 
Gênero no Espaço Rural. 
 
E, ainda, o (iii) Reforço Estratégico para as Mulheres Urbanas da Região 
Metropolitana, que contempla duas ações: (a) Fortalecimento das Institucionalidades 
de Gestão das Políticas de Gênero nos Municípios das Regiões Metropolitanas; e (b) 
Territorialização de Políticas Públicas para Mulheres Urbanas Metropolitanas. 
 
Busca ainda o avanço nas iniciativas relacionadas à inserção da temática de gênero 
nas escolas, nas instituições de ensino superior e, inclusive, em espaços que não 
estão diretamente relacionados à educação formal. Todo esse processo também se 
reflete na requalificação desse campo na estrutura organizacional da SecMulher e no 
fortalecimento e ampliação das parcerias institucionais.   
 
(iii) 1021 - ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA AS 
MULHERES 
 
A SecMulher, por meio da Diretoria Geral de Enfrentamento da Violência de Gênero, 
reiterando a sua convicção no poder das estratégias que vêm sendo implantadas e 
implementadas por meio da Política de Enfrentamento da Violência de Gênero e 
Ações de Apoio à Saúde, evidencia que o cumprimento do compromisso estabelecido 
nesta Política é resultado de uma ação articulada e efetiva no âmbito dos governos 
Estadual e Federal, gestões municipais e Sociedade Civil, para a garantia dos direitos 
das mulheres frente à violência de gênero. 
 
O ano de 2015 garantiu para a sociedade brasileira a visibilidade e debate ampliado 
da questão da violência de gênero contra a mulher, quando, na prova do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicada pelo Ministério da Educação para verificar 
o domínio de competências e habilidades dos estudantes que concluíram o ensino 
médio definiu como tema: A persistência da violência contra a mulher na sociedade 
brasileira. Além de universalizar o debate para a população, conseguiu envolver a 
juventude na reflexão sobre o tema. Portanto, hoje é um tema conhecido e debatido 
publicamente; uma questão de Estado, que deve ser tratada localmente, pois ameaça 
a garantia dos direitos humanos. É neste caminho que o enfrentamento da violência 
de gênero contra a mulher é tratada pelo Governo de Pernambuco como um problema 
que deve ser enfrentado de forma pública e descentralizada. Muitos avanços são 
destacados na caminhada de nove anos da Política de Enfrentamento da Violência de 
Gênero contra a Mulher em Pernambuco; neste sentido, enfatizamos como 
fundamentais e estruturadoras as ações de prevenção (capacitações da rede e as 
campanhas), do Programa de Proteção (atendimento e proteção às mulheres em 
situação de violência doméstica sob risco de morte – abrigamento para mulheres e 
seus dependentes) e os serviços que garantem a aplicabilidade da Lei Maria da Penha 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: SIL

V
IA

 M
A

R
IA

 C
O

R
D

E
IR

O
A

cesse em
: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: d1a181b3-24e0-44a4-93bd-3300e20f4617



 
                                                     
                                                     

 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DA MULHER  

 

SECRETARIA DA MULHER DE PERNAMBUCO 
Cais do Apolo, 222, 5º andar- Bairro do Recife- Recife/PE - CEP: 50030-905 

Endereços eletrônicos: secmulher@secmulher.pe.gov.br - http://www.secmulher.pe.gov.br 
Telefones: +55.81.3183 2950/ 3183.2990 

Central de Teleatendimento Cidadã Pernambucana – 24h (0800.281.8187) 

do Programa Justiça para as Mulheres e Punição para os Agressores (Patrulha Maria 
da Penha, Monitoramento Eletrônico e 190 Mulher).  
 
Para o ano de 2016, destacamos: as atividades relacionadas ao fortalecimento da 
ampliação da Patrulha Maria da Penha nos municípios com delegacias especializadas 
e nas cidades em que a rede municipal de enfrentamento da violência de gênero 
apresenta articulação; ao 190 Mulher com a gestão do Centro Integrado de Defesa 
Social (CIODS), que após 2015 também ganha caráter de ampliação e já apresenta 
resultados de atuação para outras regiões do Estado; aos direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres usuárias do crack e à saúde das crianças nascidas de 
mães usuárias; à promoção de estratégias de atenção às meninas e adolescentes em 
situação de violência doméstica, familiar e sexual, sob risco de morte; e à elaboração 
da Política das Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do 
Sistema Prisional com comissão mista, aproximando a atuação da SecMulher com a 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. 
 
Assim, o fortalecimento de diretrizes propostas e pactuadas entre os órgãos que 
compõem a Câmara Técnica para o Enfrentamento da Violência de Gênero contra as 
Mulheres do Pacto pela Vida, associado à ampliação das contribuições e 
responsabilidades compartilhadas com as gestões municipais e Sociedade Civil, 
possibilitarão a execução de uma Política de Enfretamento da Violência de Gênero 
cada vez mais eficaz, inclusiva, sustentável e descentralizada. A Política de 
Enfrentamento da Violência de Gênero e Ações de Apoio à Saúde é composta por 
sete Programas: (i) Articulação Inter/Intra Poderes, responsável pelo permanente 
diálogo institucional com vistas ao aperfeiçoamento do planejamento; (ii) Prevenção da 
Violência de Gênero, que compreende as campanhas educativas e formação de 
profissionais da rede de atendimento das mulheres em situação de violência; (iii) 
Proteção para as Mulheres, que compreende o Serviço de Abrigamento, Atendimento 
e Proteção às Mulheres em Situação de Violência Doméstica, sob Risco de Morte, 
estimulo à criação e ao funcionamento dos Centros Especializados de Atendimento à 
Mulher em situação de violência de gênero e o fortalecimento da rede 
socioassistencial para mulheres em situação de violência; (iv) Justiça para as 
Mulheres e Punição para os Agressores, que cuida do aprimoramento da rede de 
serviços e de operadores da Lei Maria da Penha, novos serviços e agilização de 
processos; (v) Enfrentamento da Violência Urbana com Recorte de Gênero, inserção 
da dimensão de gênero na Política de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, e 
promove os direitos das mulheres e meninas em conflito com a lei; (vi) Sistematização 
de Dados e Produção de Conhecimento, que se detém a registros de dados e 
publicações de referência sobre a violência de gênero; (vii) Mulher e Saúde Pública, 
responsável pela atenção integral à saúde da mulher e enfrentamento da violência 
doméstica e sexual. Estes programas representam a síntese do processo local de 
discussão para definição de estratégias fundamentais na formulação, implementação e 
acompanhamento das ações de enfrentamento da violência de gênero em 
Pernambuco. 
 
(iv) 0909 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES - PROGRAMA MÃE 
CORUJA 
 
Este programa é executado através da Campanha Nenhuma Pernambucana sem 
Documento, que tem como objetivo promover e garantir o acesso das mulheres e seus 
filhos, a documentação civil básica, garantindo-lhes os elementos básicos para o 
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exercício da cidadania. 
 
Em 2016 a SecMulher precisou suspender esta ação, devido ao  contingenciamento 
de recursos. Ainda assim, a articulação com os demais órgãos foi mantida através da 
participação nas reuniões do Comitê de Assessoramento do Programa Mãe Coruja e 
do Comitê Gestor do Plano Estadual de Erradicação do Subregistro Civil e de 
Ampliação da Documentação Civil Básica. Também neste contexto, foi promovido um 
curso de formação em Gênero e Cidadania para a equipe técnica da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. 
 
 
 
(v) 1077 - TRANSPARÊNCIA NA ESFERA GOVERNAMENTAL, CONTROLE 
SOCIAL E CANAIS DE DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO 
 
 A Política de Manutenção e Aperfeiçoamento Institucional tem por finalidade garantir a 
excelência da gestão das políticas públicas para as mulheres em Pernambuco; como 
tal, deve proporcionar as condições para a execução das atividades técnicas e 
operacionais de todas as áreas que compõem a Secretaria, com eficiência e 
efetividade. Além dos objetivos intrínsecos a cada atividade, esta política se constitui 
em instrumento para manutenção do equilíbrio entre áreas finalísticas e áreas meio, 
garantindo um pilar importante para a horizontalidade da gestão, com o fortalecimento 
das Coordenadorias Regionais, e, principalmente, pela execução de ações 
descentralizadas das políticas nas instâncias municipais. A referida Política reúne, 
ainda, ações de promoção da participação e transparência da ação pública para as 
mulheres no Estado, da relação da SecMulher com a mídia, com o Poder Legislativo e 
outras instituições nacionais e internacionais. 
 
Vale ressaltar que o planejamento é conceitualmente entendido como um processo 
técnico-político; isto significa, então, que o corpo técnico tem importante papel na 
realização das ações previstas, na elaboração de bases informacionais adequadas ao 
processo de tomada de decisões, na sistematização de planos, programas e projetos, 
na montagem de fluxos adequados e consistentes ao acompanhamento da 
implantação das políticas públicas e na realização de avaliações sistemáticas dos 
impactos e resultados esperados com as ações executadas pelo Estado. 
 
A Política de Manutenção e Aperfeiçoamento Institucional é composta por três 
programas – (i) Ações de Planejamento e Gestão; (ii) Ações de Suporte Institucional; e 
(iii) Transparência, Acesso e Difusão de Informação –,e é desenvolvida pela Diretoria 
de Planejamento e Gestão, pela Secretaria Executiva e pela Ouvidoria das Mulheres. 
Dentro do Programa de Ações de Planejamento e Gestão, os Subprogramas reúnem 
atividades de implantação de área estruturada de Captação de Recursos e 
Acompanhamento de Convênios e Contratos; de aperfeiçoamento de procedimentos 
jurídicos e de licitação; planejamento, monitoramento e controles orçamentário-
financeiro das ações executadas por cada setor da Secretaria. O Programa de Suporte 
Institucional é responsável por fortalecer a gestão, estabelecendo vínculos na 
comunicação interna e externa. Nessas ações estão também reunidas as estratégias 
de integração institucional de áreas meio.                                     
 
Por fim, o Programa de Transparência, Acesso e Difusão da Informação fortalece o 
controle social e a gestão participativa, oferecendo à população em geral e às 
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instâncias gestoras da administração pública instrumentos e subsídios para o 
aprimoramento, monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos 
desenvolvidos no campo das políticas públicas para as mulheres em Pernambuco.  
 
(vi) 0384 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRABALHO E RENDA PARA AS 
MULHERES 
 
A Política de Valorização do Trabalho e do Empreendedorismo das Mulheres contribui 
para a construção da emancipação e da autonomia econômica das mulheres em 
Pernambuco. As ações implementadas dialogam com as demais Políticas da 
SecMulher e com parcerias institucionais, governamentais e não governamentais, na 
perspectiva de prospectar e encontrar caminhos convergentes e sustentáveis para o 
acesso às oportunidades de trabalho e de geração de renda. 
Para tanto, instrumentos como o Plano Estadual de Trabalho e Renda e o Comitê 
Intersetorial de Trabalho e Renda para as Mulheres têm como diretrizes nortear e 
aglutinar a articulação intra governo, no intuito de otimizar os recursos públicos e 
promover a integração das ações vinculadas ao fortalecimento das políticas públicas 
para as mulheres.  
 
Ressaltamos a importância de diversificar diálogos com a Sociedade Civil organizada 
e com o Poder Público Municipal, este último, através dos Organismos Municipais de 
Políticas para as Mulheres (OMPMs), que têm contribuído para a obtenção de 
significativos resultados no tocante ao empoderamento social e econômico das 
mulheres nas 12 Regiões de Desenvolvimento (RDs) de Pernambuco. Destaca-se, 
ainda, em 2015, a implementação do FEM Mulher que favorece iniciativas de 
fortalecimento das políticas de gênero no âmbito do Poder Executivo municipal, a 
partir da formulação de projetos diversificados, incluindo-se os de fortalecimento 
institucional, inserção social, profissional, produtiva e econômica, conforme suas 
demandas e realidades.  
 
A operacionalização dessa Política ocorre através da Gerência de Interiorização das 
Ações de Gênero e Coordenadoria de Trabalho e Renda e suas estratégias se dividem 
em quatro grandes Programas: (i) Fortalecimento do Planejamento Estratégico para 
Trabalho e Renda; (ii) Fomento ao Artesanato; (iii) Promoção da Inovação Produtiva; e 
(iv) Apoio à Qualificação para o Emprego.  
 
Em vista disso, a premissa é que tais Programas reportem-se ao Planejamento 
Plurianual (PPA 2016 / 2019) e aos anais da IV Conferência Estadual de Políticas para 
as Mulheres, de forma a contemplar as populações femininas de Pernambuco, a partir 
de 18 anos de idade, urbana e rural, residentes nos 184 municípios do Estado e no 
Distrito Estadual de Fernando de Noronha, considerando as especificidades dos 
diversos segmentos e categorias de mulheres, a saber: (i) Mulheres Inseridas nos 
Programas de Transferência de Renda Federal, Estadual e Municipal; (ii) Catadoras 
de Resíduos Sólidos; (iii)Indígenas;(iv) Mulheres Ciganas; (v) Mulheres idosas; (vi) 
Lésbicas e mulheres bissexuais; (vii) Mulheres com Deficiência; (viii) Mulheres em 
Situação de Prisão e Egressas do Sistema Prisional; (ix) Negras e Quilombolas; (x) M 
u l h e r e s Chefes de Família; (xi) Trabalhadoras Domésticas; (xii) Vítimas de 
Violência (Egressas de Casas-Abrigo). 
 
 
(vii) 0387 - FORMAÇÃO EM GÊNERO E APOIO ÀS MULHERES NA PRODUÇÃO 
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DO CONHECIMENTO, CULTURA E ESPORTES 
 
Coordenada pela Gerência de Formação em Gênero da SecMulher, a Política de  
Formação em Gênero e de Apoio às Mulheres na Produção de Conhecimento, na 
Cultura  e nos Esportes incide na estrutura de reprodução das relações desiguais de 
gênero. Para tanto, relaciona-se diretamente com o setor da Educação em suas 
dimensões formal, social e familiar, constituindo-se numa política estratégica e 
relevante para a SecMulher a médio e longo prazo. O grande objetivo dessa política é 
levar para o espaço da educação formal em Pernambuco, desde a educação básica, 
passando pelo ensino técnico e profissional, ao ensino superior, a compreensão sobre 
a sua necessidade de promover a igualdade entre os sexos, como base para garantir 
os direitos humanos das mulheres e dar sustentabilidade à justiça social. Esta política 
se desenvolve num processo de parceria com diferentes agentes públicos e atores 
sociais construindo os caminhos da transversalidade e da intersetorialidade, sendo 
eles: Secretaria Estadual de Educação (SEE), e, por via de consequência, no espaço 
da municipalização, as secretarias municipais de educação; Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SecTI); Secretaria de Planejamento e Gestão (DIPLAG); 
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe); Fundação do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe); Fundação Joaquim 
Nabuco (Fundaj); Companhia Editora de Pernambuco (Cepe); Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE); Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE); Universidade de Pernambuco (UPE); Centro de Tecnologias 
Estratégicas do Nordeste (CETENE); entre outros Ordenada em seis programas – (i) 
Formação em Gênero no Ensino Formal; (ii) Apoio e Difusão de Pesquisas para 
Subsidiar Políticas Públicas ;(iii) Formação Sociopolítica e Profissional para Mulheres 
Urbanas e Rurais; (iv) Formação Continuada em Direitos das Mulheres para 
Servidoras e Servidores Estaduais; (v) Apoio às Mulheres na Cultura e (vi) Apoio às 
Mulheres nos Esportes. 
 
 
Recife, 24 de março de 2017. 
 
 
 
 
 
Silvia Maria Cordeiro 
Secretária da Mulher 
Ordenadora de Despesa 
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SECRETARIA DA MULHER DE PERNAMBUCO

1
 0956-APOIO GERENCIAL E 
TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA 
SECMULHER

1.1 3125-0000
1.2 3127-0000
1.3 3131-0000
1.4 3136-0000
1.5 3474-0000
1.6 3547-0000
1.7 4293-0189
1.8 4374-0000
1.9 4374-B832
1.10 4374-B833
1.11 4374-B834
1.12 4374-B835
1.13 4374-B836
1.14 4374-B837
1.15 4374-B838
1.16 4374-B839
1.17 4374-1042
1.18 4374-1043

2
0384 - FORTALECIMENTO DAS 
AÇÕES DE TRABALHO E RENDA 
PARA AS MULHERES

2.7 2204-0000

2.8 2212-0000

2.9 2213-0000

3

0387 - FORMAÇÃO EM GÊNERO 
E APOIO ÀS MUHERES NA 
PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO, CULTURA E 
ESPORTES

3.1 2214-0000

3.2 2214-B403

3.3 2217-0000

3.4 2218-0000

Não há indicador por Programa, uma vez que o 
modelo Todos por Pernambuco atribuíu os 

indicadores por objetivo estratégico

4.675,00 0,00 0,00 1 1 0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento

4.000,00 0,00 0,00 1 1 0

211.988,06 99,99 1 1 1

Meta não realizada devido ao 
contingenciamento

Meta não realizada devido ao 
contingenciamento

Meta não realizada devido ao 
contingenciamento

Meta não realizada devido ao 
contingenciamento

1

1

1

46.001,36 34.534,00 75,07 1 1 1

60,55 1 1 1
117.000,00 62.623,86

301.000,00 287.472,69 95,51 1 1 1

53,52

149.000,00 65.058,42 43,66 1 1 1
1 1 1

1

1 1 1

1 1 1
1 1 1

  ESTADO DE PERNAMBUCO

1

1

0

0

0

01

1

65,48

57,68

0,00

ANEXO XIX / ITEM 30 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

DOTAÇÃO 
AUTORIZADA         

(B)
PROGRAMA                                  AÇÕES        
SUBAÇÃO                                               (A)

1. Número e nome do                       Programa na 
LOA

% DE DESPESAS 
LIQUIDAS /  DESPESA 
AUTORIZADA         (D)

DESPESA             
LÍQUIDA              

(C)

1.137.934,69

106.135,29

0,00

1.737.931,49

184.000,00

100.000,00

META FÍSICA 
REALIZADA       

(G)

0

1

1

META FÍSICA 
PREVISTA         

(F)

1

1

1

PRODUTO       
(E)

1

1

1

11

1

    INDICADOR DO PROGRAMA         
(I)

Não há indicador por Programa, uma vez que o 
modelo Todos por Pernambuco atribuíu os 

indicadores por objetivo estratégico

Não há indicador por Programa, uma vez que o 
modelo Todos por Pernambuco atribuíu os 

indicadores por objetivo estratégico

COMENTÁRIOS          (H)

13.983,9922.326,00 62,64 1 1 1

1

1 1 0

1 1
1 1 1

25.664,68 35.559,51 138,55

0,00

81,57

0,00

173.012,36 80,20
4.798.054,59

405.710,32

61,22

0,00

90.000,00

5.000,00

215.724,65
7.836.882,76

670.000,00

73.414,91

0,00

0,00

33.672,94 33.599,28 99,78

458.460,50 447.336,96 97,57
212.000,00

0,00 0,00

200.000,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00

15.916,72 88.600,00 556,65 1 1 1
Meta totalmente realizada mas ainda temos 
PDs a serem liberadas , referente ao 1º Lote 

de execução do prêmio Naide Teodosio

0,00 1 1 0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento
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4

0388-EMPODERAMENTO DAS 
MULHERES E INTERIORIZAÇÃO 
E DESCENTRALIZAÇÃO DAS 
AÇÕES DE GÊNERO

4.1 2219-0000

4.2 2247-0000

4.3 2247-A067

4.4 2248-1162

4.5 2248-0024

4.6 2257-0000

4.7 2257-A600

5
1021 -ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
CONTRA AS MULHERES

5.1 2260-0000

5.2 2272-0000

5.3 4066-0295

5.4 4066-B325

5.5 4066-B328

5.6 4066-B404

5.7 4229-0000

5.8 4229-0047

285.000,00 0,00 0,00 1 1 0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento

1.000.000,00 0,00 0,00 1 1 0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento

70.000,00 0,00 0,00 1 1 0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento

687.000,00 214.879,91 31,28 1 1 1
Convênio 3968 Contrução da Casa Abirgo 

Modelo Jerusa Mendes foi finalizada

Meta realizada, porém existem pagamentos 
a serem efetuados

0

1 1 0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento

1

Meta realizada com sucesso pois 
conseguimos parcerias com outros órgãos, 

porém a quantidade de material de 
campanha foi reduzida devido ao 
contingenciamento e ainda temos 
pagamentos a serem efetuados.

1

Meta realizada, porém devido ao 
contingenciamentoconseguimos executar 

por meio de parceias com o Governo 
Federal.

Não há indicador por Programa, uma vez que o 
modelo Todos por Pernambuco atribuíu os 

indicadores por objetivo estratégico

1 1 0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento

1 1 1 Meta realizada

1 1 0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento

0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento

1

Meta não realizada devido ao 
contingenciamento

1 1

1 1

1

0

99.354,72341.000,00 29,14 1

30.000,00

50.000,00 0,00 0,00

50.000,00 17.465,00 34,93

635.688,00 523.935,37 82,42

1 1

0,00 0,00

1

30.000,00 0,00 0,00

3.294.229,23 666.008,37 20,22

3.000,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00

0,00

3.000,00 0,00 0,00 1 1 0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento

241.428,00 87.593,22 36,28 1 1 1
Meta parcialmente realizada, pois a 

empresa recebeu apenas 1 parcela de 4, por 
falta de recursos do Estado.

Não há indicador por Programa, uma vez que o 
modelo Todos por Pernambuco atribuíu os 

indicadores por objetivo estratégico
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5.9 4229-0112

5.10 4229-A493

5.11 4640-0711

5.12 4640-0712

5.13 4640-0713

5.14 4640-0714

6
0909-AMPLIAÇÃO DA 
PROTEÇÃO ÀS MULHERES  -
PROGRAMA MAE CORUJA

6.1 4130-A519

7
1077-FORTALECIMENTO DO 
CONTROLE SOCIAL NA ESFERA 
GOVERNAMENTAL

7.1 4000-0000

1 1 0
Meta não realizada devido ao 

contingenciamento

Não há indicador por Programa, uma vez que o 
modelo Todos por Pernambuco atribuíu os 

indicadores por objetivo estratégico

Convênio em andamento, execução do 
convênio realizado com sucesso.

1 1 1 Meta realizada com sucesso.

1.342.000,00 0,00 0,00

264.750,00 233.009,55 88,01

 

Não há indicador por Programa, uma vez que o 
modelo Todos por Pernambuco atribuíu os 

indicadores por objetivo estratégico

1 1 1

Meta realizada com sucesso pois 
conseguimos parcerias com outros órgãos, 

porém a quantidade de material de 
campanha foi reduzida devido ao 
contingenciamento e ainda temos 
pagamentos a serem efetuados.

435.092,93

1.987.394,00 520.299,00 26,18 1 1 1

373.572,00 188.152,13 50,37

497.836,92 450.616,88 90,51 1 1 1
Meta realizada, porém com redução devido 

ao PCG

403.426,32 92,72 1 1 1
Meta realizada, porém com redução devido 

ao PCG

381.238,16 336.778,02 88,34 1 1 1
Meta realizada, porém com redução devido 

ao PCG

416.786,58 257.082,99 61,68 1 1 1
Meta realizada, porém com redução devido 

ao PCG
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