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(ANEXO II, ITEM 30 DA RESOLUÇÃO TC Nº 24, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017) 
 
 

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. Em 6 de janeiro de 2011, com a Lei nº 14.264, passou 
a ser uma Secretaria de Estado com a denominação de Secretaria da Mulher.  
Atualmente a SecMulher-PE é regida pela Lei nº 15.452, de 15 de janeiro de 2015, 
que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo de Pernambuco. 
 
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 
2017 aos sete programas contidos na LOA, a saber:  
 
(i) 0384 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRABALHO E RENDA PARA AS 
MULHERES 
 
A Política de Valorização do Trabalho e do Empreendedorismo das Mulheres contribui 
e fomenta o processo de emancipação das mulheres em Pernambuco por meio do 
acesso à formação sociopolítica e profissional, aos postos de trabalho e ao 
empreendedorismo, na perspectiva do desenvolvimento sustentável do estado. No 
âmbito da SecMulher-PE, esse tema assumiu posição estratégica, e foi 
frequentemente pautado nos comitês e grupos de trabalho que contam com a 
participação de representantes de órgãos públicos e da sociedade civil organizada, 
visando à valorização dos diálogos sobre as políticas públicas voltadas para a 
autonomia econômica das mulheres e a implementação de ações conjuntas, conforme 
recomendou o Plano Estadual de Trabalho e Renda, documento que projeta 
estratégias e caminhos sustentáveis para impulsionar o protagonismo das mulheres no 
mundo do trabalho, mediante sua autonomia produtiva e econômica e atuação 
qualificada nos espaços de decisão. 
 
A Política, coordenada pela Gerência de Articulação e Interiorização das Ações de 
Gênero, por meio da Coordenadoria de Trabalho e Renda, estruturou-se em quatro 
Programas: (i) Fortalecimento do Planejamento Estratégico para o Trabalho e Renda; 
(ii) Fomento ao Artesanato; (iii) Fomento à Inovação Produtiva das Mulheres; e, (iv) 
Apoio à Qualificação  para o Emprego.  
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(ii) 0387 - FORMAÇÃO EM GÊNERO E APOIO ÀS MULHERES NA PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO, CULTURA E ESPORTES 
 
A Política de Formação em Gênero e Apoio às Mulheres na Produção de 
Conhecimento, na Cultura e nos Esportes tem dois eixos: (i) garantia de avanço nas 
iniciativas relacionadas com a inserção da temática de gênero nos espaços de ensino 
e formação sociopolítica, estimulando a reflexão crítica sobre as desigualdades entre 
homens e mulheres com as novas gerações; (ii) promoção da intersetorialidade das 
questões de gênero nos Poderes Executivo e Legislativo, firmando importantes 
parcerias governamentais que fortalecem a superação de práticas fragmentadas e a 
eficiência no alcance de ações que promovam mudanças culturais em favor da 
igualdade de gênero. 
 
É importante destacar a eficácia de mecanismos legais que estabeleceram parcerias 
fundamentais no desenvolvimento dessa política, sejam Termo de Cooperação 
Técnica, Protocolo de Intenções, bem como convênios firmados. Destacam-se alguns 
órgãos na promoção dessa política: Secretaria Estadual de Educação (SEE), 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SecTI), Secretaria de Planejamento e 
Gestão (Seplag), 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) e Instituto Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
 
Nesse contexto, considerando a educação um espaço estratégico para as 
transformações sociais e culturais, e a efetividade da intersetorialidade da temática de 
gênero nos órgãos públicos, constitui-se um compromisso coletivo para a inclusão das 
questões de gênero no ensino formal, na cultura e nos esportes. Dessa forma 
estimulou-se a troca de experiências e conhecimentos sobre inovações, conquistas e 
desafios das mulheres nos espaços de educação, gestão, práticas esportivas e 
expressões culturais diversas. 
 
As ações dessa política foram estabelecidas por meio de 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 
Populares; (iv) Formação Continuada em Direitos das Mulheres para Servidores e 
Servidoras Estaduais, (v) Apoio às Mulheres na Cultura e (vi) Apoio às Mulheres nos 
Esportes. 
 
O Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero – Ano X– integra a ação de maior 
representatividade da Política de Formação em Gênero e Apoio às Mulheres na 
Produção de Conhecimento, na Cultura e nos Esportes, como também passou a ser 
considerado meta prioritária do Governo de Pernambuco, desde 2015. 
 
O prêmio estimula a produção teórica e crítica na área de gênero, contribuindo para a 
promoção dos direitos das mulheres em sua diversidade, e consequentemente, 
promove a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todas as 
pessoas. Ademais, é um canal de diálogo entre a SecMulher-PE e as secretarias do 
governo, e demais órgãos responsáveis pelo seu desenvolvimento: Secretaria 
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Estadual de Educação (SEE), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SECTI), a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), a Companhia Editora de 
Pernambuco (Cepe), a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 
(Fundarpe), Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e a Fundação de Amparo à Ciência e 
Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe). Nessa edição, vale salientar, o apoio 
inédito da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás). 
 
Em dez anos de execução, o Prêmio mostrou-se uma estratégia acertada e 
consolidada, alcançando um recorde de inscrições, 1.618 em todas as suas 
categorias, número expressivo que demonstra o compromisso da sociedade e 
reconhecimento da importância da educação em uma perspectiva de gênero como 
algo estruturante para o enfrentamento de todas as outras desigualdades. 
 
Nesta edição, do total de 1.618 trabalhos submetidos, 1.469 foram redações de 
estudantes de ensino médio e técnico, 122 artigos científicos, 22 projetos e relatos de 
experiência pedagógica, e 7 roteiros para videodocumentário curta metragem digital. 
Participaram das submissões 73 municípios do estado de Pernambuco, sendo sua 
maioria advinda da Região Agreste do estado. Do ponto de vista dos trabalhos 
submetidos, a Comissão Julgadora salientou a qualidade dos textos quanto ao 
conteúdo, à abrangência dos temas trabalhados, o que demonstra a consolidação 
desta ação nas instituições de ensino formal no estado de Pernambuco, contexto que 
se constitui como um relevante indicador de crescimento das discussões de gênero. 
 
Como culminância, realizou-se a cerimônia de premiação no Teatro de Santa Isabel, 
reunindo cerca de 500 pessoas entre discentes de todas as regiões do estado, 
docentes, comissão organizadora, comissão de pareceristas e julgadora, convidados e 
convidadas e demais autoridades. 
 
 
(iii) 0388 - EMPODERAMENTO DAS MULHERES E INTERIORIZAÇÃO E 
DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GÊNERO 
 
Com o objetivo de promover o empoderamento das mulheres, a SecMulher-PE 
promoveu ações de descentralização por meio de três Programas, que atuaram de 
forma articulada e contemplaram a diversidade e as especificidades dos segmentos da 
população feminina, com destaque para as mulheres metropolitanas e rurais. São 
eles: (i) Programa de Municipalização e Empoderamento das Mulheres; (ii) Programa 
de Reforço Estratégico para as Mulheres Rurais; (iii) Programa de Reforço Estratégico 
para as Mulheres Urbanas Metropolitanas. 
 
A Gerência de Fortalecimento Sociopolítico (GEFSP) desenvolveu as ações do 
primeiro e terceiro programas, com ações dirigidas às mulheres de todos os 
municípios: (i) documentação e cidadania para as mulheres; (ii) municipalização das 
ações de gênero; (iii) fortalecimento da relação Estado-Sociedade Civil Organizada; 
(iv) assessoria a segmentos específicos da população feminina; (v) fortalecimento das 
institucionalidades da gestão das políticas de promoção da igualdade de gênero nos 
municípios da região metropolitana; (vi) territorialização de políticas públicas para 
mulheres urbanas metropolitanas. 
 
Essas ações contribuíram para a integração dos segmentos da população feminina no 
Estado; fortaleceram os espaços de controle social, como o Conselho Estadual dos 
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Direitos da Mulher (Cedim-PE)  e  os  conselhos  municipais;  e  descentralizaram  a  
implementação  de  políticas  públicas para as mulheres, por meio dos Organismos 
Municipais de Políticas para as Mulheres (OMPM). Em 2015, esses organismos 
passaram a contar com o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 
FEM Mulher, o qual destinou investimentos a políticas municipais de gênero mediante 
a aplicação de, no mínimo, 5% dos recursos do fundo em projetos específicos para as 
mulheres. 
 
A Gerência de Articulação e Interiorização das Ações de Gênero (Gerai) desenvolveu 
as ações do Programa de Reforço Estratégico para as Mulheres Rurais, visando o 
fortalecimento socio-político, produtivo e econômico das mulheres do campo e das 
águas, por meio dos projetos: (i) Chapéu de Palha Mulher; (ii) Convergir Mulher; e (iii) 
Aperfeiçoamento da Gestão Participativa de Gênero no Espaço Rural, tendo como 
instrumento orientador o I Plano de Políticas Públicas para as Mulheres Rurais de 
Pernambuco (I PPPMR-PE), e como instância de interlocução, a Comissão 
Permanente de Mulheres Rurais de Pernambuco (CPMR-PE). 
 
O desenvolvimento da política conta com diversas parcerias que contribuíram para os 
resultados dos programas, com destaque para prefeituras, OMPMs; organizações não 
governamentais feministas e de mulheres; fóruns, conselhos, comissões, comitês e 
movimentos diversos; secretarias estaduais; órgãos federais, organismos 
internacionais, empresas privadas, entre outros. 
 
A Política de Empoderamento das Mulheres e Interiorização e Descentralização das 
Ações de Gênero teve como meta metas prioritárias as seguintes ações: 
 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim-PE), órgão colegiado composto por 
representantes do Poder Público Estadual, de organizações da sociedade civil e 
representantes de Notório Saber, tem com o objetivo contribuir com a formulação e 
controle das políticas públicas para as mulheres em Pernambuco. Em 2017, a 
SecMulher-PE promoveu eleições para compor o quadro de conselheiras do triênio 
2017-2020. A cerimônia de posse das 34 novas conselheiras ocorreu em 8 de agosto 
do referido ano, sendo 16 representantes da Sociedade Civil, 15 representantes do 
Governo e três conselheiras de Notório Saber, com destaque para a primeira 
secretária da mulher de Pernambuco e primeira presidenta do Cedim-PE, Cristina 
Buarque. O Cedim-PE também realizou 11 reuniões ordinárias e reuniões 
extraordinárias. 
 
Convergir Mulher é um projeto de fortalecimento da autonomia sociopolítica, produtiva 
e econômica das mulheres. Em 2017, beneficiou 150 mulheres mandiocultoras e 75 
crianças dos municípios de Araripina, Bodocó, Exu, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri e 
Santa Filomena, no Sertão do Araripe; e, 60 mulheres mandiocultoras e 30 crianças 
dos municípios de Brejão, Jupi e São João, no Agreste Meridional. No Sertão do 
Araripe, o curso abordado foi “Técnicas Sustentáveis Aplicadas ao Cultivo da 
Mandioca”, e no Agreste Meridional, o curso abordado foi “Formação Produtiva e 
Econômica”, ambos enfatizaram o aperfeiçoamento da produção, do beneficiamento e 
da comercialização dos produtos, bem como noções de associativismo, 
cooperativismo e gestão. 
 
A Comissão Permanente de Mulheres Rurais de Pernambuco (CPMR-PE) é uma 
instância colegiada criada desde 2007 e institucionalizada pelo Decreto Estadual nº 
37.493/2011, com a missão de defender os direitos das mulheres rurais por meio da 
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articulação e do controle social das ações públicas e privadas, e da promoção da 
igualdade de gênero, com recorte de raça/etnia, classe, geração e orientação sexual, 
contribuindo para a autonomia das mulheres rurais. A Comissão é formada por 
representantes femininas de organizações e movimentos sociais rurais e de órgãos 
públicos estaduais. A estratégia de capacitação continuada com as representantes da 
CPMR-PE tem resultado no fortalecimento sociopolítico desse público e na 
multiplicação de saberes e experiências com outras mulheres do campo e das águas 
vinculadas aos movimentos que compõem esse colegiado. Nesse sentido, as ações 
desenvolvidas em 2017 realizaram-se com base nas demandas apresentadas no I 
Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres Rurais de Pernambuco (I 
PPPMR-PE), documento orientador do Programa de Reforço Estratégico para as 
Mulheres Rurais. 
 
(iv) 0909 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES - PROGRAMA MÃE 
CORUJA 
 
Este programa foi executado através da Campanha Nenhuma Pernambucana sem 
Documento, que teve como objetivo promover e garantir o acesso das mulheres e 
seus filhos, a documentação civil básica, garantindo-lhes os elementos básicos para o 
exercício da cidadania. 
 
Em 2017, em sua 8ª edição, a campanha atribuiu critérios para os 60 municípios 
atendidos, a saber: (i) necessidade de um Organismo Municipal de Políticas Públicas 
para as Mulheres (OMPM) implantado no município; (ii) ter um Canto Mãe Coruja com 
alto número de mulheres sem documentação; (iii) ter sido atendido apenas uma vez, 
desde a primeira edição da Campanha; e (iv) apresentar o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) baixo ou muito baixo. 
 
A execução da Campanha Nenhuma Pernambucana sem Documento foi estabelecida 
em duas etapas: (i) Formação em Gênero, Documentação e Cidadania, Enfrentamento 
da Violência de Gênero e Direitos Reprodutivos para 1.800  multiplicadoras sociais; e 
(ii) Emissão de 12.000 documentos, entre Registro Geral (RG), Certidão de 
Nascimento, de Casamento e de Óbito, garantindo cidadania às mulheres e seus 
familiares. 
 
(v) 1021 - ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA AS 
MULHERES 
 
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; (ii) Prevenção da Violência de Gênero, que 
compreende campanhas educativas e formação de profissionais da rede de 
atendimento às mulheres em situação de violência; (iii) Proteção para as Mulheres, 
que contempla o Serviço de Abrigamento, Atendimento e Proteção às Mulheres em 
Situação de Violência Doméstica sob Risco de Morte, estímulo 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: Punição para os Agressores, 
responsável pelo aprimoramento da rede de serviços e de operadores da Lei Maria da 
Penha; (v) Enfrentamento da Violência Urbana com Recorte de Gênero que responde 
pela inserção da dimensão de gênero na Política de  Enfrentamento  ao  Crack  e  
Outras Drogas, e pela promoção dos direitos das mulheres e meninas em conflito com 
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a lei; (vi) Sistematização de Dados e Produção de Conhecimento, por meio de 
registros de dados e publicações de referência sobre a violência de gênero; e (vii) 
Mulher e Saúde Pública, responsável pela atenção integral à saúde da mulher e 
enfrentamento da violência doméstica e sexual. Esses programas representam a 
síntese das estratégias fundamentais na formulação, implementação e 
acompanhamento das ações de enfrentamento da violência de gênero em 
Pernambuco. 
 
Destacou-se como prioridade em 2017 a descentralização das ações e serviços com 
base no relatório “Mapa da violência sexual contra as mulheres em Pernambuco”, 
produzido pela SecMulher-PE. O referido relatório apresentou as regiões e municípios 
do estado com maior incidência de violência, subsidiando, assim, o planejamento de 
ações de prevenção e atendimento. A Diretoria Geral de Enfrentamento da Violência 
de Gênero, área da SecMulher-PE que coordena a execução dessa política atuou no 
fortalecimento das ações municipais e regionais para o enfrentamento desse tipo de 
violência por meio da expansão e divulgação permanente dos serviços, da formação 
continuada dos profissionais da Rede de Enfrentamento da Violência de Gênero, da 
realização de câmaras técnicas descentralizadas, de campanhas contínuas de 
prevenção da violência de gênero e do estímulo à pactuação entre as esferas 
públicas, por meio das competências de cada ente federado pelo fim da violência de 
gênero em Pernambuco. 
 
As campanhas educativas para prevenção da violência foram realizadas considerando 
o calendário de lutas das mulheres, cobrindo todo o território de Pernambuco, durante 
todo o ano de 2017, que se dividiram em: (i) Basta de Violência contra a Mulher – 
lançada em novembro/2017 durante os 16 Dias de Ativismo com foco no Feminicídio; 
(ii) Violência contra a Mulher é Coisa de Outra Cultura – realizada nos festejos do 
Carnaval, São João e Páscoa; (iii) Violência contra a Mulher é Jogo Sujo,  realizada 
em eventos esportivos do interior, nos municípios de Arcoverde, Chã Grande e 
Salgueiro; e (iv) Violência contra a Mulher não Dá Frutos, promovendo rodas de 
diálogo sobre a Lei Maria da Penha e a Rede de Atendimento às Mulheres em 
Situação de Violência Doméstica e Familiar para mulheres de  comunidades  rurais  de  
18  municípios  do  estado. Destacamos ainda, a  Campanha  de  Enfrentamento  ao  
Assédio  Sexual  nos  Transportes  Públicos  –“Respeite  o  Meu  Direito de Ir e Vir” –, 
iniciada em 2016 pela SecMulher-PE em parceria com o Grande Recife  Consórcio  de  
Transporte  e  reeditada  em  2017  em  parceria  com  a  Secretaria  da  Casa  Civil de 
Pernambuco. 
 
(vi) 1077 - TRANSPARÊNCIA NA ESFERA GOVERNAMENTAL, CONTROLE 
SOCIAL E CANAIS DE DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO 
 
Coordenado pela Ouvidoria das Mulheres, o Programa de Transparência, Acesso e 
Difusão da Informação contribuiu para o fortalecimento da gestão participativa, 
valorizando o papel do controle social e da participação cidadã na promoção das 
políticas públicas para as mulheres. 
 
Nessa perspectiva, ofereceu tanto à população em geral como às instâncias gestoras 
da administração pública os instrumentos e subsídios necessários ao planejamento, 
monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos desenvolvidos para as 
mulheres em Pernambuco, com vista ao seu contínuo aprimoramento. 
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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) 

O Programa é  composto  de  dois  subprogramas  que  criam  condições  para  a  
promoção  da  transparência passiva e ativa das informações produzidas pela 
SecMulher-PE: (i) Cidadã Pernambucana, que reúne as ações voltadas diretamente 
para o atendimento ao público e corresponde às ações de Transparência Passiva; e 
(ii) SeiMulheres, que visa sistematizar, tratar e disponibilizar dados e informações 
produzidas pela SecMulher-PE e outras instituições parceiras, constituindo-se em 
instrumento de promoção da Transparência Ativa. 
 
(vii) 0956 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA 
DA MULHER 
 
Este Programa é reservado às atividades meio da SecMulher. No ano de 2017, 
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.  
 
 
 
 
Recife, 27 de março de 2018. 
 
 
 
 
 
Silvia Maria Cordeiro 
Secretária da Mulher 
Ordenadora de Despesa 
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1

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

1.1 2214-B403

2

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

2.1 2247-A067

2.2 2248-1162

3
0909-AMPLIAÇÃO DA 
PROTEÇÃO ÀS MULHERES  -
PROGRAMA MAE CORUJA

3.1 4130-A519

4
1021 -ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
CONTRA AS MULHERES

4.1 4229-0112 44,92283.867,56 127.512,66

29.350,00 17.610,00 60,00

232.634,36 224.716,94 96,60

 

107.000,00 99.297,99 92,80

Meta em andamento.

META FÍSICA 
PREVISTA        

(F)

    INDICADOR DO PROGRAMA        
(I)

COMENTÁRIOS (H)

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

META FÍSICA 
REALIZADA       

(G)

Meta realizada com sucesso.

1 1 1 Meta realizada com sucesso.

1 1 1

0

1

1

DOTAÇÃO 
AUTORIZADA        

(B)
PROGRAMA/AÇÕES/ SUBAÇÃO (A)

1. Número e nome do Programa na LOA

% DESPESAS 
LIQUIDADAS / 

DOTAÇÃO 
AUTORIZADA         (D)

DESPESA             
LIQUIDADA          

(C)

PRODUTO      
(E)

1 1 1

1

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

indicadores por objetivo estratégico

1 0

Meta realizada, porém falta 1 parcela a ser 
paga.

  ESTADO DE PERNAMBUCO

Resolução TC nº 24, de 13 de dezembro de 2017

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

indicadores por objetivo estratégico

ANEXO XIX / ITEM 30 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

SECRETARIA DA MULHER DE PERNAMBUCO

Meta realizada, porém falta 1 parcela a ser 
paga.

270.000,00 189.000,00 70,00
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