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DIÁRIO OFICIAL
Secretarias de Estado

Segurança e da Defesa Social
PORTARIA Nº  172/2007/GS/SEDS       Em 22 de maio de 2007.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL,
no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 2º, da Lei 4.216, de 1º de dezembro de 1980,

RESOLVE:
I – Divulgar a lista dos candidatos aptos a participarem do COTE – Curso de

Operações Táticas Especiais, após seleção realizada conforme Edital 001/2007, homologados
pela Comissão de Seleção;

II- Informar aos candidatos abaixo relacionados que o COTE – Curso de Opera-
ções Táticas Especiais terá caráter eliminatório;

III – Segue, abaixo, a lista retro mencionada:

DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL
ALARICO LOPES DA ROCHA
MARCUS VINÍCIUS A. DAMASCENO
SHELDON ANDRIUS FLUCK
FABRÍCIO DE SANTIS CONCEIÇÃO

ESCRIVÃES DE POLÍCIA CIVIL
SILVIO SANTOS LIMA BANDEIRA
IVONALDO TEIXEIRA DE A. FILHO
JAPHNIS DE P. C. ALBUQUERQUE
RICARDO ASSIS C. ACIOLY
MARCONE JOÃO DE SOUSA

AGENTES DE INVESTIGAÇÃO
PAULO ALBÍNO DINIZ JÚNIOR
GUILHERME A. NASCIMENTO
LÚCIO FLÁVIO A. DE LIMA
BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA
GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO
ALISSON ANDRÉ B. DE ARAÚJO
JORGE LUÍZ DE OLIVEIRA
ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA
MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS
FRANCISCO EUDES P. DE SOUZA
DENIS OLEGÁRIO DE LIMA
VERNALDO COSTA DE ATAÍDE
MÁRCIO C. TAVARES JOSIAS
HEULLER CLÉBER DE SALES
CÉSAR BATISTA DIAS
EVERTON BRITO V. SZILAGUI
CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA
VÍTOR LEONARDO S. MEDEIROS
VINÍCIUS LÚCIO DE ANDRADE
CÉLIO SANTOS DA SILVA
LEONARDO HENRIQUE F. RABAY
JOÃO HENRIQUES DA S. NETO
EDUARDO JORGE F. DO EGITO

POLICIAIS MILITARES
ALUÍZIO WASHINGTON P. DO NASCIMENTO
FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA
LEIDSON LACERDA DA SILVA
JEAN CARLOS M. DA SILVA
MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA
ABRAÃO HELBÉR G. DE OLIVEIRA
RICÁCIO LIMA DA CRUZ
EDYCARLOS MACHADO M. LEITE

Educação e Cultura
Portaria nº 2019       João Pessoa, 22 de 05 de 2007.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1º do Decreto nº 12.007, de 30 de junho de 1987,

R E S O L V E dispensar, CRIZELMA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº
155.776-9, do cargo em comissão, de Diretor da Escola Estadual do Ensino Fundamental Indígena
Guilherme da Silveira, Padrão A-1, Rio Tinto, mediante retribuição correspondente a 90% do
Símbolo DAS-6, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 14.065, de 29.de agosto 1991.

UPG: 058 UTB: 11206

FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD

PORTARIA Nº. 006/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, SANDRA MARIA CORDEIRO ROCHA, do Cargo
de Chefe de Divisão de Reabilitação Funcional, síbolo DAA-203, do Quadro de Pessoal Comissi-
onado desta Fundação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 008/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR,  PETRONILA MARIA QUEIROGA DE OLIVEIRA, para exer-

cer o Cargo de Assessor Especial, símbolo DAA-202, do Quadro de Pessoal Comissionado desta
Fundação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 009/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA COSTA, para exer-

cer o Cargo de Chefe de Gabinete, símbolo DAA-201, do Quadro de Pessoal Comissionado desta
Fundação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 010/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, MARIA DO SOCORRO LEAL MEDEIROS LACERDA, para

exercer o Cargo de Chefe de Educação Especial, símbolo DAA-203, do Quadro de Pessoal Comis-
sionado desta Fundação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 011/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, ROSELE LUCENA BELTÃO, para exercer a Funçaõ Gratificada

de Instrutor Técnico Itinerante, símbolo FG-1, do Quadro de Funções Gratificadas desta Fundação.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 012/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, ALBA DOS SANTOS BRITO, para exercer a Funçaõ Gratificada

de Monitor, símbolo FG-1, do Quadro de Funções Gratificadas desta Fundação.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 013/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, NADJA NÓBREGA AMORIM, para exercer a Funçaõ Gratifica-

da de Monitor, símbolo FG-1, do Quadro de Funções Gratificadas desta Fundação.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 014/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, VIRGÍNIA MARIA BEZERRA CAVALCANTI, para exercer a

Funçaõ Gratificada de Monitor, símbolo FG-1, do Quadro de Funções Gratificadas desta Fundação.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 015/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, THALITA VILAR QUEIROZ DOS SANTOS, para exercer a

Funçaõ Gratificada de Monitor, símbolo FG-1, do Quadro de Funções Gratificadas desta Fundação.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 016/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, PRISCILA LUCENA ARRUDA BEZERRA, para exercer a Fun-

çaõ Gratificada de Monitor, símbolo FG-1, do Quadro de Funções Gratificadas desta Fundação.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.
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PORTARIA Nº. 018/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, ERLANDA EGYPTO ALVES, para exercer a Função Gratificada

de Instrutor Técnico Itinerante, símbolo FG-1, do Quadro de Funções Gratificadas desta Fundação.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 017/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, SAMARA LAURITZEN DE QUEIROZ, para exercer a Função

Gratificada de Instrutor Técnico Itinerante, símbolo FG-1, do Quadro de Funções Gratificadas
desta Fundação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

PORTARIA Nº. 019/2007    João Pessoa, 02 de maio de 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 49, inciso XI, da Lei nº. 5.262, de 17.04.1990 e,

RESOLVE:
DESIGNAR, MÁCIO RODRIGUES DE LIMA, para exercer a Função Gratifi-

cada de Instrutor Técnico Itinerante, símbolo FG-1, do Quadro de Funções Gratificadas desta
Fundação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua piblicação.

FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO

PORTARIA 003/2007    João Pessoa, 14 de maio de 2007

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 6º, do Estatuto do órgão, aprovado pelo Decreto Lei
nº 10.179, de fevereiro de 1984.

RESOLVE:
Dispensar  Gitana Souto Cordeiro, de responder pelo cargo em comissão de

Chefe de Divisão de Catalogação, símbolo DAA-203, da estrutura básica desta Fundação

PORTARIA 004/2007    João Pessoa, 14 de maio de 2007

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 6º, do Estatuto do órgão, aprovado pelo Decreto Lei
nº 10.179, de fevereiro de 1984.

RESOLVE:
Dispensar  Tathyana Rangel Freire de Alcântara, de responder pela função

gratificada de Secretário da Presidência, símbolo FG-1, da estrutura básica desta Fundação

PORTARIA 005/2007    João Pessoa, 14 de maio de 2007

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 6º, do Estatuto do órgão, aprovado pelo Decreto Lei
nº 10.179, de fevereiro de 1984.

RESOLVE nomear Fábio Evangelista da Silva para exercer o cargo em co-
missão de Diretor do Departamento de Processamento de Dados, símbolo DAA-201, com efeito
a partir de 01 do corrente.

PORTARIA 006/2007    João Pessoa, 14 de maio de 2007

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 6º, do Estatuto do órgão, aprovado pelo Decreto Lei
nº 10.179, de fevereiro de 1984.

RESOLVE  designar Maria de Loudes Braz dos Santos, matrícula 69.644-7
para exercer a Função Gratificada de Secretário da Presidência, símbolo FG-1, desta Fundação.

PORTARIA 007/2007    João Pessoa, 14 de maio de 2007

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 6º, do Estatuto do órgão, aprovado pelo Decreto Lei
nº 10.179, de fevereiro de 1984.

RESOLVE nomear Patrícia da Silva para exercer o cargo em comissão de
Chefe da Divisão de Catalogação, símbolo DAA-203, da estrutura básica desta Fundação.

RESOLUÇÃO UEPB/CONSUNI/012/2007

AUTORIZA A CRIAÇÃO E APROVA O REGIMENTO DO
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMBIENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Reitora da Universidade Estadual da Paraíba, no uso de suas atribuições, de
conformidade com a legislação em vigor.

CONSIDERANDO a homologação por unanimidade do Conselho Superior de
Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em reunião realizada no dia 15/03/2007.

R E S O L V E Ad referendum do CONSUNI:
Art. 1º - Aprovar o Curso de Mestrado Acadêmico em Ciência e Tecnologia

Ambiental.
Parágrafo único - O Curso de Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental,

objeto da presente autorização, só deverá funcionar com a abertura regular de vagas após creden-
ciamento concedido pela CAPES.

Art. 2º - Aprovar o regimento do Curso de Mestrado Acadêmico em Ciência e
Tecnologia Ambiental.

Parágrafo Único - O regimento a que se refere o caput deste artigo consta como
anexo a presente Resolução.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande/PB, 19 de março de 2007.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB

RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/010/2007.

CRIA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NOVAS TECNO-
LOGIAS DA EDUCAÇÃO.

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA — UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso VI, do Estatuto da Entidade,

CONSIDERANDO a importância da formação de profissionais habilitados em
trabalhar a informática como ferramenta de ensino-aprendizagem;

CONSIDERANDO a recomendação de criação e aprovação unânime do Conse-
lho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE;

CONSIDERANDO o que consta do processo 00. 499/2007,
R E S O L V E, ad referendum do CONSUNI:
Art. 1º - Criar o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS

NA EDUCAÇÃO.
Art.   2º  -  Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Campina Grande (PB), 16 de março de 2007

RESOLUÇÃO UEPB/CONSUNI/011/2007

AUTORIZA A CRIAÇÃO E APROVA O REGIMENTO DO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Reitora da Universidade Estadual da Paraíba, no uso de suas atribuições, de
conformidade com a legislação em vigor;

CONSIDERANDO a homologação por unanimidade do Conselho Superior de
Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em reunião realizada no dia 15/03/2007.

R E S O L V E Ad referendum do CONSUNI:
Art. 1º - Aprovar o Curso de Mestrado Profissional em Administração.
Parágrafo único - O Curso de Mestrado em Administração, objeto da pre-

sente autorização, só deverá funcionar com a abertura regular de vagas após credenciamento
concedido pela CAPES.

Art. 2º - Aprovar o regimento do Curso de Mestrado Profissional em Administração.
Parágrafo Único - O regimento a que se refere o caput deste artigo consta como

anexo a presente Resolução.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande/PB, 28 de março de 2007.

RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/006a/2007

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/004/2007, ad re-
ferendum, REVOGA A RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/002/2007
E O EDITAL 01/UEPB/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSUNI – Conselho Superior Universitário, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Estatuto da Universidade Estadual da Paraíba,

CONSIDERANDO as relevantes questões aventadas pela Comissão Central do Con-
curso para Docentes, contidas no MEMO/CCPD/UEPB/001/07, datado de 02 de março de 2007;

CONSIDERANDO as dificuldades de interpretação no que tange aos requisitos
estabelecidos no Edital 01/UEPB/2007, para homologação das inscrições;

CONSIDERANDO o grande número de recursos encaminhados ao CONSEPE
por candidatos, em decorrência do modelo de EDITAL aprovado no CONSUNI restringindo a
participação e concorrência de profissionais qualificados de todo o país;

CONSIDERANDO ser responsabilidade da Instituição a condução do referido
certame, mantendo a total transparência das ações, bem como a legalidade dos atos concernentes
à realização do referido Concurso.

RESOLVE:
Art. 1°. Homologar a RESOLUÇÃO/CONSUNI/UEPB/004/2007, ad referen-

dum, de 02 de março de 2007.
Art. 2º. Revogar a RESOLUÇÃO/CONSUNI/UEPB/002/2007, bem como o
EDITAL/01/UEPB/2007 de 06 de fevereiro de 2007, que tratam da realização de

Concurso Público para Docentes – Adjunto I e Adjunto IV, para os campi V, VI e VII.
Art. 3°. Determinar à Comissão Central do Concurso Público para Docentes a

apresentação de nova proposta de Resolução e Edital para realização do citado concurso, no prazo
de 15 (quinze) dias, para deliberação deste Conselho.

Art. 4°. Garantir aos candidatos já inscritos, quando da convocação do Concur-
so, a manutenção de suas inscrições, ressalvando aos mesmos, o direito de manifestar-se quanto à
continuidade daquelas ou a devolução do quantum correspondente.

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Campina Grande, 08 de março de 2007.
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PORTARIA Nº 08/07 – IMEQ/PB/CA                                               Em 15 de maio de 2007.

O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE
METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA – IMEQ/PB, no uso das suas
atribuições legais,

RESOLVE, conceder ao servidora JOSEFA GERVÁSIO DINOÁ, mat. Nº
823-2, lotada na Secretaria da Administração do Estado, ora à disposição deste órgão, o gozo de
suas férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 2005/2006,  para serem gozadas a
partir do dia 01/06/2007 A 03/07/2007.

Publique-se,

PORTARIA Nº 09/07 – IMEQ/PB/CA                                               Em 22 de maio de 2007.

O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE
METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA – IMEQ/PB, no uso das suas
atribuições legais,

RESOLVE, conceder ao servidor ANTONIO PEREIRA DA SILVA, mat. Nº
200, lotado neste orgão, o gozo de suas férias regulamentares, referente ao período aquisitivo
2005/2006,  para serem gozadas a partir do dia 04/06/2007 A 03/07/2007.

Publique-se,

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ-PB

PORTARIA Nº 021/07-IMEQ/PB/DS   João Pessoa, 21 de maio de 2007.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA E
QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ/PB, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, conceder a PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO, matrí-
cula nº 807-2, Coordenador de Metrologia Legal desta Autarquia, suas férias regulamentares
referente ao período aquisitivo 2005/2006, a serem gozadas de 01 a 30/06/2007.

Publique-se.

PORTARIA Nº 022/07-IMEQ/PB/DS   João Pessoa, 21 de maio de 2007.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA E
QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA – IMEQ-PB,  no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a responsabilidade dos órgãos da Administração do Estado
na proteção e conservação dos documentos de valor probatório, informativo, cultural e histórico;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir ao mínimo essencial a documenta-
ção acumulada no arquivo do IMEQ-PB, sem prejuízo da salvaguarda dos atos administrativos,
constitutivos e extintivos de direito, das informações indispensáveis ao processo decisório e à
preservação da memória histórica;

CONSIDERANDO que o arquivo do IMEQ-PB encontra-se em fase de reestru-
turação,

RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores ESMERALDA PORFÍRIO SALES RICARTE

DE SOUZA, Arquivista, matrícula nº 154163-3, SUELI CAMILO RODRIGUES, Chefe da
Seção de Documentação e Arquivo, matrícula nº 841-9, VIRGULINO DE MEDEIROS NETO,
Advogado, matrícula nº 733-3, JOSEANE FREIRES CAMPOS, Gerente do Núcleo de Verifica-
ção da Qualidade, matrícula nº 818-0, JOSÉ JOSENILDO VICENTE ESTEVAM LEITE, Gerente
do Núcleo de Controle, matrícula nº 0584-9, LIDIA JOSÉ DE SOUSA BRANDÃO, Contadora,
matrícula nº 250-6 e VANDI CORREIA DE BRITO FILHO, Coordenador de Apoio Adminis-
trativo, matrícula nº 805-4, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de
Avaliação de Documentos de Arquivo do IMEQ-PB.

Art. 2º. Para atender ao disposto nesta Portaria, caberá a Comissão, em articula-
ção com a Chefia da Seção de Documentação e Arquivo e a Coordenadoria de Apoio Administra-
tivo, sem prejuízo de outras atribuições, o seguinte:

a)   Proceder à identificação dos conjuntos documentais a serem analisados;
b) Propor os prazos de retenção e eliminação dos conjuntos documentais identi-

ficados;
c) Elaborar tabela de temporalidade dos documentos sob a guarda do arquivo do

IMEQ-PB, que deverá ser apresentada à Superintendência para aprovação e homologação;
d) Acompanhar a retenção e eliminação de documentos;
e) Propor ações, projetos e outras medidas que possibilitem consolidar o processo

de reestruturação do Arquivo desta Autarquia.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua  publicação, com

vigência até 31.12.2007, ficando revogada a Portaria nº 002/06-IMEQ/PB/DS.
Publique-se. Cumpra-se.

PORTARIA Nº 023/07-IMEQ/PB/DS   João Pessoa, 21 de maio de 2007.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA E
QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ/PB, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, conceder a GIUSEPPE TONI, matrícula nº 537-5, Coordenador de
Metrologia Legal desta Autarquia, suas férias regulamentares referente ao período aquisitivo
2004/2005, a serem gozadas de 18/06 a 17/07/2007.

Publique-se.

Infra-Estrutura
SUPLAN - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO

DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA

PORTARIA GS Nº 060/2007   João Pessoa, 11 de abril de 2007.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPLAN, no uso de suas atribuições
legais e, ainda, de conformidade com as disposições contidas na Resolução CT nº 02/2007, de 28
de março de 2007, publicada no D.O., edição de30/03/2007, resolve:

1.- Designar  o Engº  JOSÉ HERBERT PALITOT, Matrícula nº 750 512-4,
CREA nº.4451-D, para Gestor do Contrato PJU Nº 99/15/2000, a fim de proceder ao acompa-
nhamento e fiscalização das obras de Reforma e Ampliação do Porto de Cabedelo/PB, objeto do
retromencionado instrumento contratual.

2. - O Profissional designado nesta Portaria se responsabilizará pelo acompanha-
mento do contrato e seu prazo de vigência, pela boa qualidade dos serviços a serem executados,
bem como pelo cumprimento do Cronograma  Físico da obra.

3. -   O  não cumprimento das disposições contidas no item anterior, acarretará
ao servidor designado a aplicação das sanções previstas na Lei Complementar nº 58/2003 (Esta-
tuto dos Servidores Público Civis do Estado da Paraíba)

Turismo e do Desenvolvimento Econômico

PORTARIA Nº 10/07 – IMEQ/PB/CA                                              Em 22 de maio de 2007.

O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE
METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA – IMEQ/PB, no uso das suas
atribuições legais,

RESOLVE, conceder a servidora MARIA DE LOURDES SOUTO FALCÃO,
mat. Nº 062-8, lotada neste orgão, o gozo de suas férias regulamentares, referente ao período
aquisitivo 2005/2006,  para serem gozadas a partir do dia  02/07/2007.

Publique-se,

Controladoria Geral do Estado
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AGÊNCIA DE BOQUEIRAO

PORTARIA Nº 00003/2007/BOQ            16 de Março de 2007

O Coletor Estadual AGÊNCIA DE BOQUEIRAO , usando das atribuições
que são conferidas pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto
nº 18.930, de 19 de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 0177182007-1;
Considerando que através de processo administrativo tributário regular, ficou

comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não mais exerce(m)
sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a esta Órgão e não solicitou(aram) qualquer
alteração do(s) seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) gerada(s);

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem
em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,
livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 16/03/2007.

Anexo da Portaria Nº 00003/2007/BOQ
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AGÊNCIA DE BOQUEIRAO

PORTARIA Nº 00004/2007/BOQ 16 de Março de 2007

O Coletor Estadual AGÊNCIA DE BOQUEIRAO , usando das atribuições
que são conferidas pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto
nº 18.930, de 19 de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 0177162007-2;
Considerando que através de processo administrativo tributário regular, ficou

comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não mais exerce(m)
sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a esta Órgão e não solicitou(aram) qualquer
alteração do(s) seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) gerada(s);

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem
em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,
livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 16/03/2007.

Anexo da Portaria Nº 00004/2007/BOQ
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AGÊNCIA DE BOQUEIRAO

PORTARIA Nº 00005/2007/BOQ            16 de Março de 2007

O Coletor Estadual AGÊNCIA DE BOQUEIRAO , usando das atribuições
que são conferidas pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto
nº 18.930, de 19 de junho de 1997,
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Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 0177222007-8;
Considerando que através de processo administrativo tributário regular, ficou

comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não mais exerce(m)
sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a esta Órgão e não solicitou(aram) qualquer
alteração do(s) seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) gerada(s);

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem
em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,
livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 16/03/2007.

Anexo da Portaria Nº 00005/2007/BOQ

AGÊNCIA DE BOQUEIRAO

PORTARIA Nº 00006/2007/BOQ            16 de Março de 2007

O Coletor Estadual AGÊNCIA DE BOQUEIRAO , usando das atribuições
que são conferidas pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto
nº 18.930, de 19 de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 0177242007-7;
Considerando que através de processo administrativo tributário regular, ficou

comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não mais exerce(m)
sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a esta Órgão e não solicitou(aram) qualquer
alteração do(s) seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) gerada(s);

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem
em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,
livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 16/03/2007.

Anexo da Portaria Nº 00006/2007/BOQ

��������	

�������

���	
�	���� �������	� ��������	����
������
��

������	�

��������"�	��

�
��������
�

����
����

��
�$
�����
�����
�������$
������   �"�	�

�"��    �����	�������
�������
����� ������

AGÊNCIA DE BOQUEIRAO

PORTARIA Nº 00007/2007/BOQ 20 de Março de 2007

O Coletor Estadual AGÊNCIA DE BOQUEIRAO , usando das atribuições
que são conferidas pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto
nº 18.930, de 19 de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 00481020071;
Considerando que através de processo administrativo tributário regular, ficou

comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não mais exerce(m)
sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a esta Órgão e não solicitou(aram) qualquer
alteração do(s) seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) gerada(s);

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem
em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,
livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 20/03/2007.

Anexo da Portaria Nº 00007/2007/BOQ
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AGÊNCIA DE BOQUEIRAO

PORTARIA Nº 00008/2007/BOQ 19 de Abril de 2007

O Coletor Estadual da AGÊNCIA DE BOQUEIRAO , usando das atribui-
ções que são conferidas pelo art. 140, §3º, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19
de junho de 1997,

Considerando que o(s) contribuinte(s) de que trata a relação em anexo teve(iveram)
sua(s) inscrição(ões) cancelada(s), “ex-offício”, indevidamente;

RESOLVE:
I.RESTABELECER, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas fiscais e/ou

cupons fiscais, da firma constante na relação em anexo a esta Portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como apta(s) no Cadastro

de Contribuintes do ICMS.
III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo

a 19/04/2007

Anexo da Portaria Nº 00008/2007/BOQ

��������	

�������

���	
�	���� �������	� ��������	����
������
��

������	�

������� �#	 �

������������
�����

$
�����

��������
���$
�������������	�

��������
�������
����� ���$
��

COLETORIA ESTADUAL DE PATOS

PORTARIA Nº 00003/2007/PAT   2 de Abril de 2007

O Coletor Estadual C. E. DE PATOS , usando das atribuições que são conferidas
pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19
de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 00170420078;
Considerando que através de processo administrativo tributário regular, ficou

comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não mais exerce(m)
sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a esta Órgão e não solicitou(aram) qualquer
alteração do(s) seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) gerada(s);

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem
em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,
livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 02/04/2007.

Anexo da Portaria Nº 00003/2007/PAT
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COLETORIA ESTADUAL DE PATOS

PORTARIA Nº 00004/2007/PAT   2 de Abril de 2007

O Coletor Estadual C. E. DE PATOS , usando das atribuições que são conferidas
pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19
de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 01423520076,00945820070
e 01839420073;

Considerando que através de processo administrativo tributário regular, ficou
comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não mais exerce(m)
sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a esta Órgão e não solicitou(aram) qualquer
alteração do(s) seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) gerada(s);

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem
em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,
livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 02/04/2007.

Anexo da Portaria Nº 00004/2007/PAT
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COLETORIA ESTADUAL DE PATOS

PORTARIA Nº 00005/2007/PAT                3 de Abril de 2007

O Coletor Estadual da C. E. DE PATOS , usando das atribuições que são conferidas
pelo art. 140, §3º, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997,

Considerando que o(s) contribuinte(s) de que trata a relação em anexo teve(iveram)
sua(s) inscrição(ões) cancelada(s), “ex-offício”, indevidamente;

RESOLVE:
I.RESTABELECER, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas fiscais e/ou

cupons fiscais, da firma constante na relação em anexo a esta Portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como apta(s) no Cadastro

de Contribuintes do ICMS.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 03/04/2007.



João Pessoa - Quinta-feira, 24 de Maio de 20076 Diário Oficial

Portaria Nº 001 / 2007 – DPPB / GDPG                             João Pessoa, 23 de janeiro de 2007.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso dos
poderes que lhe confere o Artigo 25 da Lei Complementar Nº 39 / 2002, de 15 de março de 2002,
e tendo em vista o que consta dos processos constantes da relação abaixo,

RESOLVE, DEFERIR os pedidos de férias regulamentares dos servidores lotados
nesta Defensoria Pública, relativos aos respectivos períodos aquisitivos:

N O M E  
 

M A T . 
 

 
P E R ÍO D O  

 
G O Z O  

 
P R O C . N º 

 

 
C A R G O  

K á tia  L a n u sa  d e  S á  V ie ir a    8 7 .0 3 8 -2  1 ºP er .  / 2 0 0 7  0 2 .0 1 .2 0 0 7    4 6 8 /0 7 -D P P B  
 

D ef en s o ra  P ú b lica  –  D P -2  

M a r ia  d o  C ar m o  L u c e n a  
S o a res  

  8 0 .2 5 3 -1  2 0 0 5 /2 0 0 6  0 2 .0 1 .2 0 0 7  1 6 5 3 /0 6 -D P P B  
 

A g en t e A tiv .  O p er a c io n a is  

M a tin h a  S a r m en to  B r a g a  1 2 7 .1 3 3 -4  2 0 0 5 /2 0 0 6  0 2 .0 1 .2 0 0 7  1 6 9 8 /0 6 -D P P B  T éc n ic o  N ív e l  S u p er io r  
V er a  L ú c ia  G o m es  P es s o a    9 4 .9 7 6 -1  2 0 0 4 /2 0 0 5  0 2 .0 1 .2 0 0 7    0 8 8 /0 7 -D P P B  T éc n ic o  N ív e l  S u p er io r  
R o sa  M ar ia  d a  S ilv a   9 8 .7 8 0 -8  2 0 0 5 /2 0 0 6  0 2 .0 1 .2 0 0 7  1 7 9 6 /0 6 -D P P B  A u x il ia r  d e S er v iç o 
M á r c ia  R eg in a  d a  S ilv a  
Q u e ir o z  

 8 6 .9 0 6 -6  2 0 0 5 /2 0 0 6  0 2 .0 1 .2 0 0 7  1 8 0 5 /0 6 -D P P B  
 

T éc n ic o  N ív e l  M é d io  

M ir ia m  d e S o u z a  L im a  9 4 .8 9 1 -8  2 0 0 4 /2 0 0 5  0 2 .0 1 .2 0 0 7  1 7 4 9 /0 6 -D P P B  A ss es .  A ssu n t o  A d m . G era l 
E lia n e M a r ia  L a c er d a  d e 
F ig u e ir e d o  

1 0 9 .7 6 1 -0  2 0 0 5 /2 0 0 6  0 8 .0 1 .2 0 0 7  1 5 5 4 /0 6 -D P P B  
 

A d v o g a d a  

A d r ia n a  M ar ia  F er n a n d es  
P er e ir a  d e  M e lo 

9 1 .2 6 9 -7  2 0 0 5 /2 0 0 6  0 8 .0 1 .2 0 0 7  0 1 4 /0 2 -D P P B  
 

T éc n ic o  e m  A d m in is tr a çã o  

L u z in e te U rb a n o  d e  M elo   8 2 .6 8 6 -3  2 0 0 4 /2 0 0 5  0 8 .0 1 .2 0 0 7    0 1 7 /0 7 -D P P B  
 

A ss es .  A ssu n t o  A d m . G era l 

K a m illa  A m a z o n a s  M e ira  d e 
B r ito  

1 5 2 .4 1 1 -9  2 0 0 5 /2 0 0 6  0 8 .0 1 .2 0 0 7  1 7 5 1 /0 6 -D P P B  
 

S ec r et .  D ef e n s o r ia  E sp ec ia l 
d a  C â m a ra  C r im in a l 

C lara V erô n ica A raú jo  
R am os 

 90 .400 -7  200 5 /200 6  10 .01 .20 07    0 10/07 -D P PB  
 

Pro fesso ra 

E lia n e B a tis ta  d e A lm e id a  9 3 .6 8 6 -3  2 0 0 4 /2 0 0 5  1 0 .0 1 .2 0 0 7  1 8 2 4 /0 6 -D P P B  T éc n ic o  N ív e l  M é d io  
M a r ia  d a  L u z  A r a ú jo  d a  
C u n h a  

1 1 2 .0 9 8 -1  2 0 0 4 /2 0 0 5  1 5 .0 1 .2 0 0 7  1 9 6 9 /0 6 -D P P B  
 

A ss is t en te A d m in is tra ç ã o  

E lb a  C a b ra l d a  S ilv a   9 9 .6 0 5 -0  2 0 0 4 /2 0 0 5  1 5 .0 1 .2 0 0 7  1 9 5 2 /0 6 -D P P B  A g en t e A tiv  A d m in is tr a t iv a  
M a r ia  Z ilm a r  O liv e ira  d e 
S o u z a  

 9 8 .7 5 9 -0  2 0 0 4 /2 0 0 5  0 1 .0 2 .2 0 0 7    0 4 1 /0 7 -D P P B  
 

T éc n ic o  N ív e l  M é d io  

M a r ia  d a  C o n c e içã o  G o m e s  
d a  S ilv a  

9 3 .7 0 9 -6  2 0 0 4 /2 0 0 5  0 1 .0 2 .2 0 0 7  0 8 9 /0 2 -D P P B  
 

T éc n ic o  e m  F o to m etr ia  

Publique-se.
Cumpra-se.
Publicada no Diário Oficial de 18 / 05 / 2007
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

Portaria Nº 122 / 2007 - DPPB / GDPG                          João Pessoa, 17 de abril de 2007.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso dos
poderes que lhe confere o Artigo 25 da Lei Complementar Nº 39 / 2002, de 15 de março de 2002,

RESOLVE designar o Defensor Público ADMILSOM VILLARIM FILHO,
Símbolo DP-1, matrícula nº 91.285-9, para exercer suas funções institucionais, a partir desta data,
junto a 1ª Defensoria Publica da Comarca de Queimadas, cumulativamente com suas
designações anteriores.

Publique-se.
Cumpra-se.

Portaria Nº 162 / 2007 – DPPB / GDPG                           João Pessoa, 02 de maio de 2007.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso dos
poderes que lhe confere o Artigo 25 da Lei Complementar Nº 39 / 2002, de 15 de março de 2002,
e tendo em vista o que consta do Processo Nº 498/2007 - DPPB,

RESOLVE autorizar o afastamento do servidor JOSÉ FERNANDES DE
ALBUQUERUQUE, Defensor Público, Símbolo DP-1, matrícula nº 104.535-1, lotado nesta
Defensoria Pública, com exercício na Comarca de Queimadas, por 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos, para gozo de Licença Especial, já deferida pelo Defensor Público Geral Adjunto,
através da Resenha Nº 004/2003, publicada no Diário Oficial de 25.09.2002, relativa ao período
de 16.01.1972 a 11.06.2002, com vigência a partir de 02 de maio de 2007.

Publique-se.
Cumpra-se.

Portaria Nº 182 / 2007 - DPPB / GDPG                          João Pessoa, 21 de maio  de 2007.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso dos
poderes que lhe confere o Artigo 25 da Lei Complementar Nº 39 / 2002, de 15 de março de 2002,

RESOLVE  designar a Defensora Pública PERCINANDES CARVALHO RO-
CHA, Símbolo DP-2, matricula nº 82.679-1, Agente desta Defensoria, para exercer suas funções
institucionais na FUNAD – Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiên-
cia e Delegacia da Mulher nesta Capital,  cumulativamente com suas designações anteriores,
até ulterior deliberação.

Publique-se
Cumpra-se.

Defensoria Pública do Estado

PORTARIA Nº0015/GAB/PRES/PBPREV                       João Pessoa, 22  de maio de 2007.

O PRESIDENTE DA PARAÍBA PREVIDÊNCIA – PBPREV, no uso das atri-
buições  que lhe são conferidas pelo Parágrafo Único do artigo 10, da Lei Estadual Nº 7.517, de 30
de dezembro de 2003, resolve,

NOMEAR, MADELINE CINDY MARTINS DE AZEVEDO, para exercer o
cargo de Gerente de Informática, símbolo – CCPrev. 5, desta Autarquia.

PBPrev - Paraíba Previdência

Anexo da Portaria Nº 00005/2007/PAT
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COLETORIA ESTADUAL DE PATOS

PORTARIA Nº 00006/2007/PAT 19 de Abril de 2007

O Coletor Estadual da C. E. DE PATOS, usando das atribuições que são
conferidas pelo art. 140, Paragrafo §3 inciso I, do RICMS, aprovado pelo Decreto Nº 18.930, de
19 de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 0254852007-2 E
0248242007-5;

Considerando que o(s) contribuinte(s) reiniciou(aram) suas atividades comerciais;
RESOLVE:
I. RESTABELECER, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas fiscais e/

ou cupons fiscais, da(s) firma(s) constante na relação em anexo a esta Portaria.
II. Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como apta(s) no Cadastro

de Contribuintes do ICMS.
III. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo

a 19/04/2007.

Anexo da Portaria Nº 00006/2007/PAT
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COLETORIA ESTADUAL DE SOLANEA

PORTARIA Nº 00002/2007/SOL            13 de Março de 2007

O Subgerente da C. E. DE SOLANEA , usando das atribuições que são conferidas
pelo art. 137, §7º, inciso I, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 0223212007-4;
Considerando que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta Portaria,

durante 06 (seis) meses consecutivos, apresentou(aram) sem movimento, ou não apresentou(aram),
à repartição fiscal de seu domicílio a Guia de Informação Mensal – GIM;

RESOLVE:
I.SUSPENDER, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) da(s) firma(s) relacionada(s)

no anexo referido, bem como o uso de talonários de notas fiscais e/ou cupons fiscais, determinan-
do o seu recolhimento à sede desta Recebedoria, até ulterior deliberação.

II.Declarar o(s) contribuinte(s) referido(s) no item anterior como não inscrito
no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estive-
rem em poder do(s) mesmo(s) ou que lhe for(em) destinada(s), bem como fichas de inscrição
cadastral, livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 13/03/2007.

Anexo da Portaria Nº 00002/2007/SOL
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COLETORIA ESTADUAL DE SOLANEA

PORTARIA Nº 00003/2007/SOL 20 de Abril de 2007

O Coletor Estadual da C. E. DE SOLANEA , usando das atribuições que são
conferidas pelo art. 137, §7º, inciso I, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de
junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 0286972007-6;
Considerando que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta Portaria,

durante 06 (seis) meses consecutivos, apresentou(aram) sem movimento, ou não apresentou(aram),
à repartição fiscal de seu domicílio a Guia de Informação Mensal – GIM;

RESOLVE:
I.SUSPENDER, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) da(s) firma(s) relacionada(s)

no anexo referido, bem como o uso de talonários de notas fiscais e/ou cupons fiscais, determinan-
do o seu recolhimento à sede desta Coletoria Estadual, até ulterior deliberação.

II.Declarar o(s) contribuinte(s) referido(s) no item anterior como não inscrito(s)
no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estive-
rem em poder do(s) mesmo(s) ou que lhe(s) for(em) destinada(s), bem como fichas de inscrição
cadastral, livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo da Portaria Nº 00003/2007/SOL
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