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DIÁRIO OFICIAL

Administração

Secretarias de Estado

PORTARIA Nº 120/GS/SEAD    João Pessoa, 22 de abril de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o art. 2º, inciso V, do Decreto n. º 7.767, de 18 de setembro de 1978, e tendo
em vista o que consta do Processo n. º  08.009.258-6/SEAD,

RESOLVE, de acordo com o art. 32, da Lei Complementar nº 58, de 30 de
dezembro de 2003,  exonerar, a pedido, RODRIGO NUNES DA SILVA do cargo de Professor de
Educação Básica 3, matrícula 158.724-2, lotado na Secretaria de Estado da Educação e Cultura.

PORTARIA Nº 127/GS/SEAD   João Pessoa, 24 de abril de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o art. 2º, inciso V, do Decreto n. º 7.767, de 18 de setembro de 1978, e tendo
em vista o que consta do Processo n. º  08.009.377-9/SEAD,

RESOLVE, de acordo com o art. 32, da Lei Complementar nº 58, de 30 de
dezembro de 2003, exonerar, a pedido, SAVERIO LOFIEGO, do cargo de Médico, Classe B,
matrícula n.º 160.476-7, lotado na Secretaria de Estado da Saúde.

PORTARIA Nº 128                                                              João Pessoa, 25 de abril de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 1º do Decreto nº 19.060 de 18 de agosto de 1997, e tendo em vista
o que consta no Processo nº 08008515-6,

R E S O L V E autorizar o afastamento da servidora TÂNIA DANTAS GAMA,
Professor, matrícula nº 134.252-5, lotada na Secretaria de Estado da Educação e Cultura, para
realizar o Curso de Especialização em Educação, Desenvolvimentos e Políticas Educativas, minis-
trado pelo Centro de Ensino Superior São Francisco - CESSF, pelo prazo de 01 (um) ano, com ônus
para o Órgão de origem, de acordo com o art. 31, inciso I da Lei Nº 7.419 de 15 de outubro de 2003.

PORTARIA Nº 129                                                              João Pessoa, 25 de abril de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 1º do Decreto nº 19.060 de 18 de agosto de 1997, e tendo em vista
o que consta no Processo nº 08006462-1,

R E S O L V E autorizar o afastamento do servidor ANTONIO CARLOS
MENDES BEZERRA, Professor, matrícula nº 129.584-5, lotado na Secretaria de Estado da
Educação e Cultura, para concluir o Curso de Especialização em Ciências Ambientais, ministrado
pelas Faculdades Integradas de Patos - FIP, no período de abril a setembro de 2008, com ônus para
o Órgão de origem, de acordo com o art. 31, inciso I da Lei Nº 7.419 de 15 de outubro de 2003.

PORTARIA Nº  130/SEAD.   João Pessoa, 25 de abril de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 6º, inciso XVIII, do Decreto nº 26.817, de 02 de fevereiro de 2006, e
em virtude do feriado de 1º de maio,

R E S O L V E :
I - Facultar o expediente do dia 02 de maio de 2008 nas repartições públicas

estaduais da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, devendo ser preservado o
funcionamento dos serviços essenciais;

II – Estabelecer o horário de expediente do dia 30 do corrente mês em dois turnos;
III – Deliberar o não funcionamento das Casas da Cidadania no sábado, dia 03 de

maio de 2008;
IV - Determinar o recolhimento dos veículos oficiais, inclusive os de representa-

ção da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, sejam recolhidos às suas repartições
de origem ou ao Centro Administrativo após o término do expediente do dia 30 do corrente, e
liberados uma hora antes do início do expediente do dia 05 de maio de 2008,  e ainda, que qualquer
liberação  excepcional seja precedida de autorização do Gabinete Militar do Governador, excetu-
ando-se ambulâncias, veículos de fiscalização da Secretaria de Estado da Receita, da Secretaria de
Estado da Administração Penitenciária, da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, das
Polícias Civil e Militar e do Gabinete Militar ou que estejam a serviço deste;

V - Incumbir à Polícia Militar do Estado a apreensão e o recolhimento ao
Gabinete Militar do Governador, dos veículos encontrados transitando no período compreendido
no item anterior, sem a devida autorização.

RESENHA Nº  033 /2008           EXPEDIENTE DO DIA:  25  / 05 / 2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,  usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 4º do Decreto n o 14.167 de 12 de novembro de 1991, e de acordo com
o artigo 34, inciso II, da Lei Complementar nº 58 de 30 de dezembro de 2003,  D E F E R I U os
pedidos de REMOÇÃO dos servidores abaixo relacionados:

PROCESSO MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO INSTITUIÇÃO OU ÓRGÃO 
08008876-7 
07029618-9 
08008963-1 
08007562-2 
08008613-6 

73.449-7 
102.470-1 
76.224-5 

133.664-9 
92.084-3 

RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 
JOSÉ ANTONIO G. DE MACEDO 
ELZA HELENA OLIVEIRA DE ASSIS 
VALQUIRIA BEZERRA DE SOUZA 
JOSEILTON PAULO DE SOUZA 

SEDAP 
SER 
SES 

SEDH 
SEDAP 

Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social 
Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social 
Secretaria de Estado do Acompanhamento da Ação Governamental 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura 
Secretaria da Interiorização da Ação do Governo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
     

RESENHA Nº 034 /2008 EXPEDIENTE DO DIA: 25 / 04 /2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 4º do Decreto nº 14.167 de 12 de novembro de 1991, e de acordo com
o artigo 34, inciso II, da Lei Complementar nº 58 de 30 de dezembro de 2003, D E F E R I U os
seguintes pedidos de cessão dos servidores para serem colocados À DISPOSIÇÃO:

PROCESSO MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO INSTITUIÇÃO OU ÓRGÃO 
INTERPA 

IPEP 
Defensoria Pública do Estado da Paraíba  
Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social /  
Corpo de Bombeiros Militar 

08008445-1 
08007357-3 

334-4 
612.163-2 

HERMES AUGUSTO DE CASTRO 
EDMILSON MIRANDA RIBEIRO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

RESENHA Nº  035 /2008 EXPEDIENTE DO DIA:  25 / 04 /2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 4º do Decreto nº 14.167 de 12 de novembro de 1991, e de acordo com
o artigo 34, inciso II, da Lei Complementar nº 58 de 30 de dezembro de 2003, D E F E R I U os
seguintes pedidos de cessão dos servidores para serem colocados À DISPOSIÇÃO:

PROCESSO MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO                    INSTITUIÇÃO OU ÓRGÃO 
SEDAP 
SEDH 
SES 

SEEC 
SEDH 

Instituto de Terras e Planejamento Agrícola - INTERPA 
Superintendência de Imprensa e Editora - A UNIÃO 
Agência Estadual de Vigilância Sanitária - AGEVISA  
Junta Comercial do Estado da Paraíba – JUCEP 
Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP 

08008290-4 
08008740-0 
08008689-6 
08008492-3 
08007934-2 

99.916-4 
138.039-7 
128.404-5 
89.009-0 

138.072-9 

JOSÉ VEIRA BARROS NETO 
JOACI DE ASSIS SILVA 
CLODOALDO DIAS P. SOBRINHO 
JOÃO BATISTA MORENO FERREIRA 
ODAIR BEZERRA DE ARRUDA 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
     

RESENHA Nº 092/2008           EXPEDIENTE DO DIA:  16 /04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o art. 5º, do Decreto nº 12.672, de 23 de setembro de 1988, e de acordo com
o Parecer da Comissão de Gestão do PCCR dos Profissionais do Grupo Magistério, DEFERIU os
processos de  PROGRESSÃO FUNCIONAL:
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RESENHA Nº 095/2008 EXPEDIENTE DO DIA:  17 /04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o art. 5º, do Decreto nº 12.672, de 23 de setembro de 1988, e de acordo com
o Parecer da Comissão de Gestão do PCCR dos Profissionais do Grupo Magistério, DEFERIU os
processos de  PROGRESSÃO FUNCIONAL:
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GOVERNO DO ESTADO
Governador Cássio Cunha Lima

Anual ........................................................................................................... R$ 400,00
Semestral .................................................................................................... R$ 200,00
Número Atrasado ......................................................................................... R$    3,00

GEOVALDO CARVALHO
DIRETOR TÉCNICO

RONALDO SÉRGIO GUERRA DOMINONI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
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FRED KENNEDY DE A. MENEZES
DIRETOR DE OPERAÇÕES
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RESENHA Nº 096/2008 EXPEDIENTE DO DIA:  17 /04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o art. 5º, do Decreto nº 12.672, de 23 de setembro de 1988, e de acordo com
o Parecer da Comissão de Gestão do PCCR dos Profissionais do Grupo Magistério, DEFERIU os
processos de  PROGRESSÃO FUNCIONAL:

RESENHA Nº 105/2008           EXPEDIENTE DO DIA: 22 / 04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto n. º 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA desta Secretaria, despachou os Processos
abaixo relacionados:
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RESENHA Nº 107/2008 EXPEDIENTE DO DIA: 22 / 04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto nº. 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
e tendo em vista Laudo da GERÊNCIA DA CENTRAL DE PERÍCIA MÉDICA e PARECER da
DIRETORIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS, Despachou os Processos de
READAPTAÇÃO DE CARGO, abaixo relacionados:
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RESENHA Nº 108/2008           EXPEDIENTE DO DIA: 22 / 04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto n. º 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA desta Secretaria, despachou os Processos
abaixo relacionados:
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RESENHA Nº 109/2008            EXPEDIENTE DO DIA: 22 / 04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto n. º 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA desta Secretaria, despachou os Processos
abaixo relacionados:
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RESENHA Nº 110/2008 EXPEDIENTE DO DIA: 23 / 04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto n. º 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA desta Secretaria, despachou os Processos
abaixo relacionados:
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RESENHA Nº 111/2008 EXPEDIENTE DO DIA: 23 / 04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto n. º 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA desta Secretaria, despachou os Processos
abaixo relacionados:
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RESENHA Nº 113/2008 EXPEDIENTE DO DIA: 24 / 04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto n. º 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA desta Secretaria, despachou os Processos de
VACÂNCIA DE CARGO abaixo relacionados:
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João Pessoa -  Domingo, 27 de Abril de 2008 3Diário Oficial

RESENHA Nº 114/2008 EXPEDIENTE DO DIA: 24 / 04 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto n. º 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA da Secretaria de Estado da Educação e
Cultura, despachou o Processos abaixo relacionado:
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Educação e Cultura
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB

PORTARIA/UEPB/GR/443/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB,  no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, e de acordo com o que
consta do Processo n.º 07.660/2007,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-20 para T-40 RETIDE, da

professora, CARLÚCIA ITHAMAR FERNANDES FRANCO, lotada  no Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde-CCBS.

Registros e publicações necessários.
Campina Grande, 22 de fevereiro de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/584/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 00.734/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 RETIDE para T-40, da

professora JANE EYRE GABRIEL, matrícula n° 7.23752-9, lotada no CAMPUS VII.
Registros e publicações necessários.

Campina Grande, 14 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/585/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 01.733/2006,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, do

professor JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES, matrícula n° 1.23364-5, lotado no Departamento de
Educação Física do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS.

Registros e publicações necessários.
Campina Grande, 15 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/586/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 01.009/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-30 para T-40, da servidora

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERNANDES, matrícula n° 1.00204-0, lotada no Centro
de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – CCBSA.

Registros e publicações necessários.
Campina Grande, 15 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/587/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo 02.498/2008,

RESOLVE:
Designar, a servidora IARA TRAJANO, matrícula n°. 6.049-5, lotada no De-

partamento de Estradas e Rodagens - DER, colocada a disposição da UEPB conforme Resenha
067/2008 publicada no Diário Oficial do estado em 13 de abril de 2008, para desenvolver ativida-
des na Pró-Reitoria de Recursos Humanos - PRRH.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 23 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/588/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 00.902/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-20 para T-40, da professora

ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ FECHINE, matrícula n° 1.22983-4, lotada no Departa-
mento de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 17 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/589/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n°. 02.197/2008,

RESOLVE:
Nomear, ESIO REINALDO MONTEIRO, matrícula 6.01917-0, lotado no

Centro de Ciências Humanas e Exatas – CCHE, para exercer o cargo de SECRETÁRIO DE
CURSO, símbolo NAS-5, a partir de 02 de abril de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 17 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/590/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n°. 02.209/2008,

RESOLVE:
Nomear, ROMUALDO PEREIRA DA COSTA, matrícula 7.01731-6, lotado

no Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – CCEA, para exercer o cargo de SECRETÁRIO

DE CURSO, símbolo NAS-5, do curso de Administração, a partir de 03 de abril de 2008.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Campina Grande, 17 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/591/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso VII, do Estatuto da Instituição,

RESOLVE:
Promover o seguinte professor à classificação docente indicada:

PROCESSO MAT. NOME SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL
01.363/2008 1.23861-2 Ricardo Soares da Silva Mestre A T-40 Doutor A T-40

Registros e publicações necessários.
Campina Grande, 18 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/593/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso VII, do Estatuto da Instituição,

RESOLVE:
Promover os seguintes servidores à classificação indicada:

PROCESSO MAT. NOME SITUAÇÃO 
ANTERIOR 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

02.171/2008 3.00696-4 Marluce Almeida de 
Sousa AIII-6/T-40 BI-6/T-40 

01.952/2008 1.00428-0 Adalgisa Oliveira da 
Costa AV-7/T-30 BIII-7/T-30 

02.149/2008 1.00707-6 Ivonaldo Pessoa de 
Carvalho 

AV-6/T-40 BIII-6/T-40 

02.169/2008 3.00694-8 Maria Eunice Marques 
Guimarães Barbosa AIII-6/T-40 BI-6/T-40 

02.168/2008 3.00693-0 Genilda Betania 
Andrade de Carvalho AIII-6/T-40 BI-6/T-40 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Campina Grande, 18 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/594/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição,de acordo com o
processo 02.527/2008,

RESOLVE:
Exonerar a pedido, o servidor ARÃO DE AZEVEDO SOUZA, matrícula

1.01484-6, lotado na Coordenação de Comunicação, do Cargo de ASSESSOR DE IMPRENSA,
a partir de 01 de maio de 2008.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 23 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/595/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n°. 02.315/2008,

RESOLVE:
Nomear, o servidor RODOLFO FRANÇA LIRA , matrícula n°.: 1.01869-8,

lotado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS, para exercer o cargo de SECRETÁ-
RIO DE CURSO, símbolo NAS-5, do curso de Biologia noturno.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação,
Campina Grande, 23 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/596/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n°. 02.368/2008,

RESOLVE:
Nomear, ANA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA, para exercer o cargo de

ASSESSOR ADMINISTRATIVO NIVEL II, símbolo NAA-2, com lotação na Coordenação
Institucional de Programas Especiais - CIPE.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação,
Campina Grande, 23 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/597/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n°. 02.366/2008,

RESOLVE:
Nomear, JEFFERSON XAVIER DE ARAÚJO, para exercer o cargo de AS-

SESSOR ADMINISTRATIVO NIVEL II, símbolo NAA-2, com lotação na Coordenação
Institucional de Programas Especiais - CIPE.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação,
Campina Grande, 23 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/598/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n°. 02.364/2008,

RESOLVE:
Nomear, WALESKA DIAS ROCHA, para exercer o cargo de ASSESSOR

ADMINISTRATIVO NIVEL II, símbolo NAA-2, com lotação na Coordenação Institucional de
Programas Especiais - CIPE.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação,
Campina Grande, 23 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/599/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n°. 02.365/2008,

RESOLVE:
Nomear, JULIERME LÚCIO NEVES, para exercer o cargo de ASSESSOR

ADMINISTRATIVO NIVEL II, símbolo NAA-2, com lotação na Coordenação Institucional de
Programas Especiais - CIPE.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação,
Campina Grande, 23 de abril de 2008.
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PORTARIA/UEPB/GR/600/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n°. 02.367/2008,

RESOLVE:
Nomear, EDVANIA CUSTODIO RODRIGUES, para exercer o cargo de AS-

SESSOR ADMINISTRATIVO NIVEL I, símbolo NAA-1, com lotação na Coordenação
Institucional de Programas Especiais - CIPE.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação,
Campina Grande, 23 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/601/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n°. 02.363/2008,

RESOLVE:
Nomear, ANA PRISCILA LIRA DE FARIAS, para exercer o cargo de ASSES-

SOR ADMINISTRATIVO NIVEL II, símbolo NAA-2, com lotação na Coordenação Institucional
de Programas Especiais - CIPE.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação,
Campina Grande, 23 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/603/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 02.579/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora IRENILTA PEREIRA DOS SANTOS NUNES, matrícula n° 1.20834-9, lotada no
Departamento de Educação Física do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/604/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 01.732/2006,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, do

professor JOSÉ EUGÊNIO ELOI MOURA, matrícula n° 1.23363-7, lotado no Departamento
de Educação Física do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/605/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 04.814/2005,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO, matrícula n° 1.23174-0, lotada
no Departamento de Educação do Centro de Educação - CEDUC.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/606/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 06.142/2007,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora KILMA MAISA DE LIMA GONDIM, matrícula n° 3.23009-1, lotada no Departa-
mento de Ciências Jurídicas do Centro de Humanidades - CH.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/608/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 06.952/2007,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora MARTA LÚCIA DE SOUZA CELINO, matrícula n° 1.23698-9, lotada no Departa-
mento de Educação do Centro de Educação - CEDUC.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/609/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 07.173/2007,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora ANA LÚCIA MARIA DE SOUZA NEVES, matrícula n° 1.23315-7, lotada no Depar-
tamento de Letras e Artes do Centro de Educação - CEDUC.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/610/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 00.103/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, do

professor PEDRO CEZAR PEREIRA COELHO, matrícula n° 1.23003-4, lotado no Departa-

mento de Matemática Estatística e Computação do Centro de Ciências e Tecnologia - CCT.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/611/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 05.413/2007,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora SILENE MAGALI OLIVEIRA SIMÕES, matrícula n° 1.22873-1, lotada no Depar-
tamento de Administração e Economia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/612/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 06.880/2007,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora FRANCISCA RODRIGUES MASCENA, matrícula n° 1.23172-3, lotada no Depar-
tamento de Serviço Social do Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/613/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n°01.973/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora MARIA CÉLIA DE ASSIS, matrícula n° 1.22462-0, lotada no Departamento de
Educação do Centro de Educação – CEDUC.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/614/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 02.055/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora GLÓRIA MARIA LEITÃO DE SOUZA MELO, matrícula n° 1.23401-3, lotada no
Departamento de Educação do Centro de Educação – CEDUC.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008

PORTARIA/UEPB/GR/615/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 00.139/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora GERMANA ALVES DE MENEZES, matrícula n° 3.23594-7, lotada no Departamento
de Letras e Educação do Centro de Humanidades - CH.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/616/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 00.137/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA, matrícula n° 3.22961-1, lotada no Depar-
tamento de Geografia e História do Centro de Humanidades - CH.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/617/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 02.050/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora ADRIANNE TEIXEIRA BARROS, matrícula n° 7.23750-2, lotada no Centro de
Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/618/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 02.414/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora LUCIANA MARIA MOREIRA SOUTO DE OLIVEIRA, matrícula n° 3.22956-4,
lotada no Departamento de Ciências Jurídicas do Centro de Humanidades - CH.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/619/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
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processo n° 02.445/2008,
RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora ANNY SIONARA MOURA LIMA DANTAS, matrícula n° 1.23365-3, lotada no
Departamento de Educação Física do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/620/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 02.051/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, do

professor EDSON HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR, matrícula n° 7.23751-1, lotado no
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/621/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 02.052/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, do

professor FRANCISCO SIBERIO BEZERRA ALBUQUERQUE, matrícula n° 7.23754-5,
lotado no Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/622/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 02.053/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora ROSÂNGELA DA SILVA FIGUEIREDO, matrícula n° 7.23759-6, lotada no Centro
de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/623/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 05.755/2007,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora CLAUDIA SANTOS MARTINIANO SOUSA, matrícula n° 1.23020-4, lotada no
Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/624/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 028/CCHE/2007,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, do

professor LUIZ LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR, matrícula n° 6.23583-2, lotado no Centro de
Ciências Humanas e Exatas - CCHE.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/625/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 024/CCHE/2007,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, do

professor FRANCISCO VICTOR MACEDO PEREIRA, matrícula n° 6.23833-5, lotado no
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/626/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 00.274/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora MANUELA EUGÊNIO MAIA, matrícula n° 5.23773-4, lotada no Centro de Ciências
Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/627/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, item X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n° 00.273/2008,

RESOLVE:
Autorizar, a mudança de regime de trabalho, de T-40 para T-40 RETIDE, da

professora ELIETE CORREIA DOS SANTOS, matrícula n° 5.23780-7, lotada no Centro de
Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campina Grande, 24 de abril de 2008.

PORTARIA Nº 112/08                                                João  Pessoa,    24    de  abril  de  2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe

são conferidas, pelo art.44, inciso XIV, do Decreto nº 12.228, de 19 de novembro de 1987,

RESOLVE   designar para compor a Comissão Permanente de Licitação do

Hospital Regional Dep. Janduhy Carneiro, os servidores: EDILSON BRANDÃO DE LUCENA
JUNIOR, matricula nº 201.460-2, (Presidente),  MANOEL DO NASCIMENTO CANDEIA,

matricula nº  149.501-1, e MARLY GONÇALVES ARNAUD, matricula nº 150.477-1, (Su-
plente). Esta Comissão terá duração de 01 (um) ano a partir da data de sua publicação no Diário

Oficial do Estado.

PORTARIA Nº 113 /08                                                João  Pessoa,    24    de  abril  de  2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe

são conferidas, pelo art.44, inciso XIV, do Decreto nº 12.228, de 19 de novembro de 1987,

RESOLVE   designar para compor a Comissão do Pregão  do Complexo Hospi-

talar de Doenças Infecto-Contagiosas Dr. Clementino Fraga, os servidores: CLICINALDA RI-
BEIRO VIEIRA, matricula nº 148.362-5, (Pregoeiro),  VANILDA HENRIQUE DE FREITAS,

matricula nº  151.050-9, (Equipe de Apoio), e MARIA DE FATIMA BRITO, matricula nº

149.784-7, (Equipe de Apoio). Esta Comissão terá duração de 01 (um) ano a partir da data de sua

publicação no Diário Oficial do Estado.

PORTARIA Nº  114 /08                                                 João  Pessoa, 24  de  abril  de  2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe

são conferidas, pelo art.44, inciso XIV, do Decreto nº 12.228, de 19 de novembro de 1987,

RESOLVE   designar para compor a Comissão Permanente de Licitação do

Hospital Regional de Princesa Isabel, os servidores: MARILUCIA DE SOUSA FRAZÃO BE-
ZERRA, matricula nº 508.723-6, (Presidente),  HELIO ANTAS DINIZ,  matricula nº  148.897-

0, e CICERO FLORENTINO DA SILVA, matricula nº 148.335-8, (Suplente). Esta Comissão

terá duração de 01 (um) ano a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Saúde

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

RESOLUÇÃO Nº 417/08                                                 João Pessoa, 03 de março de 2008

O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite Estadual, no uso de suas atribui-
ções legais e;

Considerando a necessidade da implantação de Colegiados de Gestão Regional
(CGR) para o fortalecimento das Regiões de Saúde de forma Solidária e Cooperativas;

Que os CGR devam ser espaços de articulação, definição de prioridades e pactuação
de soluções objetivando a organização de uma rede de ações e serviços de atenção à saúde integral
e resolutiva;

Considerando o cumprimento dos critérios estabelecidos pela Resolução CIB nº
397/08 que define critérios para conformação de regiões de saúde e homologação dos CGR na
Paraíba;

Considerando a previsão para implantação de 26 regiões de saúde feita a partir do
estudo realizado tendo como instrumento o relatório da I Oficina para implantação de Regiões de
Saúde realizada em julho de 2007 com as quatro macrorregiões de saúde da Paraíba;

O movimento já iniciado como estratégia de articulação entre os gestores muni-
cipais e representantes da Secretaria de Estado da Saúde na Paraíba;

Considerando ainda a pactuação da CIB, em sua 151ª reunião ordinária realizada
no dia 28 de fevereiro de 2008;

RESOLVE:
Art. 1º - Homologar a formação dos Colegiados de Gestão Regional (anexo I)

formados e com funcionamento comprovado através de relatórios e atas das reuniões;
Art. 2º - Fica autorizado o envio ao Ministério da Saúde da solicitação para

homologação da CIT dos demais CGR, uma vez comprovado o cumprimento dos critérios estabe-
lecidos na Resolução CIB n.º 397/08;

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
RESOLUÇÃO CIB/PB Nº 417/08

COLEGIADOS DE GESTÃO REGIONAL
NOME DA REGIÃO 

DE SAÚDE/CGR 
MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS 

 
Vale Paraíba 

12ª 
ITABAIANA 

1. Itabaiana; 2. Pedras de Fogo; 3. Pilar; 4. Itatuba; 5. Juarez Távora; 6. Mogeiro; 7. Ingá; 8. S. Miguel de Taipu; 9. Salgado 
de s. Félix; 10. S. José dos Ramos; 11. Guirinhém; 12. Riachão do Bacamarte; 13. Juripiranga e 14. Caldas Brandão   

SECURI 3ª 
CAMPINA 
GRANDE 

1. Taperoá; 2. Salgadinho; 3. Assunção; 4. Sto André; 5. Juazeirinho; 6. Tenório; 7. Olivedos e 8. Soledade. 

RENASCER DO 
BREJO 

3ª 
CAMPINA 
GRANDE 

1. Algodão de Jandaíra; 2. Esperança; 3. Remígio; 4. Arara; 5. Alagoa Nova; 6. Alagoa Grande; 7. Areia; 8. areial; 9. 
Montadas; 10. S.S. de Lagoa de Roça e 11. Matinhas. 

 
BORBOREMA 

3ª 
CAMPINA 
GRANDE 

1. Gurjão; 2. Boa Vista; 3. C. Grande; 4. Fagundes; 5. Massaranduba; 6. Serra Redonda; 7. Queimadas; 8. Pocinhos e  
9. Puxinanã. 

 
AGRECARI SAÚDE 

3ª 
CAMPINA 
GRANDE 

1. São Domingos do Cariri; 2. Cabaceiras; 3. Boqueirão e 4. Caturité. 

FAZENDO 
ACONTECER 

3ª 
CAMPINA 
GRANDE 

1. Barra de S. Miguel; 2. Riacho de Sto Antônio; 3. Alcantil; 4. Sta Cecília e  5. Barra de Santana. 

 
ANUG 

3ª 
CAMPINA 
GRANDE 

1.Aroeiras; 2. Natuba; 3. Gado Bravo e 4. Umbuzeiro. 

 
PATOS 

6ª 
PATOS 

1. Vista Serrana; 2. Condado; 3. Malta; 4. S. José de Espinhares; 5. Patos; 6. Quixaba; 7. Passagem; 8. Areia de Baraúnas; 9. 
Desterro; 10. Cacimbas; 11. Cacimba de Areia; 12. Teixeira; 13. Maturéia; 14. Mãe D’ Água; 15. S. José do Bomfim; 16. Sta 
Terezinha; 17. Catingueira; 18. Olho D’Agua; 19. Emas e 20. Coremas. 

 
PIANCÓ 

7ª 
PIANCÓ 

1. Aguiar; 2. Igaracy; 3. Piancó; 4. Santana dos Garrotes; 5. Pedra Branca; 6. Nova Olinda; 7. Diamante e 8. Ibiara. 

 
 

PRINCESA ISABEL 

 
 

11ª  
PRINCESA ISABEL 

 

. 
 
 Manaíra; 2. S. josé de Princesa; 3. Princesa Isabel; 4. Tavares; 5. Juru; 6. Água Branca; 7. Imaculada. 

 
CATOLÉ DO ROCHA 

 
8ª 

CATOLÉ DO 

1. Bom Sucesso; 2. Brejo dos Santos; 3. Catolé do Rocha; 4. Belém do brejo do Cruz; 5. São J. do Brejo do Cruz; 6. Brejo 
do Cruz; 7. São Bento; 8. Riacho dos Cavalos; 9. Mato Grossoe 10. Jericó. 

 
C A R IR I  O C ID E N T A L  

 
5 ª  

M O N T E IR O  

1 .  A m p a ro ; 2 . C a m a la ú ;  3 . C a raú b a s;  4 .  C o ng o ;  5 . C o x ixo la ; 6 .  L iv ra m e n to ;  7 . M o n te iro ;  8 .  O u ro  V e lho ; 9 . P a ra r i;  1 0 . 
S .J .C a r ir i ; 1 1 .  P ra ta ; 1 2 .  S .J . d o  T ig re ;  1 3 . S .  S .  U m b uz e iro ; 1 4 .  S er ra  B ra nc a ;  15 .  Z a b e lê ;  1 6 .  S u m é ; 1 7 . S .  J .  d o s  C o rd e iro s;  
1 8 .  G u rjã o .  
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PORTARIA Nº 079/GSER                                                   João Pessoa, 25 de abril de 2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 45, inciso XVIII, do Decreto nº 25.826, de 15 de abril de 2005, combinado
com o artigo 264, §7º do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930 de 20 de junho
de 1997,

RESOLVE:
I – prorrogar, excepcionalmente, para o dia 10 de maio de 2008, o prazo de

entrega da GIVA, previsto na Portaria nº 061/GSER, de 24 de março de 2008.
II – esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Receita

RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA

PORTARIA Nº 00112/2007/RJP      26 de Novembro de 2007

O Subgerente da RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA, usan-
do 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 0904022007-7 do Facil;
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(s) 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 26/11/2007.

Anexo da Portaria Nº 00112/2007/RJP
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RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA

PORTARIA Nº 00113/2007/RJP      27 de Novembro de 2007

O Subgerente da RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA , usan-
do 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 de1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 0830642007-1, 0864302007-
9, 0892302007-9, 0706822007-0, 0758162007-7, 0767852007-5 E OUTROS DO FACIL;

Considerando que através do(s) processo(s) administrativo(s) tributário(s)
regular(es), 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 este Órgão e não solicitou(aram)
qualquer alteração de 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) geradas;

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 27/11/2007.

Anexo da Portaria Nº 00113/2007/RJP

RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA

PORTARIA Nº 00114/2007/RJP      28 de Novembro de 2007

O Subgerente da RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA, usan-
do 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 0981522007-1 DA RJP;
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(s) 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 28/11/2007.

Anexo da Portaria Nº 00114/2007/RJP

����������
����� �!	

��"��������!	 ���#�#��	 	 ���$%��&'	 �#(�)#��#�

% �����	

������������	

������	
�����������	
��%�����	�	���	

����	

�!	����������	
��������	������1	
�2	�����	�	�����	


���	
���������	 ���%��	

 
RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA

PORTARIA Nº 00115/2007/RJP      28 de novembro de 2007

O Subgerente da RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA, usan-
do 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 0910082007-5,
0939182007-7, 0955242007-5 do Fácil;

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(s) 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 28/11/2007.

Anexo da Portaria Nº 00115/2007/RJP
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RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA

 
PORTARIA Nº 00116/2007/RJP      28 de Novembro de 2007

O Subgerente da RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA, usan-
do 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 0979092007-5 DA RJP;
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(s) 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 .
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Anexo da Portaria Nº 00113/2007/RJP


