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Atos do Poder Executivo
MEDIDA PROVISÓRIA N° 118  , DE 10 DE  NOVEMBRO  DE  2008

Altera dispositivo da Lei nº 8.236, de 31 de maio de 2007, que
dispõe sobre a dispensa ou redução de juros e multas medi-
ante parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM
e o ICMS, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 63, § 3º, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no Convênio ICMS
nº 124, de 26 de setembro de 2008, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º  O § 1º do art. 3º da Lei nº 8.236, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“§ 1º  O ingresso no programa dar-se-á por opção do contribuinte, a ser forma-
lizada até o dia 31 de dezembro de 2008, e homologada pelo Fisco no momento do pagamento da
parcela única ou da primeira parcela.”.

Art. 2º  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2008.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa,  10
de  novembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

Decreto nº    29.876  de 10 de novembro de 2008

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DO-
TAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 6º, inciso II,
da Lei nº 8.485, de 09 de janeiro de 2008, e tendo em vista o que consta do Processo SEPLAG/
4517/2008,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 673.614,59 (seiscen-

tos e setenta e três mil seiscentos e quatorze reais e cinqüenta e nove centavos), para reforço de
dotações orçamentárias na forma abaixo discriminadas:

Art. 2º - As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior
correrão por conta de Excesso de Arrecadação da Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo –
FEP, de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com o
artigo 111, inciso II, da Lei Estadual nº 3.654/71.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em  João Pessoa, 10

de novembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

34.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 
34.201- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
  
Especificação Natureza Fonte Valor 
    
26.122-5046-4216- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.14 02 12.000,00 
     
26.782.5027-4410- MANUTENÇÃO DE RODOVIAS 3390.14 02 308.000,00 
  3390.30 02 312.614,59 
     
28.846.0000-7003- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4490.92 02 41.000,00 
     

TOTAL 673.614,59 

Decreto nº     29.877 de 10 de  novembro de 2008

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DO-
TAÇÃO CONSIGNADA NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 6º,
inciso III da Lei nº 8.485, de 09 de janeiro de 2008, e tendo em vista o que consta do Processo
SEPLAG/4212/2008,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 2.242,00 (dois

mil duzentos e quarenta e dois reais), para reforço de dotação orçamentária na forma abaixo
discriminada:

Art. 2º - A despesa com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior correrá
por conta de anulação de dotação orçamentária, conforme  discriminação a seguir:

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa,  10

de  novembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

22.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
22.205- FUNDAÇÃO CASA DO ESTUDANTE DA PARAÍBA 
  
Especificação Natureza Fonte Valor 
    
12.122.5046-4217- ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO 3190.13 01 2.242,00 
     

TOTAL 2.242,00 

22.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
22.205- FUNDAÇÃO CASA DO ESTUDANTE DA PARAÍBA 
  
Especificação Natureza Fonte Valor 
    
12.122.5046-4217- ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO 3191.13 01 2.242,00 
     

TOTAL 2.242,00 

Decreto nº  29.878 de 10 de novembro  de 2008

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DO-
TAÇÕES  CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 6º,
inciso III, da Lei nº 8.485, de 09 de janeiro de 2008, e tendo em vista o que consta do Processo
SEPLAG/4348/2008,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil

reais), para reforço de dotações orçamentárias na forma abaixo discriminadas:

Art. 2º - As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior
correrão por conta de anulação de dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir:

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

22.000 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA   
22.206 – FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO  
        
Especificação Natureza Fonte Valor 
        
13.122.5046-4194- CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO    
                                DE IMÓVEIS 3390.30 00 500,00 
 3390.39 00 500,00 
    
13.122.5046-4209- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3390.30 00 500,00 
 3390.39 00 1.000,00 
    
13.122.5046-4216- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIS-    
                                TRATIVOS 3390.39 00 3.500,00 
        

TOTAL 6.000,00 

22.000 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA   
22.206 – FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO  
        
Especificação Natureza Fonte Valor 
        
13.122.5046-4194- CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO    
                                DE IMÓVEIS 3390.36 00 500,00 
    
13.122.5046-4195- ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELE-    
                                FONE 3390.39 00 2.000,00 
    
13.122.5046-4209- REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3390.36 00 500,00 
    
13.122.5046-4216- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIS-    
                                TRATIVOS 3390.30 00 2.000,00 
 4490.52 00 1.000,00 
        

TOTAL 6.000,00 
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FRED KENNEDY DE A. MENEZES
DIRETOR DE OPERAÇÕES

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa,  10

de  novembro de 2008; 120º, da Proclamação da República.

Decreto nº   29.879 de 10  de  novembro de 2008

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DO-
TAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 6º, da Lei nº
8.485, de 09 de janeiro de 2008, combinado com o artigo 107, § 1º, da Lei nº 3.654, de 10 de
fevereiro de 1971, e tendo em vista o que consta do Processo SEPLAG/4412/2008,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e

vinte mil reais), para reforço de dotações orçamentárias na forma abaixo discriminadas:

Art. 2º - As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior
correrão por conta de recursos oriundos do Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa nº
014/2005, que entre si celebram o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO e o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba – IMEQ/PB,
com a interveniência do Estado da Paraíba, através da Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,
Ciência e Tecnologia, hoje denominada de Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento
Econômico do Estado da Paraíba, conforme conta de nº 500.3273-0, do Banco Real.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa,  10

de   novembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

21.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
21.204 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA 
  
Especificação Natureza Fonte Valor 
    
22.665.5202-2464- EXECUÇÃO DE ATIVIDADES METROLÓ-

GICAS 
 

3390.39 
 

58 
 

100.000,00 
  4490.52 58 20.000,00 
     

TOTAL 120.000,00 

Decreto nº 29.880 de 10 de novembro de 2008

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO  DE  DO-
TAÇÃO CONSIGNADA NO VIGENTE ORÇAMENTO

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 6º,
inciso III, da Lei nº 8.485, de 09 de janeiro de 2008, e tendo em vista o que consta do Processo
SEPLAG/4296/2008,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 56.000,00 (cinqüenta

e seis mil reais), para reforço de dotação orçamentária na forma abaixo discriminada:

Art. 2º - A despesa com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior correrá
por conta de anulação de dotação orçamentária, conforme discriminação a seguir:

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em  João Pessoa,   10

de   novembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

22.000 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA   
22.101 – GABINETE DO SECRETÁRIO 
        
Especificação Natureza Fonte Valor 
        
12.361.5036-2758- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3390.30 56 56.000,00 
    

TOTAL 56.000,00 

22.000 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA   
22.101 – GABINETE DO SECRETÁRIO 
        
Especificação Natureza Fonte Valor 
        
12.361.5036-2758- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3350.41 56 56.000,00 
    

TOTAL 56.000,00 

Decreto nº    29.881 de 10 de novembro de 2008

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DO-
TAÇÃO CONSIGNADA NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 6º,
inciso II, da Lei nº 8.485, de 09 de janeiro de 2008, e tendo em vista o que consta do Processo
SEPLAG/4295/2008,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 2.500.000,00

(dois milhões e quinhentos mil reais), para reforço de dotação orçamentária na forma
abaixo discriminada:

Art. 2º - A despesa com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior correrá
por conta do Excesso de Arrecadação da Receita do Fundo de Participação dos Estados – FPE, de
acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa,  10

de   novembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

29.000- SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
29.101- GABINETE DO SECRETÁRIO 
  
Especificação Natureza Fonte Valor 
    
24.131.5068-2245- DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E 

AÇÕES DO GOVERNO 
 

3390.39 
 

01 
 

2.500.000,00 
     

TOTAL 2.500.000,00 

Decreto nº   29.882 de 10 de  novembro  de 2008

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DO-
TAÇÃO CONSIGNADA NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 6º,
inciso II, da Lei nº 8.485, de 09 de janeiro de 2008, e tendo em vista o que consta do Processo
SEPLAG/3342/2008,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 600.000,00

(seiscentos mil reais), para reforço de dotação orçamentária na forma abaixo discriminada:

Art. 2º - A despesa com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior correrá
por conta do Excesso de Arrecadação da Receita do Fundo de Participação dos Estados – FPE, de

34.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 
34.103- UNIDADE EXECUTORA LOCAL – PAC NA PARAÍBA 
  
Especificação Natureza Fonte Valor 
    
20.607.5180-1724- IMPLANTAÇÃO DE PERÍMETRO  IRRIGADO VÁRZEAS 

DE SOUSA 
 

4490.51 
 

01 
 

600.000,00 
     

TOTAL 600.000,00 
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acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em  João Pessoa,  10

de  novembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

Decreto nº    29.883 de  10 de  novembro de 2008

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DO-
TAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 6º, inciso III,
da Lei nº 8.485, de 09 de janeiro de 2008 e tendo em vista o que consta dos Processos SEPLAG/
4206/4207/2008,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 471.600,00     (quatro-

centos e setenta e um mil e seiscentos reais), para reforço de dotações orçamentárias na forma
abaixo discriminadas:

21.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
21.101- GABINETE DO SECRETÁRIO 
  
Especificação Natureza Fonte Valor 
    
04.122.5311-4364- GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 

PRODETUR 
 

3390.39 
 

00 
 

8.000,00 
  4490.52 00 2.000,00 
     
04.128.5311-1620- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 3390.35 00 4.900,00 
     
22.663.5009-2296- DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINE-

RAL DA PARAÍBA 
 

3390.14 
 

00 
 

5.000,00 
  4490.52 00 8.000,00 
     
23.126.5046-4219- SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 4490.52 00 15.000,00 
     
     
23.572.5009-2355- ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVI-

MENTO DE PROJETOS 
 

4490.93 
 

58 
 

300.000,00 
  4490.93 90 32.000,00 
     

21.101- GABINETE DO SECRETÁRIO 
  
Especificação Natureza Fonte Valor 
    
23.691.5009-4298- APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMER-

CIAL 
 

3350.39 
 

00 
 

10.000,00 
     
23.695.5012-1603- IMPLEMENTAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO 

DO TURISMO 
 

3390.14 
 

00 
 

15.000,00 
  3390.30 00 14.000,00 
  3390.39 00 36.000,00 
     
23.695.5012-4333- APOIO À INFRA-ESTRUTURA PARA O TU-

RISMO 
 

3390.39 
 

00 
 

21.700,00 
     

TOTAL 471.600,00 

Art. 2º - As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior
correrão por conta de anulação de dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir:

21.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
21.101- GABINETE DO SECRETÁRIO 
  
E sp ec ifica çã o  N a tu re za  F o n te  V a lo r 
    
04.122.5311-4364- GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 

PRODETUR 
 

3390.14 
 

00 
 

5.000,00 
  3390.93 00 5.000,00 
     
04.128.5311-1620- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 3390.39 00 4.900,00 
     
22.663.5009-2296- DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINE-

RAL DA PARAÍBA 
 

3390.35 
 

00 
 

9.900,00 
  3390.39 00 3.100,00 
     
23.122.5046-4216- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIS-

TRATIVOS 
 

3390.30 
 

00 
 

8.900,00 
  3390.37 00 3.200,00 
  3390.93 00 1.000,00 
     
23.126.5046-4219- SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 3390.36 00 1.900,00 
     
23.128.5012-4332- CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

TURISMO 
 

3350.39 
 

00 
 

49.900,00 
  3390.36 00 4.900,00 
  4490.52 00 20.000,00 
     
23.572.5009-2355- ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVI-

MENTO DE PROJETOS 
 

4490.51 
 

58 
 

270.000,00 
  4490.52 58 30.000,00 
  4490.52 90 32.000,00 
     

21.101- GABINETE DO SECRETÁRIO 
  
Especificação Natureza Fonte Valor 
    
23.691.5009-4298- APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMER-

CIAL 
 

3390.39 
 

00 
 

9.000,00 

,
  3390.93 00 1.000,00 
     
23.695.5012-1603- IMPLEMENTAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO 

DO TURISMO 
 

3390.35 
 

00 
 

11.900,00 
     

TOTAL 471.600,00 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em  João Pessoa,  10

de  novembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

Decreto nº   29.884 de 10 de n ovembro de 2008

Autoriza a descentralização de crédito orçamentário em fa-
vor da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvi-
mento do Estado – SUPLAN-PB e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso IV, da Constituição do Estado, observados os limites estabelecidos na
Lei nº 8.485, de 09 de janeiro de 2008, e a Portaria Interministerial SOF/STN nº 163, de 04 de
maio de 2001, e

Considerando que, por conta do Convênio SAÚDE/SUPLAN, os recursos do
Convênio devem ser aplicados diretamente pela SUPLAN/PB;

Considerando, ainda, que há, no Orçamento Geral do Estado, consignado em
favor da unidade orçamentária “25.101 – Gabinete do Secretário”, modalidade “90”, Crédito
Orçamentário próprio para cobertura dos encargos com o Convênio relativos a obras de Conclu-
são da Reforma e Recuperação do Centro de Referência Estadual da Saúde do Trabalhador –
CEREST/SES/PB, nesta Capital;

Considerando, também, que os recursos alocados na modalidade “90”, confor-
me disciplina a Portaria SOF/STN 163/01, podem ser aplicados via descentralização de créditos
orçamentários;

Considerando, finalmente, o convênio nº 13/2008, firmado entre a Secretaria
de Estado da Saúde e a SUPLAN/PB,

D E C R E T A:
Art. 1º - Autorizar a descentralização, em favor da Superintendência de Obras do

Plano de Desenvolvimento do Estado (SUPLAN/PB), do crédito orçamentário abaixo identificado:

Art. 2º - Determinar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –SEPLAG
que, no âmbito do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAF, adote as providências
suficientes e necessárias à operacionalização da descentralização autorizada nos termos do art. 1º
deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto vigerá a partir da data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em  João Pessoa, 10

de novembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

34 .000- S E C R ET A R IA  D E E ST A D O  D A  IN F R A -E S T R U T U R A  
34 .202- S U P ER IN T EN D ÊN C IA D E  O B R A S  D O  P L A N O  D E D ES E N V O L V IM E N T O  D O  EST A D O  
  
E specificação  N atureza  Fo nte V alor 
    
25 .101.10 .302.5154-2950- A tençã o à  S a úde P reventiva  e C urativa   3390 .39  60  260 .026,62 
     

T O T A L  260 .026,62 

Ato Governamental nº 5.643        João Pessoa, 10 de novembro de 2008

O  GOVERNADOR  DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e de acordo com artigo 33, inciso I,
da Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003,

R E S O L V E exonerar WAMBERTO RAMOS ULYSSES DE CARVALHO,
do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Rádio Tabajara - Superintendên-
cia de Rádiodifusão, Símbolo SE-3.

Ato Governamental nº 5.644        João Pessoa, 10 de novembro de  2008

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 9º,
inciso II, da Lei Complementar no 58, de 30 de dezembro de 2003,

R E S O L V E nomear JOACY MENDES NÓBREGA, para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Rádio Tabajara - Superinten-
dência de Rádiodifusão , Símbolo SE-3.

Ato Governamental nº 5.645        João Pessoa, 10 de novembro de 2008

O  GOVERNADOR  DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e de acordo com artigo 33, inciso I,
da Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003,

R E S O L V E exonerar GREICY CRISTIANE COSTA LINS, matrícula nº
160.541-1, do cargo em comissão de Gerente Executivo de Assistência Social, Símbolo CGF-1, da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano.

Ato Governamental nº 5.646        João Pessoa, 10 de novembro de  2008

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
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lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 9º,
inciso II, da Lei Complementar no 58, de 30 de dezembro de 2003, e na Lei no 8.186, de 16 de
março de 2007,

R E S O L V E nomear MARIA THEREZA DIAS LINS, para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Gerente Executivo de Assistência Social, Símbolo CGF-1, da Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimento Humano.

Ato Governamental nº 5.647       João Pessoa, 10 de novembro de  2008

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e de acordo com artigo 33, inciso I,
da Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003,

R E S O L V E exonerar CARLOS ANTÔNIO AIRES DE ALBUQUERQUE,
matrícula nº 135.511-2, do cargo em comissão de Assessor Técnico do Secretário de Estado da
Segurança e da Defesa Social, Símbolo CAD-7.

Ato Governamental nº 5.648        João Pessoa, 10 de novembro  de  2008

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 9º,
inciso II, da Lei Complementar no 58, de 30 de dezembro de 2003, e na Lei no 8.186, de 16 de
março de 2007,

R E S O L V E nomear IRISMAR SILVA DE ARAUJO, para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Assessor Técnico do Secretário de Estado da Segurança e da Defesa
Social, Símbolo CAD-7.

Ato Governamental nº 5.649       João Pessoa, 10 de novembro de  2008

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 9º,
inciso II, da Lei Complementar no 58, de 30 de dezembro de 2003, e na Lei no 8.186, de 16 de
março de 2007,

R E S O L V E nomear  DORIVALDO PEREIRA DA SILVA, para ocupar o
cargo de provimento em comissão de Chefe do Núcleo Médico do Hospital Clementino Fraga ,
Símbolo CSS-4, da Secretaria de Estado da Saúde.

Ato Governamental nº 5.650       João Pessoa, 10 de novembro  de 2008

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 9º,
inciso II, da Lei Complementar no 58, de 30 de dezembro de 2003, e na Lei no 8.186, de 16 de
março de 2007,

R E S O L V E nomear JOÃO PINTO NETO, para ocupar o cargo de provimen-
to em comissão de Assistente de Gabinete III, Símbolo CSE-2, tendo exercício na Secretaria de
Estado do Acompanhamento da Ação Governamental.

Ato Governamental nº 5.651         João Pessoa,10 de novembro de  2008

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado,

R E S O L V E tornar sem efeito o AG 1421/2007, publicado no Diário Oficial do
Estado, em 12 de abril de 2007.

Ato Governamental nº 5.652          João Pessoa, 10 de novembro de 2008

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 9º,
inciso II, da Lei Complementar no 58, de 30 de dezembro de 2003, e na Lei no 8.186, de 16 de
março de 2007,

R E S O L V E nomear  MATHEUS FONSECA DA COSTA, para ocupar o
cargo de provimento em comissão de Chefe do Núcleo de Acompanhamento da Execução de
Obras da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Símbolo CGI-3.

Ato Governamental nº 5.653       João Pessoa, 10 de novembro de  2008

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e de acordo com artigo 33, inciso I,
da Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003,

R E S O L V E exonerar MARILENE ALMEIDA DA SILVA, matrícula nº.
130.050-4, do cargo em comissão de Secretário da EEEF José Pinheiro, no Município de Campina
Grande, Símbolo SDE-9, da Secretaria de Estado da Educação e Cultura.

Secretarias de Estado

Administração
 PORTARIA Nº. 339        João Pessoa, 10 de novembro 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 08020255-1,

R E S O L V E autorizar a permanência no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª
Região – João Pessoa - PB, do servidor MARDEN JOSÉ MAIA GOES, matrícula nº 73.789-5,
lotado na Secretaria de Estado da Receita, pelo prazo de (01) um ano, sem ônus para o Órgão de
origem na forma do art. 90, Inciso I, § 1º da Lei Complementar nº 58 de 30 de dezembro de 2003.

PORTARIA Nº. 340       João Pessoa, 10 de novembro 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 08020053-2,

R E S O L V E autorizar a permanência no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª
Região – João Pessoa - PB, da servidora LEILA DENIZE MOURA MAIA RABELLO, matrícula
nº 129.749-0, lotada na Secretaria de Estado da Educação e Cultura, sem ônus para o Órgão de
origem, pelo prazo de (01) um ano, na forma do art. 90, Inciso I, § 1º da Lei Complementar nº 58
de 30 de dezembro de 2003.

RESENHA Nº  093 /2008    EXPEDIENTE DO DIA:    07  /   11   /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 o seguinte
pedido de cessão do servidor para ser colocado À DISPOSIÇÃO:

PROCESSO MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO                   INSTITUIÇÃO OU ÓRGÃO 
SEDH Superintendência de Imprensa e Editora - A UNIÃO 08019758-2 133.753-0 IREVALDO PEREIRA TEMÍSTOCLES 

  
 
 
 
 
 

 
 

     
     

RESENHA Nº 094 /2008        EXPEDIENTE DO DIA:   07  /  11  /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 o
seguinte pedido de cessão do servidor para ser colocado À DISPOSIÇÃO:

PROCESSO MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO INSTITUIÇÃO OU ÓRGÃO 
CODATA Secretaria de Estado do Acompanhamento da Ação Governamental 08020701-4 135.050-1 IRONALDO LEAL DE OLIVEIRA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

RESENHA Nº 328/2008 EXPEDIENTE DO DIA: 05 /11 / 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 devidamente homologado pelo Secretário
da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, despachou o Processo abaixo relacionado:
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PORTARIA Nº 337/GS/SEAD         João Pessoa, 06 de novembro 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  08.020.129-6/SEAD,

RESOLVE de acordo com o art. 32, da Lei Complementar n.º 58, de 30 de
dezembro de 2003, exonerar, a pedido, JANILDA MONTEIRO ANDRADE, do cargo de Técnico
de Enfermagem, matrícula n.º 149.032-0, lotada na Secretaria de Estado da Saúde.

PORTARIA Nº 338/GS/SEAD        João Pessoa, 06 de novembro 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  08.019.719-1/SEAD,

RESOLVE, de acordo com o art. 32, da Lei Complementar n.º 58, de 30 de
dezembro de 2003,  exonerar, a pedido, CARLOS ANDRE PEREIRA TELES do cargo de Auditor
Fiscal Tributário Estadual, matrícula 161.147-0, lotado na Secretaria de Estado da Receita.

RESENHA Nº 309/2008 EXPEDIENTE DO DIA: 10 / 11 / 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 329/2008          EXPEDIENTE DO DIA:  05  / 11/ 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,  usando das atribui-
ções que lhe  confere  o  artigo 6º, Inciso XI  do Decreto  n.º 26.817,  de  02 de fevereiro de 2006,
DEFERIU  os  processos de  PROGRESSÃO  FUNCIONAL  abaixo relacionados:
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RESENHA Nº 332/2008           EXPEDIENTE DO DIA:  06  / 11/ 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,  usando das atribui-
ções que lhe  confere  o  artigo 6º, Inciso XI  do Decreto  n.º 26.817,  de  02 de fevereiro de 2006,
DEFERIU  os  processos de  PROGRESSÃO  FUNCIONAL  abaixo relacionados:
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RESENHA Nº 333/2008 EXPEDIENTE DO DIA: 07 / 11 / 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 o Processo de
VACÂNCIA DE CARGO abaixo relacionados:
PROCESSO N O M E MATRÍCULA PARECER DESPACHO
08.018.901-6 ROSSANNA ARRUDA SOBREIRA 096.307-1 3157/2008/ASJUR/SEAD INDEFERIDO

RESENHA Nº 334/2008 EXPEDIENTE DO DIA:  10/ 11 / 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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DIRETORIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS

RESENHA N.º 534/DEREH/SEAD EXPEDIENTE DO DIA: 07 / 11 / 2008.

O DIRETOR EXECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS, por delegação de
competência que lhe foi ortogada pela Portaria n. º 2374/GS/SA,  datada  de  18.07.88, e tendo em
vista Parecer da Gerência da Central de Perícia Médica,  despachou os Processos de
GRATIFICAÇAO  DE INSALUBRIDADE abaixo relacionados:
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Segurança e da Defesa Social
Portaria nº.  607/2008/GS-SEDS                                         Em  10   de Novembro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE designar NÉLIO CARNEIRO DOS SANTOS, Delegado de Polícia
Civil, Código GPC-601, matrícula nº. 135.728-0, para responder pelo expediente da Delegacia
Especializada de Roubos e Furtos de Veículos da Capital.

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

PORTARIA Nº 535/20008/DEGEPOL/SEDS                               Em 31 de outubro de 2008.

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 9º, inciso II, da Lei Complementar nº. 85, de 12 de agosto de 2008,

                         RESOLVE designar LUCIANO CARVALHO SOARES, De-
legado de Polícia Civil, Código GPC-601, matrícula nº. 156.875-2, para responder, cumulativa-
mente, pela Delegacia de Polícia do Município de Sapé, durante as férias do seu titular Allan
Murilo Barbosa Terruel, a contar de 01.11.2008.

PORTARIA Nº  542/2008/DEGEPOL/SEDS                             Em 04 de novembro de 2008.

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso das atribuições que lhe

são conferidas pelo artigo 9º, inciso II, da Lei Complementar nº. 85, de 12 de agosto de 2008, e
tendo em vista a necessidade administrativa da Delegacia abaixo mencionada,

RESOLVE remover o servidor ÁUREO CISNEIROS LUNA FILHO, Agente
de Investigação, Código GPC-608, matrícula nº. 157.348-9, lotado nesta Secretaria, para a TER-
CEIRA DELEGACIA REGIONAL, a fim de prestar serviços na Delegacia de Polícia do Municí-
pio de Caiçara.

PORTARIA Nº  543/2008/DEGEPOL/SEDS                            Em 04 de novembro de 2008.

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 9º, inciso II, da Lei Complementar nº. 85, de 12 de agosto de 2008, e
tendo em vista a necessidade administrativa da Delegacia abaixo mencionada,

RESOLVE remover o servidor EVANGELISTA XAVIER DE LUNA, Agente
de Investigação, Código GPC-608, matrícula nº. 137.334-0, lotado nesta Secretaria, para a
TERCEIRA DELEGACIA REGIONAL, a fim de prestar serviços na Delegacia de Polícia do
Município de Araçagi.

Receita
COLETORIA ESTADUAL DE CAJAZEIRAS

PORTARIA Nº 00018/2008/CAJ          2 de Outubro de 2008

O Coletor Estadual C. E. DE CAJAZEIRAS , 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 0898412008-1;
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.

Anexo da Portaria Nº 00018/2008/CAJ
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COLETORIA ESTADUAL DE QUEIMADAS

PORTARIA Nº 00020/2008/QUE       17 de Setembro de 2008

O Coletor Estadual da C. E. DE QUEIMADAS , 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 17/09/2008.

Anexo da Portaria Nº 00020/2008/QUE
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COLETORIA ESTADUAL DE QUEIMADAS
 
PORTARIA Nº 00019/2008/QUE       15 de Setembro de 2008

O Coletor Estadual C. E. DE QUEIMADAS , 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 0725852008-2;0725842008-
8;0760222008-0;0739452008-0;

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 15/09/2008.

Anexo da Portaria Nº 00019/2008/QUE
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COLETORIA ESTADUAL DE RIO TINTO

PORTARIA Nº 00003/2008/CRT 25 de Junho de 2008

O Coletor Estadual da C. E. DE RIO TINTO , usando das atribuições que são
conferidas pelo art. 140, inciso VI, 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 0601612008-1 ;
Considerando que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria,

através de processo administrativo regular cometeu irregularidade no fornecimento de informa-
ções referentes a(s) inscrição(ões);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS e das informações econômico-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 no Cadas-

tro de Contribuintes 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.

Anexo da Portaria Nº 00003/2008/CRT
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COLETORIA ESTADUAL DE RIO TINTO

PORTARIA Nº 00005/2008/CRT      22 de Setembro de 2008

O Coletor Estadual da C. E. DE RIO TINTO , 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 foi regularizado os motivos que originaram o cancelamento;
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.

Anexo da Portaria Nº 00005/2008/CRT
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COLETORIA ESTADUAL DE BAYEUX

PORTARIA Nº 00011/2008/BAY            29 de Julho de 2008

O Subgerente da C. E. DE BAYEUX , 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 de1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 0177202008-7;
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 29/07/2008.

Anexo da Portaria Nº 00011/2008/BAY

���� !"#$�
��%&'(&)�

�&*#$��$�!&)� ��'+ +"$� 	(�!�,-!$��� �+.!/+�'+�

-( &"#$�

�����(��(����
���
���
)����
���

��-���������
�
�����

��)��
���
)��3����$��#�

�������������
��
+�/��0�-+�� �
�)���

 

COLETORIA ESTADUAL DE BAYEUX

PORTARIA Nº 00013/2008/BAY            29 de Julho de 2008

O Subgerente da C. E. DE BAYEUX , 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 de1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 0698672008-4 ;
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 29/07/2008.
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PORTARIA Nº 141                                                           João Pessoa, 30 de outubro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar de nº 74
de 16 de março de 2007; Lei n.º 8.186 de 16 de março de 2007, c/c art. 18, inciso XV do Decreto
n. 7.532 de 13 de março de 1978, e

considerando o que dispõe o Decreto nº. 26.428, de 21 de outubro de 2005, que
aprova o Regulamento da Defesa Agropecuária da Paraíba, a Portaria 05-2006/SEDAP, publicada
no Diário Oficial no dia 01 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o cadastramento de médicos
veterinários junto à SEDAP para executar as atividades de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas
contra Brucelose, bem como, para emissão de atestados zoossanitários, e  o que consta do processo
nº. 371-06/SEDAP de 10/03/2006.

RESOLVE
Art. 1º - Credenciar o Médico Veterinário Roberto Batista da Silva, CRMV–

PB nº 01032, para executar no território do Estado da Paraíba, as atividades de vacinação de
fêmeas bovinas e bubalinas contra a brucelose, como também, para emissão de atestados
zoossanitários.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado.

PORTARIA Nº 142                                                          João Pessoa, 30 de outubro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar de nº 74
de 16 de março de 2007; Lei n.º 8.186 de 16 de março de 2007, c/c art. 18, inciso XV do Decreto
n. 7.532 de 13 de março de 1978, e

considerando o que dispõe o Decreto nº. 26.428, de 21 de outubro de 2005, que
aprova o Regulamento da Defesa Agropecuária da Paraíba, a Portaria 05-2006/SEDAP, publicada
no Diário Oficial no dia 01 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o cadastramento de médicos
veterinários junto à SEDAP para executar as atividades de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas
contra Brucelose, bem como, para emissão de atestados zoossanitários, e  o que consta do processo
nº. 371-06/SEDAP de 10/03/2006.

RESOLVE
Art. 1º - Credenciar o Médico Veterinário Nebson Fernandes Pequeno,

CRMV–PB nº0963, para executar no território do Estado da Paraíba, as atividades de vacinação

Desenvolvimento da Agropecuária
e da Pesca

PORTARIA Nº 001/2008                                                João Pessoa, 10 de novembro de 2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FINANÇAS, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 28, Inciso XXII, do Decreto nº. 7.931, 06 de Fevereiro de 1979 e de acordo com
o disposto no art.51 da Lei nº. 8.883/94;

RESOLVE: Designar os servidores, MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE
SOUSA, matrícula nº. 80.576-9, MARIZA DE BRITTO VASCONCELOS, matrícula nº. 155.996-
6 e JOSÉ LAERTE PIRES XAVIER, matrícula nº. 155.960-5, para, sob a presidência do primeiro,
constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS
FINANÇAS, e os servidores GILVANETE SALES CORDEIRO, matrícula nº. 112.705-5 e JULIANA
SANTOS MONTEIRO, matrícula nº. 158.061-2, para suplente e Secretária, respectivamente.

Finanças
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COLETORIA ESTADUAL DE BAYEUX

PORTARIA Nº 00016/2008/BAY       10 de Setembro de 2008

O Subgerente da C. E. DE BAYEUX , 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 de1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 08270620084;
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 10/09/2008.

Anexo da Portaria Nº 00016/2008/BAY
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Anexo da Portaria Nº 00013/2008/BAY
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COLETORIA ESTADUAL DE BAYEUX

PORTARIA Nº 00021/2008/BAY         9 de Setembro de 2008

O Coletor Estadual da C. E. DE BAYEUX , 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 foi regularizado os motivos que originaram o cancelamento;
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 09/09/2008.

Anexo da Portaria Nº 00021/2008/BAY
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João Pessoa -  Terça-feira, 11 de Novembro de 20088 Diário Oficial

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DA PARAÍBA - IMEQ/PB

PORTARIA Nº 044/08-IMEQ/PB/DS                       João Pessoa, 10 de novembro de 2008.

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

RESOLVE:
Art. 1º -  Prorrogar por mais 30 (trinta) dias,  por motivos devidamente justifi-

cados nos autos do Processo IMEQ/PB nº 812/2008, o prazo para conclusão do Procedimento de
Sindicância instaurado através da Portaria nº 035/08-IMEQ/PB/DS.

Art. 2º – Esta Portaria tem efeito retroativo ao dia 19/10/2008.
Art. 3º - Dar ciência deste ato aos interessados.
Publique-se.

Turismo e do Desenvolvi-
mento
Econômico

PORTARIA Nº 302/08                                                João Pessoa, 10 de novembro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,
RESOLVE constituir uma comissão composta pelos servidores: CLEIDE

CAMPOY, matrícula nº 997.011-2, (Presidente), LÚCIA FREIRE DO PRADO, matrícula nº
91.333-2, (Membro), ROSEANE DE ARRUDA PESSOA, matrícula nº 90.191-1, (Membro)
DANIEL AMARANTES TORRES BANDEIRA, (Membro), JONAS DA SILVA, matrícula nº
134.853-1, (Membro), e GERALDO GABRIEL PEREIRA, matrícula nº 148.816-3, (Membro)
a fim de procederem a Classificação de Equipamento, Material Permanente e Material de Consu-
mo desta Secretaria.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a
Portaria anterior, sob nº 068/2008, bem como as disposições em contrário.

S a ú -
de

de fêmeas bovinas e bubalinas contra a brucelose, como também, para emissão de atestados
zoossanitários.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado.

PORTARIA Nº  143                                                        João Pessoa, 30 de outubro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar de nº 74
de 16 de março de 2007; Lei n.º 8.186 de 16 de março de 2007, c/c art. 18, inciso XV do Decreto
n. 7.532 de 13 de março de 1978, e

considerando o que dispõe o Decreto nº. 26.428, de 21 de outubro de 2005, que
aprova o Regulamento da Defesa Agropecuária da Paraíba, a Portaria 05-2006/SEDAP, publicada
no Diário Oficial no dia 01 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o cadastramento de médicos
veterinários junto à SEDAP para executar as atividades de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas
contra Brucelose, bem como, para emissão de atestados zoossanitários, e  o que consta do processo
nº. 371-06/SEDAP de 10/03/2006.

RESOLVE
Art. 1º - Credenciar o Médico Veterinário Nailson Borges da Silva, CRMV–

PB nº0842, para executar no território do Estado da Paraíba, as atividades de vacinação de fêmeas
bovinas e bubalinas contra a brucelose, como também, para emissão de atestados zoossanitários.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado.

PORTARIA Nº   144                                                        João Pessoa, 30 de outubro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar de nº 74
de 16 de março de 2007; Lei n.º 8.186 de 16 de março de 2007, c/c art. 18, inciso XV do Decreto
n. 7.532 de 13 de março de 1978, e

considerando o que dispõe o Decreto nº. 26.428, de 21 de outubro de 2005, que
aprova o Regulamento da Defesa Agropecuária da Paraíba, a Portaria 05-2006/SEDAP, publicada
no Diário Oficial no dia 01 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o cadastramento de médicos
veterinários junto à SEDAP para executar as atividades de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas
contra Brucelose, bem como, para emissão de atestados zoossanitários, e  o que consta do processo
nº. 371-06/SEDAP de 10/03/2006.

RESOLVE
Art. 1º - Credenciar o Médico Veterinário Luis Soares de Oliveira, CRMV–

PB nº0191, para executar no território do Estado da Paraíba, as atividades de vacinação de fêmeas
bovinas e bubalinas contra a brucelose, como também, para emissão de atestados zoossanitários.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado.

PORTARIA Nº 145                                                        João Pessoa, 30 de outubro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar de nº 74
de 16 de março de 2007; Lei n.º 8.186 de 16 de março de 2007, c/c art. 18, inciso XV do Decreto
n. 7.532 de 13 de março de 1978, e

considerando o que dispõe o Decreto nº. 26.428, de 21 de outubro de 2005, que
aprova o Regulamento da Defesa Agropecuária da Paraíba, a Portaria 05-2006/SEDAP, publicada
no Diário Oficial no dia 01 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o cadastramento de médicos
veterinários junto à SEDAP para executar as atividades de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas
contra Brucelose, bem como, para emissão de atestados zoossanitários, e  o que consta do processo
nº. 371-06/SEDAP de 10/03/2006.

RESOLVE
Art. 1º - Credenciar o Médico Veterinário Luiz José da Silva, CRMV–PB

nº0270, para executar no território do Estado da Paraíba, as atividades de vacinação de fêmeas
bovinas e bubalinas contra a brucelose, como também, para emissão de atestados zoossanitários.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado.

PORTARIA Nº 146                                                       João Pessoa, 30 de outubro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar de nº 74
de 16 de março de 2007; Lei n.º 8.186 de 16 de março de 2007, c/c art. 18, inciso XV do Decreto
n. 7.532 de 13 de março de 1978, e

considerando o que dispõe o Decreto nº. 26.428, de 21 de outubro de 2005, que
aprova o Regulamento da Defesa Agropecuária da Paraíba, a Portaria 05-2006/SEDAP, publicada
no Diário Oficial no dia 01 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o cadastramento de médicos
veterinários junto à SEDAP para executar as atividades de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas
contra Brucelose, bem como, para emissão de atestados zoossanitários, e  o que consta do processo
nº. 371-06/SEDAP de 10/03/2006.

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o Médico Veterinário José Cleston Andrade Leite, CRMV–
PB nº0846, para executar no território do Estado da Paraíba, as atividades de vacinação de fêmeas
bovinas e bubalinas contra a brucelose, como também, para emissão de atestados zoossanitários.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado.

PORTARIA Nº  147                                                       João Pessoa, 30 de outubro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar de nº 74
de 16 de março de 2007; Lei n.º 8.186 de 16 de março de 2007, c/c art. 18, inciso XV do Decreto
n. 7.532 de 13 de março de 1978, e

considerando o que dispõe o Decreto nº. 26.428, de 21 de outubro de 2005, que
aprova o Regulamento da Defesa Agropecuária da Paraíba, a Portaria 05-2006/SEDAP, publicada
no Diário Oficial no dia 01 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o cadastramento de médicos
veterinários junto à SEDAP para executar as atividades de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas
contra Brucelose, bem como, para emissão de atestados zoossanitários, e  o que consta do processo
nº. 371-06/SEDAP de 10/03/2006.

RESOLVE
Art. 1º - Art. 1º - Credenciar o Médico Veterinário Cezário Gonzaga de

Albuquerque Neto, CRMV–PB nº0615, para executar no território do Estado da Paraíba, as
atividades de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas contra a brucelose, como também, para
emissão de atestados zoossanitários.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado.

PORTARIA Nº  148                                                        João Pessoa, 30 de outubro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar de nº 74
de 16 de março de 2007; Lei n.º 8.186 de 16 de março de 2007, c/c art. 18, inciso XV do Decreto
n. 7.532 de 13 de março de 1978, e

considerando o que dispõe o Decreto nº. 26.428, de 21 de outubro de 2005, que
aprova o Regulamento da Defesa Agropecuária da Paraíba, a Portaria 05-2006/SEDAP, publicada
no Diário Oficial no dia 01 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o cadastramento de médicos
veterinários junto à SEDAP para executar as atividades de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas
contra Brucelose, bem como, para emissão de atestados zoossanitários, e  o que consta do processo
nº. 371-06/SEDAP de 10/03/2006.

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o Médico Veterinário Carlos Antônio Gomes Gonçalves,
CRMV–PB nº 0393, para executar no território do Estado da Paraíba, as atividades de vacinação
de fêmeas bovinas e bubalinas contra a brucelose, como também, para emissão de atestados
zoossanitários.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado.

PORTARIA Nº   149                                                       João Pessoa, 30 de outubro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar de nº 74
de 16 de março de 2007; Lei n.º 8.186 de 16 de março de 2007, c/c art. 18, inciso XV do Decreto
n. 7.532 de 13 de março de 1978, e

considerando o que dispõe o Decreto nº. 26.428, de 21 de outubro de 2005, que
aprova o Regulamento da Defesa Agropecuária da Paraíba, a Portaria 05-2006/SEDAP, publicada
no Diário Oficial no dia 01 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o cadastramento de médicos
veterinários junto à SEDAP para executar as atividades de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas
contra Brucelose, bem como, para emissão de atestados zoossanitários, e  o que consta do processo
nº. 371-06/SEDAP de 10/03/2006.

RESOLVE
Art. 1º - Credenciar o Médico Veterinário Ronaldo Marinho de Albuquerque,

CRMV–PB nº0604, para executar no território do Estado da Paraíba, as atividades de vacinação
de fêmeas bovinas e bubalinas contra a brucelose, como também, para emissão de atestados
zoossanitários.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado.

PORTARIA Nº 154                                                       João Pessoa, 04 de novembro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar nº. 74
de 16 de março de 2007; Lei 8.186 de 16 de março de 2007, c/c o artigo 18, incisos XV, do Decreto
nº. 7.532/78 de 13 de março de 1978, e

considerando o que preceitua o artigo 8 º, VII, da Lei 7.068 de abril de 2002, que
cria o Sistema Unificado de Defesa Agropecuária – SUDA c/c a IN nº. 15 de 30 de junho de 2006,
do MAPA.

considerando a necessidade de credenciamento de servidores para emissão de
GTA no território da Paraíba, cumprindo, por delegação, atribuições da Gerência Executiva de
Defesa Agropecuária.

RESOLVE
Art. 1º - Credenciar os seguintes servidores conforme abaixo identificados para

emitir GTA no Município de sua área de atuação no território paraibano:

M unic íp io  F un cio n ár io  ca d a stra d o  M atr ícu la  Ó rg ã o de  
trab a lh o  

P roces so 
S E D A P  2 00 8 C red en cia l 

Igaracy  H u go  C arn eiro  C h aves 1 3 8 6  P refe itu ra  2 3 5 3 /0 8  2 1 0  

cac im b as M arileu sa  F erreira  R am o s 2 3 0  /08 P refe itu ra  2 3 4 5 /0 8  2 1 1  

P o m b al S everin o  M ascen a N eto  1 2 6 .9 1 2 -7  S E D A P  2 3 4 7 /0 8  2 1 2  

S ão  Jo ão  d o  T igre  M arco s A n tô n io  B ezerra R ein ald o  2 6 9 -1 P refe itu ra  1 4 0 8 /0 8  2 1 3  

P o m b al A lm iv an  L e ite  d e  A lm eid a  7 6 .1 9 3 -1 S E D A P  2 3 5 5 /0 8  2 1 4  

Art. 2º - O servidor credenciado só poderá emitir GTA no município especificado
nesta portaria e sob supervisão do médico veterinário da GEDA.

Art. 3º - Os servidores credenciados ficam obrigados a atender ás convocações da
GEDA bem com a submeter-se a treinamento.

Art. 4º - O credenciamento poderá ser cancelado pela GEDA quando o credenciado
infringir dispositivo do Decreto nº. 7.532/78 de 13 de março de 1978 ou norma legal correlata à
matéria, bem como praticar ato que, a critério da GEDA, seja incompatível com o objeto do
credenciamento.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado.


