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15. Josilane Maria do Nascimento Aires Núcleo de Gestão do Trabalho/SES - PB

16. Adriano Dias Gerônimo Núcleo de EPS do Serviço - Patos

17. Pedro Alberto Lacerda Rodrigues CEFOR/SES - PB

18. Daniela Gomes de Brito Carneiro CEFOR/SES - PB

19. Adriana Maria Macedo de Almeida Toff oli CEFOR/SES - PB

20. Gilsandra de Lira Fernandes CEFOR/SES - PB

21. Volmir José Brutscher CEFOR/SES - PB

22. Ernane Valentin do Prado CEFOR/SES - PB

23. Fernando Rocha Lucena Lopes CEFOR/SES - PB

24. Jonathan Elias Lucena CEFOR/SES - PB

25. Tatiane Ferreira de Jesus CEFOR/SES - PB

Art. 2: Tornar a Comissão responsável pela elaboração do plano através da realização 
de pesquisa documental, elaboração de ofi cinas macrorregionais e seminários que possibilitem a ampla 
participação de trabalhadores, gestores e conselheiros que participam direta ou indiretamente da cons-
trução da Educação Permanente em Saúde no Estado da Paraíba.

Art. 3: A Comissão terá como atribuições:
I. Elaborar Plano de Trabalho para execução dos objetivos do PROEPS – SUS;
II. Construir e aplicar as metodologias das ofi cinas macrorregionais;
III. Construir o texto base do novo Plano Estadual de EPS;
IV. Realizar um seminário de validação com ampla participação para conclusão do 

texto no novo Plano de EPS;
V. Submeter a proposta de novo Plano para pactuação em Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB);
VI. Submeter a proposta ao Ministério da Saúde.

PORTARIA Nº 366 /2018/GS                                                     João Pessoa,  20 de novembro de 2018

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Art. 44, inciso XIV, do Decreto Estadual nº 12.228, de 19 de Novembro de 1987;  

Considerando que, prestará contas toda e qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, guarde, arrecade, gerencie ou responda por valores administre dinheiros, bens 
e valores públicos, ou que assuma obrigações de natureza pecuniária, é obrigado a prestar contas, no 
prazo e formas estabelecidas;  

                  Considerando ainda, o disposto no Decreto nº 35.990, de 03 de Julho 
de 2015, que disciplina a instauração e a organização dos processos de Tomada de Contas Especial e 
estabelece outras providências.  

RESOLVE: 
I. Designar, comissão formada pelos servidores, GABRIEL GALVÃO DANTAS 

TENÓRIO, mat. 169.014-1, ZENEIDA MARIA BARRÊTO DE ALMEIDA, matrícula nº 750.563-
9, VILTEMAR  VARELA DA SILVA,  matrícula  nº 997.312-5, HERBET GERMANO LUNA OLI-
VEIRA,  CPF 035.147.024-70, para instrução dos procedimentos de Tomada de Contas Especial, dos 
convênios oriundos PACTO SOCIAL DA PARAÍBA a seguir relacionados: Prefeitura Municipal de 
Aparecida (Convênio nº 013/2011); Prefeitura Municipal de Conde (023/2011); Prefeitura Municipal 
de Coremas (Convênio nº 113/2011); Prefeitura Municipal de Gado Bravo (Convênio nº 062/2011); 
Prefeitura Municipal de Imaculada (Convênio nº 089/2011); Prefeitura Municipal de Livramento (Con-
vênio nº 078/2011); Prefeitura Municipal de Natuba (Convênio nº 079/2011); Prefeitura Municipal de 
Passagem (Convênio nº 096/2011); Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo (Convênio nº 031/2011); 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio (Convênio nº 082/2011); Prefeitura Municipal de 
São Bentinho (Convênio nº 040/2011); Prefeitura Municipal de São Domingos de Pombal (Convênio 
nº 041/2011);Prefeitura Municipal de São José de Caiana (Convênio nº 112/2011); Prefeitura Muni-
cipal de São José do Brejo do Cruz (Convênio nº 034/2011); Prefeitura Municipal de São Miguel de 
Taipu (Convênio nº 052/2011); Prefeitura Municipal de Solânea (Convênio nº 030/2011); Prefeitura 
Municipal de Sousa (Convênio nº 043/2011) e Prefeitura Municipal de Tavares (Convênio nº 093/2011).

II. Assinar o prazo de máximo de 90 (noventa) dias para a conclusão da fase in-
terna da Tomadas de Contas Especial, nos termos do § 1º e caput do art. 12, do Decreto Estadual nº 
35.990/2015; 

III. Determinar que a comissão, ora constituída, cumpra integralmente às disposições 
previstas no Decreto Estadual nº. 35.990/2015;

IV. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº  367/2018/GS                                                    João Pessoa,  20 de novembro de 2018

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Art. 44, inciso XIV, do Decreto Estadual nº 12.228, de 19 de Novembro de 1987;  

Considerando que, prestará contas toda e qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, guarde, arrecade, gerencie ou responda por valores administre dinheiros, bens 
e valores públicos, ou que assuma obrigações de natureza pecuniária, é obrigado a prestar contas, no 
prazo e formas estabelecidas;  

Considerando ainda, o disposto no Decreto nº 35.990, de 03 de Julho de 2015, que 
disciplina a instauração e a organização dos processos de Tomada de Contas Especial e estabelece 
outras providências.  

RESOLVE: 
I.Designar, comissão formada pelos servidores, GABRIEL GALVÃO DANTAS 

TENÓRIO, mat. 169.014-1, ZENEIDA MARIA BARRÊTO DE ALMEIDA, matrícula nº 750.563-
9, VILTEMAR  VARELA DA SILVA,  matrícula  nº 997.312-5, HERBET GERMANO LUNA OLI-
VEIRA,  CPF 035.147.024-70, para instrução dos procedimentos de Tomada de Contas Especial, dos 
convênios oriundos PACTO SOCIAL DA PARAÍBA a seguir relacionados: Prefeitura Municipal de 
Itatuba (Convênio nº 033/2011); Prefeitura Municipal de Matinhas (Convênio nº 064/2011); Prefeitura 
Municipal de Riacho dos Cavalos (Convênio nº 018/2011); Prefeitura Municipal de São José dos Ra-
mos (Convênio nº 051/2011); Prefeitura Municipal de Serra Branca (Convênio nº 102/2011); Prefeitura 
Municipal de Serra da Raiz (Convênio nº 048/2011); Prefeitura Municipal de Uiraúna (Convênio nº 
001/2011) e Prefeitura Municipal de São José do Sabugi (Convênio nº 115/2011).

II. Assinar o prazo de máximo de 90 (noventa) dias para a conclusão da fase interna da 
Tomadas de Contas Especial, nos termos do § 1º e caput do art. 12, do Decreto Estadual nº 35.990/2015; 

III. Determinar que a comissão, ora constituída, cumpra integralmente às disposições 
previstas no Decreto Estadual nº. 35.990/2015;

IV. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

Portaria n.01165/2018                                                                  João Pessoa, 20 de novembrode 2018

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, DE SUPRIMENTOS 
E LOGÍSTICA, no uso das atribuições legais, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei Federal 
n.º. 8.666 de 21 de junho de 1993,

R E S O L V E designar o servidor ANTONIO SOARES DE CARVALHO NE-
TO,CPF n. 274.600.884-04, Matrícula n. 73.666-0,como gestor do Contrato de n.085/2018, fi rmado 
com a empresa MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA , no processo 
administrativo n.0030668-5/2018, que tramita nesta Secretaria.

JOSÉ ARTHUR VIANA TEIXEIRA
Secretário Executivo de Administração, de Suprimentos e Logística

Secretaria de Estado da Educação da Paraíba

PORTARIA INTERNA Nº 038/2018                                            João Pessoa, 21 de novembro de 2018

O DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COMPANHIA ESTADUAL 
DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art.23, 
inciso XI, do Estatuto Social da CEHAP. 

RESOLVE:
DESIGNAR a Engenheira THAÍS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS, matrícula 

n° 900.624-9, para responder pela Diretoria de Administração e Finanças da Companhia Estadual 
de Habitação Popular – CEHAP, em face da ausência do Diretor Administrativo Luís Rogério Pinho 
Trocoli nos dias 22, 23, 26 e 27/11/2018, nos termos do Art. 44 do Regimento Interno c/c Art. 23, Inciso 
X, do Estatuto Social.

2. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Secretaria de Estado
da Educação

Secretaria de Estado
da Segurança e da Defesa Social

Companhia Estadual de
Habitação Popular

PORTARIA Nº 104/SESDS, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 89, parágrafo 1º, incisos I e II da Constituição do 
Estado da Paraíba, e de acordo com a Lei 8666/93,

Considerando atribuir ao gestor autoridade para acompanhar sistema ticamente o de-
senvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito da sua esfera de ação e no tempo 
certo, eventuais irregulari dades ou distorções existentes,

RESOLVE nomear como Gestor do Contrato Administrativo nº 054/2018, a servidora 
CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE, matrícula nº 168.250-4.

PORTARIA nº.  587/ 2018 /SESDS                                                            Em 19 de novembro de 2018.
  

Disciplina a utilização de arma de fogo, ainda que fora do serviço, 
dos integrantes do quadro de pessoal ativo e inativo da Polícia Civil 
do Estado da Paraíba, na forma da legislação vigente, e dá outras 
providências. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 89, § 1º, incisos I e II da Constituição Estado da 
Paraíba e o DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL O ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 9º, incisos I e X, da Lei Complementar nº 85, de 12 de 
agosto de 2008 (Lei Orgânica da Polícia Civil da Paraíba), e com fulcro nos artigos 133 e 141, inciso 
V, do mesmo Estatuto, na Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento) e no 
Decreto Federal n.º 5.123, de 1º de julho de 2004 (Regulamento do Estatuto do Desarmamento).

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a utilização adequada da arma de 
fogo, ainda que fora do serviço, dos Policiais Civis ativos e inativos do Estado da Paraíba, em conso-
nância com as disposições contidas no art. 6º da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), bem 
como nos artigos 33, § 2º, 34 e 37, do Decreto Federal n.º 5.123/2004;

CONSIDERANDO a necessidade de zelar pelo interesse público, especialmente no 
que tange à proteção dos interesses institucionais da Polícia Civil do Estado da Paraíba, referente ao 
controle, supervisão, fi scalização e disciplina do uso adequado da arma de fogo, ainda que fora do ser-
viço, dos Policiais Civis ativos e inativos do Estado da Paraíba; 

CONSIDERANDO que a Polícia Civil tem o dever de zelar pela qualidade e efi -
ciência dos atos administrativos que lhe são peculiares, conforme estabelecido pelo art. 37, caput, da 
Constituição Federal de 1988.

RESOLVEM:
CAPITULO I

DA FINALIDADE
Art. 1º. A presente Portaria tem por fi nalidade disciplinar a utilização da arma de fogo, 
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ainda que fora do serviço, dos integrantes do quadro de pessoal ativo e inativo da Polícia Civil do Estado 
da Paraíba, conforme estabelecido na legislação vigente. 

CAPITULO II
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2º. O Policial Civil do Estado da Paraíba, no exercício regular de suas funções 
institucionais, goza do direito ao porte de arma de fogo, conforme estabelecido pela legislação federal 
vigente, pela Lei Orgânica da Polícia Civil da Paraíba e pela regulamentação desta Portaria. 

CAPÍTULO III
DO DEVER GERAL DE CAUTELA 

Art. 3º. É garantida ao policial civil a posse de arma de fogo institucional, em caráter 
individual, intransferível, e sob o regime de cautela de responsabilidade. 

Art. 4º. O policial civil deve observar o dever geral de cautela, respondendo civil, 
penal e administrativamente pelo uso indevido da arma de fogo. 

Art. 5º. O policial civil quando estiver portando arma de fogo não poderá:
I - Em hipótese nenhuma se afastar da sua arma sem que a coloque em local adequa-

damente seguro ou sob os cuidados de outro policial;
II - Deixar de estar sempre atento e vigilante com a sua arma;
III - Deixar ou colocar sua arma de fogo sobre a mesa ou balcão;
IV - Deixar ou colocar a sua arma dentro de armários ou gavetas que não possua trava 

adequadamente segura;
Art. 6º. A arma de fogo sob responsabilidade de policial civil cedido pelo órgão ou 

entidade continuará sob sua responsabilidade. 
Art. 7º. O policial civil é autorizado a utilizar, no efetivo exercício da atividade po-

licial ou fora dele armas de fogo de sua propriedade ou pertencentes à Policia Civil, obedecidas às 
disposições previstas nesta portaria, sem prejuízo das demais disposições legais.

§ 1º. Para a utilização de arma de fogo pertencente à Polícia Civil, o policial deverá 
portar a carteira de identidade funcional, acompanhada do certifi cado de registro da respectiva arma 
emitido em nome da Instituição ou documento equivalente, como o termo de carga. 

§ 2º. Para a utilização de arma de fogo de propriedade particular, o policial civil deve-
rá portar a carteira de identidade funcional e o certifi cado de registro da arma, expedido em seu nome. 

Art. 8º. Os policiais civis, quando no exercício de suas funções institucionais ou em 
trânsito, poderão portar arma de fogo cautelada fora da respectiva unidade federativa, desde que expres-
samente autorizados por seu superior hierárquico, pelo prazo do trânsito ou do necessário para a execu-
ção de missão ofi cial policial, conforme o disposto no § 2º do art. 33 do Decreto Federal n.º 5.123/2004.

CAPÍTULO IV
 DO INVENTÁRIO E DO CONTROLE 

Art. 9º. O armamento institucional e os materiais de uso controlados deverão ser 
armazenados em local de acesso restrito e monitorado, que deverá conter dispositivos de segurança 
físicos e eletrônicos. 

Art. 10. Incumbe à Gerência Executiva de Armas e Munições da SESDS (GEAM/
SESDS) o controle e a fi scalização de todo armamento, munições, coletes balísticos, algemas, assessó-
rios e outros produtos controlados do acervo da SESDS, especialmente os que estiverem acautelados 
aos polícias civis do Estado da Paraíba.

§ 1º A Gerência Executiva de Armas e Munições da SESDS (GEAM/SESDS), por 
meio da comissão composta pelos titulares das unidades gestoras elencadas abaixo, realizará anual-
mente o inventário de todo acervo de que trata o caput, devendo encaminhar relatório concluso para o 
Secretário de Estado da SESDS. 

I - Delegacia Geral da Polícia Civil, por meio da sua Assessoria Técnico-Institucional;
II -  Coordenação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (COOR-

DEAM), por meio da sua assessoria;
III -  Instituto de Polícia Científi ca (IPC) -  por meio da sua assessoria;
IV -  Superintendências Regionais de Polícia Civil (SRPC), por meio das Delegacias 

Seccionais de suas áreas de gestão.
§ 2º Na primeira quinzena do segundo bimestre do ano, será instalada comissão com-

posta pelo Gerente Executivo da GEAM/SESDS e pelos Gestores Titulares das unidades administrati-
vas elencadas pelo § 1º do art. 10 desta Portaria, sob a presidência da GEAM/SESDS, para execução do 
inventário do material que trata o caput deste artigo.

§ 3º O Gerente Executivo da GEAM/SESDS expedirá o ato de instalação da Comis-
são de Inventário da GEAM/SESDS, defi nindo nesse ato toda a programação dos trabalhos.

§ 4º O inventário do material que trata o caput deste artigo deverá ser realizado e con-
cluído, impreterivelmente, no período compreendido entre o início e o fi nal do segundo bimestre do ano. 

§ 5º Compete as Unidades Gestoras elencadas pelo § 1º, do 10 desta portaria o contro-
le e a fi scalização do armamento, munições, coletes balísticos, algemas, assessórios e outros produtos 
controlados acautelados aos polícias civis da sua área de gestão.

§ 6º as Unidades Gestoras elencadas pelo § 1º, do 10 desta portaria realizarão, por meio 
das suas assessorias, o inventário da sua área de gestão de todo material de que trata o caput deste artigo.

§ 7º Por ocasião da realização do Inventário que trata esta portaria, o policial civil 
será convocado para apresentar pessoalmente o armamento, munições, coletes balísticos, algemas, as-
sessórios e outros produtos controlados que estejam sob a sua guarda, acautelados, para conferência de 
quantitativo e verifi cação das condições dos materiais

§ 8º As inconsistências relativas ao quantitativo e às condições dos materiais que trata 
o caput deste artigo constatadas quando da realização do inventário anual deverão ser comunicadas ao 
Secretário de Estado da SESDS para adoção das medidas disciplinares cabíveis, sem prejuízo de outras 
providências administrativas pertinentes.

CAPÍTULO V
DO PORTE FUNCIONAL

SEÇÃO I
Do Porte de Arma a Bordo de Aeronaves

Art. 11. Nos deslocamentos em aeronaves civis, o policial civil que estiver portando 
arma de fogo observará as regras de embarque, conduta e segurança expedidas pelo Órgão de Controle 
de Armas em Aeronave da Polícia Federal (PF), pela Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC) e pelo 
Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita (PNAVSEC).

SEÇÃO II 
Do Porte de Arma em Tribunais 

Art. 12.  O Policia Civil, na condição de testemunha, condutor ou apresentante, para 
portar arma no interior dos fórum e tribunais do judiciário deverá previamente conhecer e observar os 
atos normativos do Poder Judiciário. 

Parágrafo único. Os policiais civis somente ingressarão em fóruns e tribunais portan-
do arma de fogo quando estejam no exercício de suas funções institucionais, devendo em qualquer caso 
observar os atos normativos do Poder Judiciário. 

SEÇÃO III 
Do Porte em Locais com Aglomeração de Pessoas

Art. 13. Os policiais civis têm direito de portar arma de fogo institucional, mesmo 
fora do serviço, em locais onde haja aglomeração de pessoas em virtude de evento de qualquer nature-
za, tais como no interior de igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes públicos e privados, devendo 
fazê-lo de forma discreta, sempre que possível, visando evitar constrangimento a terceiros. 

§ 1º A comunicação de porte de arma de fogo ao responsável pela segurança do local 
será feita de forma discreta, mediante apresentação da carteira de identidade funcional e do número da 
arma de fogo, com identifi cação do responsável pelas anotações. 

§ 2º É vedado aos policiais civis o depósito de arma de fogo em cofre, armário ou em 
qualquer outro compartimento, ainda que de acesso restrito, nos locais de que trata o caput deste artigo. 

§ 3º É vedado aos policiais civis que portem arma de fogo em locais de aglomeração 
de pessoas, o consumo de álcool ou qualquer outra substância que comprometa sua capacidade psico-
motora e a sua capacidade de raciocínio e discernimento, sob pena de responsabilização administrativa 
e criminal, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO VI
DAS RESTRIÇÕES AO PORTE E À POSSE DE ARMA DE FOGO 

SEÇÃO I 
Das proibições do Porte de Arma    

Art. 14. É proibido o ingresso de policiais civis portando arma de fogo, salvo autori-
zação expressa, nos órgãos públicos para participar como parte interessada de:

I - Atendimento de Inspeção ou Perícia Médica;
II - Atendimento Médico; 
III - Atendimento Psicológico;
IV - Audiências judiciais;
V - Audiências de procedimento de apuração policial;
VI - Audiências de qualquer apuração de disciplinar;
VII - Audiências de procedimento administrativo.

SEÇÃO II
Do Recolhimento Cautelar do Porte e do Armamento 

Art. 15. Os policiais Civis que forem afastados disciplinarmente ou por decisão judi-
cial, terão seu armamento e documento funcional recolhidos pela chefi a imediata, devendo ser encami-
nhados à Delegacia Geral da Polícia Civil (DEGEPOL), que remeterá à Gerência Executiva de Armas 
e Munições/SESDS (GEAM/SESDS).

Parágrafo único. As armas apreendidas em razão do que dispõe o caput deste artigo 
somente serão restituídas por determinação do Delegado Geral da Polícia Civil. 

Art. 16. O Delegado Geral da Polícia Civil poderá determinar, por decisão motivada 
e fundamentada, o recolhimento do armamento do acervo dessa instituição policial, bem como do do-
cumento funcional do servidor policial e do documento de registro de arma de fogo, como medida cau-
telar, em virtude do interesse público, por precaução, para evitar transtorno ou perigo de dano, quando, 
em qualquer caso, o Policial Civil:

I -  Fizer uso indevido de arma que lhe haja sido confi ada para o serviço;
II - For acusado de praticar transgressão disciplinar de natureza grave;
III - Contrariar a Legislação vigente do porte de arma de fogo;
IV - Deixar de reunir as condições físicas ou psíquicas para porte arma de fogo. 
V - For preso em fl agrante delito ou for submetido a prisão cautelar; 
VI - Qualquer fato ou circunstância, que envolvendo o uso de arma de fogo, possa 

representar risco ou perigo de dando ao próprio policial, a terceiros ou ao público em geral; 
VII - Pela decretação judicial de medidas protetivas em seu desfavor; 
VIII - Pela arguição de insanidade mental, em sede de processo administrativo ou 

judicial, antes da realização da perícia a ser realizada pela junta médica.

CAPÍTULO VII
DO EXTRAVIO DA ARMA DE FOGO 

Art. 17. O servidor que tiver arma extraviada deverá efetuar imediatamente ocorrên-
cia policial na unidade territorial da circunscrição onde ocorreu o fato, bem como formalizar ocorrência 
administrativa na sua unidade de lotação. 

§ 1º A unidade de lotação do servidor em que foi comunicado o extravio da arma de-
verá encaminhar a cópia das ocorrências a que se refere o caput, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), 
à Delegacia Geral da Polícia Civil e a GEAM/SESDS.

§ 2º A Delegacia Geral da Polícia Civil determinará a adoção das medidas cabíveis, 
conforme previsto na legislação vigente, para apurar as responsabilidades do servidor, com vistas ao 
ressarcimento ao erário pelo extravio do armamento, das munições e demais instrumentos, sem prejuízo 
da instauração do procedimento administrativo disciplinar e do devido procedimento criminal. 

§ 3º A Delegacia Geral da Polícia Civil poderá conceder ao policial civil carga pro-
visória de nova arma até o fi nal da apuração, se não houver suspeita que o servidor agiu com desídia, 
desleixo ou má-fé.

CAPÍTULO VIII
DAS LICENÇAS MÉDICAS

Art. 18. O policial Civil que estiver de licença médica para tratamento de transtornos 
psiquiátricos ou psicológicos deverá devolver a arma de fogo ao seu chefe imediato, carregadores, mu-
nições, coletes, balísticos, algemas e demais materiais controlados que estiverem sob sua cautela, até 24 
(vinte e quatro) horas após a apresentação do atestado médico. 

§ 1º A devolução do material de que trata o caput será feita à chefi a imediata do 
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policial civil, que o encaminhará no mesmo prazo à GEAM/PB e depois comunicará à DEGEPOL as 
providências que foram adotadas.

§ 2º Somente será devolvido ao Policial Civil a arma de fogo, carregadores, munições, 
coletes, balísticos, algemas e demais materiais controlados, para fi car sob sua cautela, após a publicação 
do ato de aprovação pela perícia médica ofi cial de atestado médico autorizando ao servidor o seu retorno 
as suas atividades funcionais, certifi cando se o servidor possui a higidez física e psicológica para uso 
de arma de fogo.

CAPITULO IX
DO REGISTRO DA ARMA DE FOGO PARTICULAR

Art. 19. A arma de fogo de propriedade particular, como arma adicional, deverá ser 
cadastrada na Policia Civil, por meio da GEAM/SESDS, que verifi cará a propriedade da arma e o ca-
dastro do Sistema Nacional de Registro de Armas de Fogo-SINARM. 

§ 1º O registro de arma de fogo de propriedade particular efetuado na GEAM/SESDS 
conterá as seguintes informações: 

I - Dados da arma de propriedade particular; 
II - Número do cadastro no SINARM; 
III - Nome, matrícula, lotação e endereço do policial civil.
§ 2º Qualquer alteração no registro de que trata o § 1º deste artigo deverá ser ime-

diatamente comunicada pelo Policial Civil à GEAM/SESDS, sob pena de responder disciplinarmente. 
§ 3º Deverão ser encaminhadas, anualmente, cópias dos registros de que trata o § 1º 

deste artigo, à Corregedoria da Polícia Civil, para fi ns de controle e fi scalização do uso adequado da 
arma de fogo particular.

CAPITULO X
DO CASO DE EXONERAÇÃO, DEMISSÃO OU FALECIMENTO

Art. 20. O Policial Civil proprietário de arma de fogo de calibre restrito que for exo-
nerado, a pedido ou de ofício, demitido ou aposentado, terá sua arma de fogo recolhida pela chefi a 
imediata.

§ 1º A arma de fogo recolhida deve ser encaminhada, no prazo de 24 (vinte e quatro 
horas), à GEAM/SESDS.

 § 2º Na hipótese do caput, o proprietário da arma de fogo de calibre restrito providen-
ciará, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do ato no Diário Ofi cial do Estado, a 
transferência da propriedade da arma a quem detenha porte legal de arma de fogo, observado os requi-
sitos da legislação vigente, sob pena de recolhimento do armamento à Polícia Federal. 

§ 3º A GEAM/SESDS notifi cará o sucessor legal do policial civil falecido proprietário 
de arma de fogo de calibre restrito, em caso de falecimento, para que no prazo de 30 (trinta) dias pro-
cedam à transferência da propriedade da arma a quem detenha porte legal de arma de fogo, observados 
os requisitos da legislação de regência, ou procedam a entrega da arma a Polícia Federal, sob pena de 
responsabilização criminal.

CAPITULO XI
DO PORTE DE ARMA DE FOGO POR SERVIDOR APOSENTADO

Art. 21. O policial civil aposentado, nos termos do que preceitua o art. 37 do Decreto 
n.º 5.123/2018, para conservar a autorização de porte de arma de fogo de uso permitido de sua proprie-
dade, deverá submeter-se, a cada 05 (cinco) anos, aos testes de avaliação psicológica a que faz menção 
o inciso III do art. 4º da Lei n.º 10.826/2003.

Art. 22. A carteira funcional do servidor policial inativo com direito ao porte de arma 
de fogo deverá conter no seu verso o seguinte texto: “O portador desta tem direito ao porte de arma 
de fogo de uso permitido, nos termos do caput e do inciso II, do art. 6º, da Lei n.º 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, devendo para a conservação desta prerrogativa observar o disposto no art. 37, do 
Decreto Federal n.º 5.123, de 1º de julho de 2004”.

§ 1º A carteira funcional do policial inativo que apresentar no seu bojo o direito ao 
porte de arma de fogo deverá conter validade de 05 (cinco) anos.

§ 2º Para fi ns de concessão da carteira funcional do servidor policial inativo, o Insti-
tuto de Polícia Científi ca deverá exigir a entrega da carteira utilizada durante sua vida funcional ativa.

Art. 23. O policial civil aposentado, para conservar a autorização de porte de arma de 
fogo de sua propriedade, deverá submeter-se, a cada 05 (cinco) anos, aos testes de avaliação da aptidão 
psicológica conforme preceitua o inciso III do caput art. 4º da Lei nº 10.826/2003. 

§ 1º Para fi ns de cumprimento deste artigo, o servidor policial civil inativo deverá, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do esgotamento do lapso temporal de cada 05 (cinco) anos, apre-
sentar-se à junta médica ofi cial do Estado, a fi m de que esta possa validar o teste de aptidão psicológica 
a que tenha se submetido o dado servidor.

§ 2º Caso o servidor não cumpra o disposto no parágrafo anterior, somente poderá 
solicitar junto ao Instituto de Polícia Científi ca – IPC a confecção de nova carteira de identifi cação sem 
a prerrogativa do porte de arma de fogo.

CAPITULO XII
DA DEVOLUÇÃO DA ARMA DE FOGO FUNCIONAL

Art. 24. O Policial Civil deverá devolver a arma funcional e os outros materiais contro-
lados antes da publicação do ato de sua aposentadoria, demissão, exoneração, a pedido ou de ofício, sob 
pena de responsabilização cível e criminal, sem prejuízo de outras medidas previstas na legislação vigente. 

 § 1º. A publicação do ato de aposentadoria, demissão, exoneração, a pedido ou de ofí-
cio, somente será realizada depois que o servidor policial civil apresentar a Delegacia Geral de Polícia 
Civil a certidão de “nada consta” emitida pela GEAM/SESDS.

CAPITULO XIII
DAS RESPONSABILIDAS DO SERVIDOR

Art. 25. O servidor que deixar de observar os preceitos estabelecidos nesta portaria 
deverá ser notifi cado pela autoridade competente que deverá, incontinente, comunicar à Delegacia-Ge-
ral de Polícia Civil (DEGEPOL) para adoção das providências disciplinares que julgar cabíveis.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 26. A Gerência Executiva de Armas e Munições da SESDS (GEAM/SESDS), 
por meio da comissão composta pelas unidades gestoras elencadas pelo § 1º do art. 10 desta Portaria, 

realizará, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação desta portaria, o inventário da 
GEAM/SESDS, conforme estabelecido pelo art. 10 desta portaria, devendo, em ato contínuo, encami-
nhar relatório circunstanciado para o Secretário de Estado da SESDS. 

Art. 27. O policial Civil que possui arma de fogo particular terá o prazo de 90 (noven-
ta) dias, a contar da data de publicação desta portaria, para proceder ao registro de arma particular na 
forma como trata o art. 19 deste ato normativo.

CAPITULO XV
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Revogam-se todas a disposições em contrário.
Art. 29. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE

PORTARIA Nº GCG/235/2018-GC                                  João Pessoa-PB, 21de novembro de 2018

Licenciamento a pedido de ALUNO CFSD - 2018 das fi leiras da Po-
lícia Militar do  Estado da Paraíba.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARA-
ÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12, inciso VIII da Lei Complementar nº 
87, de 02 de dezembro de 2008, c/c o inciso I do artigo 109 da Lei nº 3.909, de 14 de Julho de 1977, e 
solucionando o requerimento do militar interessado,

RESOLVE:
1-LICENCIAR a pedido das fi leiras desta Corporação, a contar de 08 de novem-

brode 2018,o Aluno do Curso de Formação de SoldadoMatrícula:520.032-1,ANDERSON DOU-
GLAS PEREIRA FREIRE, solteiro, classifi cado no CPR-I, fi lho deEdnaldo Freire da Silva e de Mari-
zete Pereira Freire,nascido no dia26.10.1990, natural deEsperança - PB, incluído nesta Corporação no 
dia14.09.2018.O referido Militar Estadual foi julgado Apto em Inspeção de Saúde a que se submeteu no 
serviço médico desta PMe receberá o Certifi cado de Reservista pela Divisão de Identifi cação, Cadastro 
e Monitoramento (DGP/2) da Diretoria de Gestão de Pessoas;

2 - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

PORTARIA GS Nº 253/2018                                                      João Pessoa, 21 de novembro de 2018.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS 
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - SUPLAN, no uso de suas atribuições legais, 
e ainda de conformidade com as disposições contidas na Resolução 40/90, de 28 de agosto de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º - Constituir uma Comissão integrada pelo Engenheiro   ISRAEL IARLEY 

LIBERATO DA COSTA, Matrícula n°770.075-0, inscrito no CPF n° 526.687.704-91, CREA n° 
160.016.327-0, Gerente da Regional de Campina Grande; o Engenheiro LUCIANO DE AGUIAR 
BARBOSA MAIA, Matrícula nº 750.591-4, inscrito no CPF sob o nº 275.883.004-34, CREA nº 
160.191.185-8, pertencente à Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, do Meio Am-
biente, da Ciência e Tecnologia e a Engenheira  MARIA DE FÁTIMA CUNHA DUARTE PIRES, 
Matrícula 770.016-4, inscrita no CPF nº 086.353.314-00, CREA Nº 160.113.152-6, pertencente à Se-
cretaria de Desenvolvimento Humano, para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de 
Recebimento Defi nitivo da Obra de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE – 
CAMPINA GRANDE - PB, objeto do Contrato PJU nº 0074/2016, fi rmado com a E.J.S. CONSTRU-
ÇÃO LTDA. 

Art. 2º - A Comissão ora constituída deverá vistoriar as obras para verifi car se os 
serviços foram executados em conformidade com o contrato, em especial quanto à perfeita execução do 
projeto. Havendo desconformidades, o fato deverá ser imediatamente informado ao Chefe de Divisão 
ou Gerente, para adoção das medidas necessárias à correção das falhas.

Art. 3º - Deverá ainda, apresentar termo de recebimento defi nitivo, acompanhado de 
relatório escrito e fotográfi co realizado por ocasião da vistoria, das referidas obras e/ou serviços execu-
tados no prazo máximo de 15 dias.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Termo de recebimento defi nitivo da obra deverá ser 
anexado ao processo relativo à obra, com cópia para a Pasta de Pagamento, para efeito de contagem dos 
prazos e levantamentos das quantias caucionadas.

Art. 4º - A presente Portaria entrará em vigor a partir data de publicação.

Polícia Militar
da Paraíba

Superintendência de Obras do
Plano de Desenvolvimento do
Estado da Paraíba


