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Atos do Poder Executivo
Secretaria de Estado da Gestão
Estratégica e Administração
PORTARIA/GAB/SEGAD N° 224, de 17 de abril de 2006.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E
ADMINISTRAÇÃO – EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° - Designar o servidor André Henrique Oliveira Leite, Analista de
Recursos Humanos, Matrícula nº. 040003550, como Defensor Dativo da
servidora Janaína Borges Conceição – Processo nº 17001.00092/05-51.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Boa Vista, 17 de abril de 2006.
GLAIR FLORES DE MENEZES FERNANDES
Secretária de Estado da Gestão Estratégica e Administração – Em
Exercício

Secretaria de Estado da Saúde
SESAU/DEPLAF/DP/PORTARIA N.º 157/2006.
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO USO DAS SUAS
ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO,
RESOLVE:
Art.1º - Designar para compor Junta Médica da Coordenação de
Tratamento Fora de Domicílio – TFD desta Secretaria, os médicos abaixo
relacionados:
Ronan Pacheco de Carvalho – Médico Autorizador
Jesus Alberto L. Aguirre – Ortopedista

Gecel Ferreira – Ginecologia – Obstetrícia
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado da Saúde, em Boa Vista – RR, 11 de Abril de 2006.
EUGÊNIA GLAUCY MOURA FERREIRA
Secretária de Estado da Saúde/RR
ERRATA
No Diário Oficial do Estado de Roraima n.º 316 de 17/04/2006, referente a SESAU/
DEPLAF/DP/PORTARIA N.º 156/2006.
Onde se lê:
1 – FRANCIMAR DA SILVA SERRADOR
Leia-se:
1 – FRANCIMAR DA SILVA RODRIGUES
Secretaria de Estado da Saúde, em Boa Vista – RR, 18 de Abril de 2006.
EUGÊNIA GLAUCY MOURA FERREIRA
Secretária de Estado da Saúde/RR
NOTA DE ERRATA
Referente a ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, divulgada no
D.O.nº 299, para prestação de serviços em assistência ao Programa DST/Aids, nos
termos do edital publicado no Diário Oficial do Estado nº 241.
Onde se lê:
O Projeto Proposta de Integração do Sistema Único de Saúde – SUS e o Terceiro
Setor descumpriu o item 6 que trata da documentação necessária para apresentação
do Projeto. O Projeto Jovens Saudáveis descumpriu o item 1, especificamente o
subítem1.4., letra a.
Leia-se:
O Projeto Proposta de Integração do Sistema Único de Saúde – SUS e o Terceiro
Setor descumpriu o item 1, especificamente o subítem1.4., letra a. O Projeto Jovens
Saudáveis descumpriu o item 6 que trata da documentação necessária para
apresentação do Projeto.

Secretaria de Estado da Educação,
Cultura e Desportos
E R RATA
No DOE Nº 306 de 31/03/06, foi publicado as obrigações contratuais
integrantes da nota de empenho nº_0461/06,
referente ao processo nº 14725/05.
1- ONDE SE LÊ: Data de assinatura 31/03/06
LEIA-SE : 29/03/06.
No DOE Nº 311 de 07/04/06, foi publicado Despacho de Dispensa de
Licitação, referente ao processo nº 0883/06.
1- ONDE SE LÊ: Secretário de estado da Fazenda
LEIA-SE : Governador do Estado de Roraima.
No DOE Nº 313 de 11/04/06, foi publicado Despacho de Dispensa de
Licitação, referente aos processos nº 0837/06.
1- ONDE SE LÊ: Secretário de estado da Fazenda
LEIA-SE : Governador do Estado de Roraima.
No DOE Nº 311 de 07/04/06, foi publicado Despacho de Inexigibilidade
de Licitação, referente ao processo nº 15847/05.
1- ONDE SE LÊ: Secretário de estado da Fazenda
LEIA-SE : Governador do Estado de Roraima.
D E S PAC H O
PROCESSO Nº 16008/05-43
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS.
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Reconheço a Dispensa de Licitação, referente despesas com serviços de
gravação e edição de VT (filme), no valor de R$ 3.900,00 (três mil e
novecentos reais), em favor da empresa M. L. BUSSACCHI, CNPJ nº
84.010.529/0001-86, conforme o que consta nos autos do processo em
epígrafe, com fulcro no art. 24, Inciso II , da Lei 8.666/93, em sua
redação atual.
Boa Vista-RR, 18 de abril de 2006.
JOYCE WÂNIA DE SOUZA CRUZ NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação, Cultura e Desportos
D E S PAC H O
PROCESSO Nº 03750/06-993
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS.
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Reconheço a Inexigibilidade de Licitação, referente despesas com Curso
de Elaboração, Gestão e Prestação de Contas de Convênios, no valor de
R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais), em favor da empresa
TREIDE- APOIO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 01.920.819/000130, conforme o que consta nos autos do processo em epígrafe, com fulcro
no art. 25, Inciso II, § 1º C/C artigo 13, VI , da Lei 8.666/93, em sua
redação atual.
Boa Vista-RR, 17 de abril de 2006.
JOYCE WÂNIA DE SOUZA CRUZ NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação, Cultura e Desportos
Ratifico o despacho acima, nos termos do Art.26 da Lei 8.666/93, e sua
redação atual, de que trata o presente processo.
Boa Vista-RR, 17 de abril de 2006
OTTOMAR DE SOUSA PINTO
Governador do Estado de Roraima

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA
CALENDÁRIO DE EVENTOS 2006
JANEIRO
06 – Dia de Santos Reis
Vila Reislândia – Município de Alto Alegre
13 e 14 – Festejos do KM 100 (quarto bode)
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Município de Amajari
20 – Festa de São Sebastião
Município de Boa Vista
Município de Uiramutã
Município de Bonfim
FEVEREIRO
Data Móvel – Corrida do Vento na Comunidade Indígena do Boqueirão
Município de Alto Alegre
10 a 11 – Festival de Pesca Amadora
Município de Caracaraí
24 a 28 – Carnaval
Todos os Municípios
27 – Festival de Verão Praia de Iracema
Município de Iracema
MARÇO
Data Móvel – Festival de Pesca
Município de São Luiz do Anauá
03 e 04 – Mercofolia
Município de Pacaraima
14 – Dia Nacional da Poesia – Concurso de Poesia
Município de Mucajaí
Município de Boa Vista
18 a 22 – Festejos do Surumú Dia de São José
Município de Pacaraima
19 – Festa de São José
Socó – Município de Uiramutã
Vila Reislândia – Município de Alto Alegre
19 – Dia do Artesão – Feira de Artesanato Regional
Município de Boa Vista
ABRIL
10 a 15 – Semana Santa – Encenação da Paixão de Cristo
Município de Mucajaí
18 – Festival Visconde de Sabugosa
Município de Boa Vista
24- Dia do Escritor Roraimense
MAIO
Data Móvel – Feira Agropecuária
Município de Amajari
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Data Móvel – Revive Caroebe
Município de Caroebe
13 – Festa de Nossa Senhora de Fátima – Padroeira do Município de Mucajaí
Município de Mucajaí
13 – Maratona 13 de Maio
Município de Iracema
15 – Dia de Santo Izidoro – Padroeiro do Município de Alto Alegre
Município de Alto Alegre
27 – Aniversário do Município de Caracaraí
Município de Caracaraí
JUNHO
Data Móvel – Festa do Milho
Município de Cantá
Data Móvel – Arraial do Anauá
Município de Boa Vista
03 a 10 – Boa Vista Junina
Município de Boa Vista
24 – São João – Padroeiro do Município de São João da Baliza
Município de São João da Baliza
29 – São Pedro – Padroeiro dos Pescadores
Bairro São Pedro – Município de Boa Vista
Cidade de Boa Vista
JULHO
Data Móvel – Festa do Bumba Meu Boi
Município de Iracema
01 – Aniversário do Município de Bonfim
01 – Aniversário do Município de Mucajaí
01 – Aniversário do Município de Normandia
01 – Aniversário do Município de Pacaraima
01 – Aniversário do Município de São Luiz do Anauá
01 – Aniversário do Município de São João da Baliza
01 – Aniversário do Município de Alto Alegre
09 – Aniversário do Município de Boa Vista – Semana do Município de Boa
Vista
AGOSTO
Data móvel – Festa do Milho
Município de Amajari
Data Móvel – Última semana – Painel Internacional de Regência Coral –
SESI
Município de Boa Vista
Data Móvel – FEMUR – Festival de Música Popular em Roraima
Município de Boa Vista
Data Móvel – Festa Folclórica sobre a história do Município de Mucajaí
Município de Mucajaí
11 a 12 – Festival do Milho
Município de Caracaraí
15 – Festejos de Nossa Senhora da Assunção – Padroeira do Município de
Rorainópolis
Município de Rorainópolis
22 – Dia do Folclore – Festival Folclórico
Município de Boa Vista
27 a 29 – Vaquejada da Associação dos Vaqueiros no Alto Alegre
Município do Alto Alegre
SETEMBRO
Data móvel – Festa do Buriti
Município de Bonfim
Data móvel – Vaquejada em São Luiz do Anauá
Município de São Luiz do Anauá
Data móvel – EXPOFAC – Exposição e Feira Agropecuária do Cantá
Município do Cantá
Data móvel – Festa do Caxiri
Comunidade Raposa – Município de Normandia
Data móvel – Jogos da Amizade
Comunidades Indígenas Maloca da Barata – Município de Alto
Alegre
Data móvel – Festival de Fanfarras
Município de Boa Vista
Data Móvel – EXPOFERR – Exposição Agropecuária de Roraima
Município de Boa Vista
05 – Festival de Pipas
Parque Anauá – Município de Boa Vista
06 – Forró Alegre
Município de Alto Alegre
07 – Semana da Pátria
Todos os Municípios
14 a 16 – Boa Vista Junina Fora de Época
Município de Boa Vista
17 – Aniversário do Município de Uiramutã
24 – Nossa Senhora do Livramento
Município de Caracaraí
OUTUBRO

PÁG. 03

Data móvel – Festa da Banana
Município do Cantá
Município Caroebe
Data móvel – Círio de Nazaré
Município de Normandia
Município de Boa Vista
Data móvel – 2 ª Quinzena – Festejos de Nossa Senhora Aparecida
Município de Amajari
Data Móvel – FESCALJAÍ - Festival de Calouros de Mucajaí
Município de Mucajaí
Data móvel – Vaquejada de Rorainópolis
Município de Rorainópolis
03 a 04 – Festejo Religioso de São Francisco
Município de Iracema
Município de Boa Vista
07 a 09 – Festival de Música
Município de Boa Vista
12 a 15 – Carnaval Fora de época – Folia Vista
Município de Boa Vista
17 – Aniversário do Município de Cantá
17 – Aniversário do Município de Amajari
17 – Aniversário do Município de Rorainópolis
17 – Aniversário do Município de Uiramutã
17 – Aniversário do Município de Pacaraima
30 – Mostra de Dança SESI
Município de Boa Vista
NOVEMBRO
Data Móvel – FECOR – Feira do Comércio e Indústria de Roraima
Município de Boa Vista
Data Móvel – 1 ª Quinzena – Festa da Banana e Feira do Agronegócio
Município de Iracema
Data Móvel – 1 ª Quinzena – Festa do Tambaqui
Água Fria – Município de Uiramutã
Data Móvel – Vaquejada em São Luiz do Anauá
Município de São Luiz do Anauá
Data Móvel – Vaquejada em Caracaraí
Município de Caracaraí
Data Móvel – Festival de Teatro Amador
Município de Mucajaí
03 a 05 – Festival da Serra do Tepequém
Município de Amajari
04 – Aniversário do Município de Iracema
04 – Aniversário do Município de Caroebe
DEZEMBRO
Data Móvel – Festa do Caju
Cidade de Bonfim
Data Móvel – Festa do Abacaxi
Município de Cantá
·
Festas Religiosas
05 – Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Município de Uiramutã
06 – Festejo Religioso de Nossa Senhora Aparecida
Município de Iracema
08 – Festejos de Nossa Senhora da Conceição
Município de Cantá
Cidade de Boa Vista
13 – Festejo Religioso de Santa Luzia
Município de Iracema
Município de Amajari
·
Recreação e Lazer
31 – Corrida de São Silvestre
Município de Alto Alegre
31 – Reveillon no Parque Anauá
Cidade de Boa Vista
·
Cultura
Música
23 – Cantata SESI de Natal
Cidade de Boa Vista
·
Aventura e Esporte
Data Móvel – Corrida de São Silvestre
Município de Alto Alegre
INTERESSADO (A) : SEPLAN – Departamento de Turismo
ASSUNTO: Calendário Cultural do Estado de Roraima - 2006
RELATOR: Cons. Raimundo Walniro de Souza Ferreira

PARECER Nº 01/2006

Comissão Especial

PROCESSO Nº

HISTÓRICO: O Conselho Estadual de Cultura nomeou comissão especial
para análise e elaboração do Calendário Cultural do Estado de Roraima,
fazendo parte membros do Conselho de Cultura; do FIER/ SESI, do
DETUR, do SESC e do CEFET.
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MÉRITO: A Comissão Especial, após análise e elaboração do Calendário
Cultural, não tem dúvidas de que este documento cultural, será um
importante veículo de informação e divulgação e preservação de nossas
datas históricas e tradicionais mais importantes.
CONCLUSÃO: A Comissão Especial , reconhece a importância do
Calendário Cultural do Estado de Roraima, como parte da história da
cultura e das tradições do povo do Estado de Roraima. Sala de Sessões
“Nenê Macaggi” do Conselho Estadual de Cultura.
MARIA MEIRE SARAIVA LIMA
Rep. do Departamento de Cultura
ANÍSIO FERNANDES FILHO
Rep. do Conselho de Cultura
E NOS FAUST INO ALM E ID A
SE SC -RR

RAIMUNDO WALNIRO DE SOUZA FERREIRA
Rep. Conselho de Cultura
TH IAG O CH AVE S BR IG L IA
Departamento de Turismo
W ALDE TE DE L IM A GON D IM
FIE R / S E S I

RESOLUÇÃO Nº 01/ 2006
O Conselho Estadual de Cultura no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o parecer nº 01/2006, da Comissão Especial que analisou e
elaborou o Calendário Cultural do Estado de Roraima, proposto por uma
Comissão Interinstitucional, formada por representantes do FIER/ SESI,
do DETUR, do SESC e do CEFET.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Calendário Cultural do Estado de Roraima 2006.
Art 2º - A Comissão Interinstitucional que propôs o Calendário Cultural do
Estado de Roraima, foi composta pelos membros do FIER/SESI, DETUR/
SEPLAN, SESC, CEFET, SECD/DC e CEC – RR.
Art 3º - Esta resolução entra em vigor após sua homologação. Sala de
Sessões Plenárias “Nenê Macaggi’ do Conselho Estadual de Cultura, Boa
Vista, RR, 15 de fevereiro de 2006.
ZIGOMAR DANTAS MAIA –PRESIDENTE
RAIMUNDO WALNIRO DE S. FERREIRA – VICE- PRESIDENTE
AUGUSTO CARDOSO - MEMBRO
ELENA CAMPO FIORETTI -VICE-PRESIDENTE
AIRTON VIEIRA DE SOUZA- MEMBRO
ANÍSIO FERNANDES FILHO-MEMBRO
DALVA HONORATO DE SOZA DIAS -MEMBRO
JOSÉ MARIA DE SOUZA GARIA -MEMBRO
LAUCIDES INÁCIO DE OLIVEIRA - MEMBRO
MARIA MEIRE SARAIVA LIMA - MEMBRO
SHIRLAYNE FÁTIMA R. SANTOS –MEMBRO
INTERESSADO (a) : Rubem Leite da Silva
ASSUNTO: Projeto- Vídeo Educativo Viagem ao Rio Branco
RELATOR(a) : Cons. Elena Campo Fioretti

PARECER Nº 02/2006

Subcomissão para Análise de
Projeto

PROCESSO Nº

HISTÓRICO: O Grupo Técnico para Avaliação de Projetos – GTAP,
encaminhou ao Conselho Estadual de Cultura o Projeto “Vídeo Educativo
Viagem ao Rio Branco” atendendo ao Edital 02/2005, conforme a Lei nº
318/2001 de Incentivo Fiscal à Cultura do Estado de Roraima .
MÉRITO: O Projeto “Vídeo Educativo Viagem ao Rio Branco” refere-se a
um trabalho de monografia de conclusão de curso de Pós Graduação em
assessoria gerencial executiva cuja proposta é por si, a produção do vídeo.
A finalidade da produção do vídeo documentário é, sob a ótica da história,
mostrar o processo de ocupação do vale do Rio Branco desde a instalação
do Forte São Joaquim do Rio Branco, a instalação dos primeiros núcleos
populacionais, o processo de desenvolvimento político administrativo,
fundamentados na pesquisa histórica existente, documentos oficias de
instituições públicas e depoimentos de regionais; com finalidade de
distribuição nas escolas, como recurso didático. O Estado de Roraima é
extremamente carente de registros e informações históricas
principalmente pela dificuldade de acesso a essas informações através de
registros que, na maioria das vezes encontram-se esgotadas ou inacessíveis
nos órgãos públicos ou em mãos de particulares.
CONCLUSÃO: A linguagem do vídeo é reconhecidamente um recurso
didático de grande interesse dos alunos e de grande alcance popular em
função da utilização de imagens em movimento onde a informação tornase mais facilmente assimilada por estimular, despertar a concentração por
se tratar de uma produção para ser distribuída às escolas, órgãos culturais,
educacionais e de educação superior e que retrata aspectos históricos de
grande importância para o entendimento da formação sócio cultural do
hoje Estado de Roraima e o projeto apresentar interessante metodologia
da produção de vídeo documentário, o parecer é favorável a execução do
Projeto.em pleito
LAUCIDES INÁCIO DE OLIVEIRA
Presidente
(Subcomissão p/ Análise de Projetos)

ELENA CAMPO FIORETTI
Relatora

RESOLUÇÃO Nº 02/ 2006
O Conselho Estadual de Cultura no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o parecer nº 02/2006, da Subcomissão para Análise de Projetos, a
respeito do Projeto “Vídeo Educativo Viagem ao Rio Branco” do Senhor
Rubem Leite da Silva.
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RESOLVE:
Art. 1º - Reconhecer o valor cultural do trabalho que retrata aspectos
históricos de grande importância para o conhecimento da sociedade do
Estado de Roraima.
Art 2º - Esta resolução entra em vigor após sua homologação. Sala de
Sessões Plenárias “Nenê Macaggi’ do Conselho Estadual de Cultura, Boa
Vista, RR, março de 2006.
ZIGOMAR DANTAS MAIA –PRESIDENTE
RAIMUNDO WALNIRO DE S. FERREIRA –VICE-PRESIDENTE
AUGUSTO CARDOSO -MEMBRO
ELENA CAMPO FIORETTI -MEMBRO
AIRTON VIEIRA DE SOUZA- MEMBRO
ANÍSIO FERNANDES FILHO- MEMBRO
DALVA HONORATO DE SOZA DIAS -MEMBRO
JOSÉ MARIA DE SOUZA GARIA -MEMBRO
LAUCIDES INÁCIO DE OLIVEIRA - MEMBRO
MARIA MEIRE SARAIVA LIMA - MEMBRO
SHIRLAYNE FÁTIMA R. SANTOS -MEMBRO

Secretaria de Estado do Trabalho e BemEstar Social
SETRABES/PORTARIA Nº 402/2006
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 14 e 15.04.06, do (a)
servidor (a) ILMA PEREIRA DE OLIVEIRA, lotado (a) nesta Secretaria,
para viajar com destino a BV – ALTO ALEGRE E LOCALIDADES - BV,
com o objetivo de Encomendar peças Artesanais na Comemoração ao Dia
do ìndio.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR), 10
de Abril de 2006.
SETRABES/PORTARIA Nº 403/2006
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 14 e 15.04.06, do (a)
servidor (a) SANDRA MARIA DO CARMO FEITOSA, lotado (a) nesta
Secretaria, para viajar com destino a BV – ALTO ALEGRE E
LOCALIDADES - BV, com o objetivo de Encomendar peças Artesanais na
Comemoração ao Dia do ìndio.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR), 10
de Abril de 2006.
SETRABES/PORTARIA Nº 404/2006
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 14 e 15.04.06, do (a)
servidor (a) ALCIO TORREIAS DO NASCIMENTO, lotado (a) nesta
Secretaria, para viajar com destino a BV – ALTO ALEGRE E
LOCALIDADES - BV, com o objetivo de Conduzir os Técnicos para
Encomendar peças Artesanais na Comemoração ao Dia do ìndio.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR), 10
de Abril de 2006.
MARIA MARLUCE MOREIRA PINTO
SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL
SETRABES
PA R E C E R
A COER – Comissão Estadual de Emprego de Roraima, em Reunião
Ordinária realizada em 11 de abril de 2006, após analisar cuidadosamente
a Prestação de Contas Final do Convênio nº. 057/2004 - MTE/SPPE/
CODEFAT – GER/SETRABES/RR, Plano Nacional de Qualificação –
PlanTeQ/2005 no valor de R$ 227.647,00 (duzentos e vinte e sete mil,
seiscentos e quarenta e sete reais) e tendo verificado que o Governo do
Estado executou 91,28% do valor repassado e 97,32% de sua
contrapartida, abrangendo 378 concluintes que representaram 85,33% do
programado, concluiu por APROVAR a referida Prestação de Contas.
Bancada Governamental: DRT/Marly Merele Sobreiro, SEPLAN/Jonayna
Rodrigues da Silva, SETRABES/Maria Antônia de Melo Cabral. Bancada
dos Empregadores: FACIR/Marcos Antônio F. da Silva, FAERR/Mª. Dantas
Nóbrega de Albuquerque, FECOMERCIO/Antonio Airton Oliveira Dias,
FIER/João da Silva, SEBRAE/RR/Pedro de Jesus Cerino. Bancada dos
Trabalhadores: SEEB/Cyro de Barros Silva, SINTRACOMO/RR/Adrico
Silveira.

Secretaria de Estado da Fazenda
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
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legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, V R C
TEIXEIRA ME, CGF Nº 24.000720-3, firma estabelecida sito à Av.
Getúlio Vargas, 441 - Centro, Boa Vista - RR, está sendo convocada a
sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 283/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, J S
QUARESMA, CGF Nº 24.006555-1, firma estabelecida sito à Rua Araújo
Filho, 555 – Centro, Boa Vista - RR, está sendo convocada a sanar
omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 330/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que,
TECNOMED LTDA, CGF Nº 24.000442-6, firma estabelecida sito à Av.
Glaycon de Paiva, 421, Centro, Boa Vista - RR, está sendo convocada a
sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 423/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, ANA
NEIRE DO O PORTELA, CGF Nº 24.002730-2, firma estabelecida sito à
Rua Y 4, 21, Caimbé, Boa Vista - RR, está sendo convocada a sanar
omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 449/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
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EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, J VIEIRA
GOMES E CIA LTDA, CGF Nº 24.002991-1, firma estabelecida sito à Av.
Mário Homem de Melo, 2660, Liberdade, Boa Vista - RR, está sendo
convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do
documento próprio, conforme aviso de débito nº 452/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, J
NOGUEIRA GOMES, CGF Nº 24.003810-8, firma estabelecida sito à Rua
Gal Ataíde Teive, 1851, Mecejana, Boa Vista - RR, está sendo convocada
a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 457/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que,
ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA, CGF Nº 24.005001-7,
firma estabelecida sito à Rua Vasco da Gama, 360 – Novo Planalto, Boa
Vista - RR, está sendo convocada a sanar omissões de pagamentos de
débitos ao fisco através do documento próprio, conforme aviso de débito
nº 462/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, M G M
DE ALMEIDA ME, CGF Nº 24.007367-8, firma estabelecida sito à Rua
Monte Roraima, s/nº – Centro, Pacaraima - RR, está sendo convocada a
sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 470/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
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os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que,
LUZIVALDO A DA SILVA, CGF Nº 24.008234-7, firma estabelecida sito à
Rua Vicente Correia Lyra, 11575 – Asa Branca, Boa Vista - RR, está sendo
convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do
documento próprio, conforme aviso de débito nº 476/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art.
35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital à no
prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, E G
BRELAZ ME, CGF Nº 24.008423-4, firma estabelecida sito à Av. Cap.
Júlio Bezerra, s/n – 31 de Março, Boa Vista - RR, está sendo convocada a
sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 478/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art.
35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital à no
prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, JOSÉ
LEÃO MARIANO, CGF Nº 24.009106-1, firma estabelecida sito à Rua
Oder Brasil, 186 – Jardim Floresta, Boa Vista - RR, está sendo convocada
a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 482/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art.
35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital à no
prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, F E C DE
SOUZA, CGF Nº 24.009413-2, firma estabelecida sito à Rua Laura
Pinheiro Maia, 1459 – Pintolândia, Boa Vista - RR, está sendo convocada
a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 487/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art.
35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital à no
prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 -
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Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, J C DE
SOUZA NETO, CGF Nº 24.009724-8, firma estabelecida sito à Av.
Getúlio Vargas, 2089 – Caçari, Boa Vista - RR, está sendo convocada a
sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 493/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, F
MEDEIROS DA SILVA, CGF Nº 24.009904-6, firma estabelecida sito à
Rua Mestre Diogo, 137 – 31 de Março, Boa Vista - RR, está sendo
convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do
documento próprio, conforme aviso de débito nº 495/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, J MOTA
DA SILVA, CGF Nº 24.010013-0, firma estabelecida sito à Rua Agnelo
Bittencourt, 185 – Centro, Boa Vista - RR, está sendo convocada a sanar
omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 497/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, J B B
NETTO, CGF Nº 24.010577-5, firma estabelecida sito à Rua Helena
Bezerra de Menezes, 735 – Liberdade, Boa Vista - RR, está sendo
convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do
documento próprio, conforme aviso de débito nº 502/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital
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à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, E F
FURTADO & CIA LTDA, CGF Nº 24.010840-0, firma estabelecida sito à
Rua Mestre Albano, 4084 – Cambará, Boa Vista - RR, está sendo
convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do
documento próprio, conforme aviso de débito nº 508/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art.
35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital à no
prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que,
COMERCIAL ARIMU LTDA, CGF Nº 24.011450-6, firma estabelecida
sito à Rua José Francisco, 1197 – Jockey Clube, Boa Vista - RR, está sendo
convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do
documento próprio, conforme aviso de débito nº 517/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art.
35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital à no
prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, F
CADETE DE LIMA, CGF Nº 24.011683-0, firma estabelecida sito à Rua
NC 02, 148 – Nova Cidade, Boa Vista - RR, está sendo convocada a sanar
omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do documento
próprio, conforme aviso de débito nº 522/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art.
35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital à no
prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, L F DE
ARAÚJO SANTOS, CGF Nº 24.011730-1, firma estabelecida sito à Rua
CC 24, 264 – Senador Hélio Campos, Boa Vista - RR, está sendo
convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do
documento próprio, conforme aviso de débito nº 523/2006.
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Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste
Edital à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da
publicação, comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na
Divisão de Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico,
466 - Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, SOUSA E
ALBUQUERQUE LTDA, CGF Nº 24.011752-4, firma estabelecida sito à
Rua Gal Ataíde Teive, 5152 – Liberdade, Boa Vista - RR, está sendo
convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do
documento próprio, conforme aviso de débito nº 524/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste
Edital à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da
publicação, comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na
Divisão de Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico,
466 - Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, MENINA
FLOR CONFECÇÕES LTDA, CGF Nº 24.012165-4, firma estabelecida
sito à Av. Ataíde Teive, 4159 – Asa Branca, Boa Vista - RR, está sendo
convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do
documento próprio, conforme aviso de débito nº 535/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste
Edital à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da
publicação, comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na
Divisão de Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico,
466 - Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, SOL
COMÉRCIO IND IMP E EXP LTDA, CGF Nº 24.012424-4, firma
estabelecida sito à Rua DI M, 456 – Gov. Aquilino, Boa Vista - RR, está
sendo convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco
através do documento próprio, conforme aviso de débito nº 540/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no
Art. 35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste
Edital à no prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da
publicação, comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na
Divisão de Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico,
466 - Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação
EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS
O Chefe da Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita da
Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4º da Lei Nº 72/94 , faz
saber a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que, F
PIMENTEL DA SILVA, CGF Nº 24.012711-0, firma estabelecida sito à
Rua Odílio de Oliveira Cruz, 896 – Alvorada, Boa Vista - RR, está sendo
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convocada a sanar omissões de pagamentos de débitos ao fisco através do
documento próprio, conforme aviso de débito nº 545/2006.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art.
35, I e II da Lei nº 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital à no
prazo de 15 dias, contados a partir do décimo dia da publicação,
comparecer, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min na Divisão de
Arrecadação – SEFAZ/RR, situada na Praça do Centro Cívico, 466 Centro, Boa Vista - RR, a fim de comprovar ou providenciar o
recolhimento ou parcelamento dos referidos débitos.
Transcorrido o prazo acima citado, sem manifestação do sujeito passivo,
os referidos débitos serão encaminhados para fins de inscrição na Dívida
Ativa deste Estado nos termos do disposto na Lei nº 230/99.
ADILMA ROSA DE CASTRO LUCENA
Chefe da Divisão de Arrecadação

Secretaria de Estado do Planejamento e
Desenvolvimento
PORTARIA Nº 050/006
O Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento, no uso das
atribuições que lhe são conferidas:
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar concessão de diárias para os servidores abaixo
mencionadas para viajarem com destino ao Município de Mucajaí, no
período de 14 a 15.04.2006, para a qualificação às recepcionistas quanto à
prestação de informações turísticas na 24ª edição da Paixão de Cristo.
Sandro de Souza Paulo – Analista Técnico em Turismo
Hegley Miranda Roque – Técnica em Turismo
Laurenne de Oliveira Santanna – Chefe da Divisão de Difusão Turística
Thiago Chaves Briglia – Técnico em Turismo
Enes Leal Pereira - Motorista
Boa Vista, 12 de abril de 2006.
WALDEMAR MULTRAN PARACAT
Secretario de Estado do Planejamento e Desenvolvimento /SEPLAN
RESOLUÇÃO CDI Nº 009/06, 10 de abril de 2006.
“Dispõe sobre a concessão de lotes, localizados no Distrito Industrial
Governador Aquilino Mota Duarte” à empresa “PREMOL INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA”.
O Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento e Presidente
Substituto do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraima
- CDI, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à empresa PREMOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, sem ônus, o benefício de que trata a Lei 312, de 19 de
dezembro de 2001 e o seu regulamento, mediante o Decreto 4.711-E, de
29 de abril de 2002.
§ 1º O benefício citado no caput do artigo 1º desta Resolução, diz respeito
à concessão de 02 (dois) lotes, medindo 5.000 m² cada, totalizando
10.000 m² no Distrito Industrial Governador Aquilino Mota Duarte, para
instalação da referida empresa, com localização dos lotes a ser definida
pelo Departamento de Industria e Comércio – DIC/SEPLAN, através de
sua Divisão de Distrito Industrial.
§ 2º Os lotes concedidos na forma prevista nesta Resolução, destinam-se
exclusivamente, ao cumprimento do objetivo social da empresa cujo ramo
de atividade é construção civil, construção de pavimentação em geral, e
construção de artefatos de concreto.
§ 3º Ocorrerá a reversão dos citados lotes ao Patrimônio Estadual, caso a
empresa PREMOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, não
esteja efetivamente implantada ou em processo irreversível de
implantação, após 01 (um) ano da publicação desta resolução no Diário
Oficial do Estado ou caso imóvel seja utilizado para finalidades diferentes
daquela prevista neste instrumento legal, de conformidade com os § 4º e
§6º, do artigo 2º do decreto nº 4.711-E, de 29 de abril de 2002.
§ 4º Caberá a Secretaria Executiva do CDI, através da Divisão de Distrito
Industrial ligada ao Departamento de Indústria, Comércio e Serviços –
DICS, proceder ao acompanhamento e fiscalização do dispositivo no
parágrafo anterior.
§ 5º A escritura definitiva somente será providenciada através da
Procuradoria Geral do Estado – PROGE junto ao Cartório de Notas, após
a comprovação, pela Secretaria Executiva do CDI em conformidade com
relatório emitido pelo DICS, através de sua Divisão de Distrito Industrial,
de que o Projeto da empresa PREMOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA estejam devidamente implantados ou em processo
irreversível de implantação, de conformidade com o artigo 2º, §6º e §7º, e
artigo 3º do Decreto n. º4.711-E.
§ 6º A empresa PREMOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
somente dará início ao processo de ocupação dos lotes ora concedidos,
depois da publicação desta Resolução, no Diário Oficial do Estado –
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§ 7º O incentivo extrafiscal concedido deve estar em consonância com a
Carta Consulta assinada pelo responsável da empresa beneficiária,
especialmente o item 16, referente à geração de emprego e renda.
§ 8º Para comprovação do disposto no § 7º, a beneficiária do incentivo de
que trata esta Resolução, deverá encaminhar, trimestralmente relatório ao
Conselho Diretor do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado de
Roraima – CDI, com as devidas informações através de planilha com
dados substanciais dos empregos gerados, sob pena de reversão do
benefício em questão caso não haja o cumprimento o item 16 da Carta
Consulta.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Boa Vista, 10 de abril de 2006.
WALDEMAR MUTRAN PARACAT
Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN
Presidente Substituto do CDI

Secretaria de Estado da Segurança
Pública
PORTARIA N. 052/2006/GAB/CORREGEPOL
O Corregedor Geral de Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o disposto nos art. 16, incisos X e XII e art. 137 das
Leis Complementares 055/2001 e 053/2001 respectivamente,
CONSIDERANDO o Boletim de Ocorrência 56/2006 da Delegacia de
Iracema,
RESOLVE:
I- Instaurar Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar a suposta
conduta do servidor FRANCIVAL LIMA DA COSTA, agente de polícia
civil, lotado na Delegacia de Iracema, matrícula 042000534, visto que, nos
termos do documento acima citado, o referido servidor teve sua arma
revólver, marca Taurus, calibre 38, número LI 19.143 pertencente à SESP
furtada do porta luva da Viatura Frontier. A conduta acima narrada viola em
tese, os seguintes deveres funcionais do policial civil previstos no art. 79
incisos IV e XI, da Lei Complementar 055/2001.b
II- Constituir a Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar
composta pelos servidores abaixo relacionados:
Presidente: Fernando Bruno de Souza (Delegado)
Membro: Cristiano Camapum (Delegado)
Membro: Antonio Pereira Montenegro (Escrivão)
III- A Comissão terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório,
podendo ser prorrogado por igual período.
IV- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se Registre-se e Cumpra-se
Boa Vista, 12 de abril de 2006
Wesley Costa de Oliveira
Corregedor Geral da Polícia Civil
PORTARIA N. 053/2006/GAB/CORREGEPOL
O Corregedor Geral de Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o disposto nos art. 16, incisos X e XII e art. 137 das
Leis Complementares 055/2001 e 053/2001 respectivamente,
CONSIDERANDO a relotação do Delegado Juraci Ribeiro da Rocha de
Aguiar,
CONSIDERANDO que o membro, Delegado Eduardo Daniel Lazarte
Morón, exerce outras funções dentro desta Corregedoria,
CONSIDERANDO que o servidor Luciano Pinheiro encontrava-se de
licença médica,
CONSIDERANDO o fim do sobrestamento do presente processo,
RESOLVE:
I- Dissolver a Comissão anteriormente designada e constituir uma outra
Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar, composta pelos
servidores Dr. Fernando Bruno de Souza, Delegado de Polícia, Dr. Cristiano
Camapum Guedes, Delegado de Polícia e Antônio Pereira Montenegro,
Escrivão de Polícia, para sob a presidência do primeiro, dar cumprimento e
seguimento aos trabalhos que apura a conduta do servidor LUCIANO
PINHEIRO DE AZEVEDO, agente de polícia civil, lotado na Secretaria de
Segurança Pública, matrícula 042000699, que no dia 25/12/2004 envolveuse numa discussão com os policiais militares Nelson Vieira e Sdaourleos de
Souza Leite sacando sua arma em um local público (feira do São Francisco)
onde haviam várias pessoas, travando luta corporal com os policiais
militares, tendo na ocasião a sua arma disparado e lesionado os mesmos. A
conduta acima viola em tese, os incisos II e V do art. 79 da Lei
Complementar 055/2001.
II- A Comissão terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório,
podendo ser prorrogado por igual período.
IV- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se Registre-se e Cumpra-se
Boa Vista, 12 de abril de 2006
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Wesley Costa de Oliveira
Corregedor Geral da Polícia Civil
PORTARIA N. 54/2006/GAB/CORREGEPOL
O Corregedor Geral de Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o disposto nos art. 16, incisos X e XII e art. 137 das
Leis Complementares 055/2001 e 053/2001 respectivamente,
CONSIDERANDO o Relatório da Delegada Luciana Kulay nos autos do
expediente 077/2005,
RESOLVE:
I- Instaurar Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar a suposta
conduta dos servidores STANLEY PINTO DE OLIVEIRA, agente de
polícia civil, lotado na Delegacia Geral, matrícula 042000690 e
EDVALDO COELHO DE ANDRADE, agente de polícia civil, lotado na
Delegacia Geral de Homicídio, matrícula 042000780, visto que, nos
termos do Relatório acima citado, os referidos servidores foram atender
ocorrência de cunho pessoal, entrando no quintal da casa sem autorização
da proprietária, discutindo com o seu filho e proferindo palavras de baixo
calão. A conduta acima narrada, viola em tese, os deveres funcionais do
policial civil, previstos no art. 79 incisos II, V e XI, da Lei Complementar
055/2001.
II- Constituir a Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar
composta pelos servidores abaixo relacionados:
Presidente: Cristiano Camapum (Delegado)
Membro: Fernando Bruno de Souza (Delegado)
Membro: Antonio Pereira Montenegro (Escrivão)
III- A Comissão terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório,
podendo ser prorrogado por igual período.
IV- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se Registre-se e Cumpra-se
Boa Vista, 12 de abril de 2006
Wesley Costa de Oliveira
Corregedor Geral da Polícia Civil

Secretaria de Estado da Justiça e da
Cidadania
PORTARIA Nº 079/06 – GAB/SEJUC, de 18 de abril de 2006.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA DO
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R E S O L V E:
Art. 1° - Autorizar o afastamento dos servidores Francinelson Cardoso
Froz, Matrícula nº 042000582, função Agente Carcerário, Givanildo da
Silva Vieira , Matrícula nº 042000855 Função Agente Carcerário e João da
Costa Veloso Neto Matrícula nº 042000732 Função Agente Carcerário
lotados na Cadeia Pública de São Luiz do Anauá (CPSLA), os quais irão
escoltar adolescente até o CSE em Boa Vista/RR no dia 18/04/06, que
encontrava-se recolhido naquela Cadeia Pública, onde deverá ficar
custodiado para fins de Institucionalização.
Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, em Boa Vista – RR 18 de
abril de 2006.
CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS ROSA-Cel PM
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
GOVERNO DE RORAIMA
O Secretário de Estado da Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições
legais;
RESOLVE:
SEINF/PORTARIA Nº 138/06 – DEO - Designar o (os) servidor (es)
Engº Civil – Eurico Sobrinho de Almeida, Lotado (s) nesta Secretaria, para
fiscalizar a Obra: Adequação do espaço físico da Escola Estadual de Ensino
Médio “Major Alcides” com a construção de um auditório e uma sala para
laboratório de ciências, nesta cidade de Boa Vista-RR. Sob a
responsabilidade da Firma: PARALELLA ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA. Boa Vista – RR, 31 de Março 2006.
Dê-se Ciência e Cumpra-se.
Engº Civil FRANCISCO CANINDE DE MACEDO
Secretário de Estado da Infra-Estrutura
EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO N.º 037/06 C.P. – DEO Processo n.º 06733/04– CNPJ – 04.801.147/0001-31– Firma:
PARALELLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – Representante:
Raimundo Alves Neto. Objeto: Adequação do espaço físico da Escola
Estadual de Ensino Médio “Major Alcides” com a construção de um
auditório e uma sala para laboratório de ciências, nesta cidade de Boa
Vista-RR. Fiscal: Engº Civil – Eurico Sobrinho Almeida. Edital de
Concorrência Pública nº 11/05. Valor R$ 418.596,80 (Quatrocentos e
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Dezoito Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta Centavos).
Prazo:120 (cento e vinte) dias. Data: 31.03.06 Assinaturas: FRANCISCO
CANINDE DE MACEDO e CARLOS ROBERTO BEZERRA
CALHEIROS, Pelo Governo.
Engº Civil CARLOS ROBERTO BEZERRA CALHEIROS
Diretor do DEO/SEINF

Secretaria de Estado do Índio
EXTRATO DE EMPENHOS 2006NE0010 E 2006NE0011
PROCESSO Nº: 07370/05-40
CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO .
CONTRATADA: V. BEZERRA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO
DE 130 HECTARES DE ARROZ IRRIGADO, VISANDO À
FOMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NA COMUNIDADE DO
CONTÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº001 – FUNAI/GER.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
DOTAÇÃO: PROGRAMA: 20.601.0087.2235.0000; ELEMENTO DE
DESPESA: 3390.30; FONTE: 008/001.
VALOR: R$ 23.881,00 (VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA
E UM REAIS), REFERENTE AO EMPENHO 2006NE0010 –
CONTRAPARTIDA, E R$ 97.520,80 (NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO
EMPENHO 2006NE0011- CONCEDENTE.
SIGNATÁRIOS: OTTOMAR DE SOUSA PINTO – Governador do Estado
de Roraima, ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO – Secretário de
Estado do Índio, e pela CONTRATADA o SRº: DARCI JESUS DA ROSA
JUNIOR – V. Bezerra- ME.
EXTRATO DE EMPENHO 2006NE0016
PROCESSO Nº: 00656/06-03
CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO .
CONTRATADA: MARIA PEREIRA SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PNEUS, CÂMARAS DE AR E VÁLVULAS
(BICOS), PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO
ÍNDIO.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
DOTAÇÃO: PROGRAMA: 04.122.0010.4230.0000; ELEMENTO DE
DESPESA: 3390.30; FONTE: 001.
VALOR: R$ 22.716,00 (VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS
REAIS).
SIGNATÁRIOS: OTTOMAR DE SOUSA PINTO – Governador do Estado
de Roraima, ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO – Secretário de
Estado do Índio.

Comissão Permanente de Licitação
E R RATA
Errata da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO Nº 654/2005,
veiculada no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº 250 do dia 09/01/
06, e Jornal Folha de Boa Vista do dia 12/01/06, conforme discriminação
a seguir:
Onde se lê: “Decreto nº 6.368-E/2005”
Leia-se: “Decreto nº 6.386-E/2005”
As demais informações permanecem inalteradas.
Boa Vista – RR, 18 de abril de 2006.Perla do Nascimento
Gomes.Pregoeira - CPL
COMUNICADO
PREGÃO Nº: 017/2006
A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação do Governo do Estado
de Roraima comunica às empresas participantes da licitação em epígrafe,
PROCESSO Nº 03577/05-44 – SESAU, que fica designado o dia 20 de abril
de 2006, às 10 horas, para que seja dada a CONTINUIDADE ao certame
licitatório.
Boa Vista - RR, 18 de abril de 2006.Perla do Nascimento
Gomes.Pregoeira - CPL
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº: 067/2006
O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do Governo do Estado
de Roraima torna público aos interessados que o Pregão supracitado,
PROCESSO Nº 02065/06-57 – CPL foi declarado FRACASSADO, em
razão das licitantes não atenderem às CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
do edital.
Boa Vista - RR, 18 de abril de 2006.Paulo Sérgio da Silva Maia.Pregoeiro/
CPL
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RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº: 079/2006
O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do Governo do Estado
de Roraima torna público aos interessados o resultado do Certame
Licitatório, referente ao Pregão supracitado, PROCESSO Nº: 02194/0641 – SEAPA, conforme demonstrativo a seguir.
EMPRESA(S) VENCEDORA(S) / ADJUDICADA(S)

LOTE(S)

AUTO PEÇAS FORD LTDA-ME
ÚNICO
VALOR TOTAL DO CERTAME: R$ 39.300,00

VALOR TOTAL DO(S)
LOTE(S)
R$ 39.300,00

Boa Vista – RR, 18 de abril de 2006.Cláudio Galvão dos Santos.Pregoeiro
- CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
NATUREZA: PREGÃO N° 094/2006
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 02078/06-90 – CASA CIVIL
OBJETO: Eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não
perecíveis, para atender as necessidades da Casa Civil e Residência
Governamental do Palácio Senador Hélio Campos.
TIPO: MENOR PREÇO
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO – PROPOSTAS – ABERTURA
LOCAL: Comissão Permanente de Licitação do Governo do Estado de
Roraima, Av. Capitão Júlio Bezerra, N° 193 – Centro – CEP: 69301-410
– Boa Vista/RR.
DATA DE ABERTURA: 04/05/2006
HORA: 08:00
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos gratuitamente, junto à
Comissão Permanente de Licitação, no local acima especificado, em
horário normal de expediente, ou solicitados pelo fone (95)3621-3640,
ou ainda pelo e-mail cplsead@click21.com.br. Os interessados deverão
disponibilizar seus endereços eletrônicos (e-mail) e/ou disquete 3½ para
cópia do Edital sem ônus.
Boa Vista – RR, 18 de abril de 2006.Paulo Sérgio da Silva Maia.Pregoeiro
- CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
NATUREZA: PREGÃO N° 095/2006
PROCESSO: 09149/05-04 – SESAU
OBJETO: Aquisição de material de consumo e execução de serviços, para
dezesseis veículos pertencentes à SESAU.
TIPO: MENOR PREÇO
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO – PROPOSTAS – ABERTURA
LOCAL: Comissão Permanente de Licitação do Governo do Estado de
Roraima, Av. Capitão Júlio Bezerra, N° 193 – Centro – CEP: 69301-410
– Boa Vista/RR.
DATA DE ABERTURA: 05/05/2006
HORA: 08:00
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos gratuitamente, junto à
Comissão Permanente de Licitação, no local acima especificado, em
horário normal de expediente, ou solicitados pelo fone (95)3621-3640,
ou ainda pelo e-mail cplsead@click21.com.br. Os interessados deverão
disponibilizar seus endereços eletrônicos (e-mail) e/ou disquete 3½ para
cópia do Edital sem ônus.
Boa Vista – RR, 18 de abril de 2006.Perla do Nascimento
Gomes.Pregoeira - CPL

Fundação de Educação Superior de
Roraima
PORTARIA Nº. 097 DE 17 DE ABRIL DE 2006
Nomeia a Diretora de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas da
Fundação de Educação Superior de Roraima – FESUR.
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA, PRESIDENTE INTERINO DO CONSELHO DIRETOR DA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE RORAIMA - FESUR, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº. 043/01,
alterada pelas Leis Complementares nº 049/01, 091/05 e o Estatuto da
FESUR,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a servidora Patrícia Myria Alves de Almeida para assumir
a função de Diretora de Planejamento e Políticas Públicas da Fundação de
Educação Superior de Roraima, de acordo com o Plano de Cargos e
Remunerações da FESUR;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prof. JOSÉ HAMILTON GONDIM SILVA
Presidente da FESUR
PORTARIA Nº. 098 DE 17 DE ABRIL DE 2006
Torna sem efeito a Portaria nº 069, de 29 de março de 2006.
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA, PRESIDENTE INTERINO DO CONSELHO DIRETOR DA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE RORAIMA - FESUR, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº. 043/01,
alterada pelas Leis Complementares nº 049/01, 091/05 e o Estatuto da
FESUR,

BOA VISTA, 18 DE ABRIL DE 2006

RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 069, de 29 de março de 2006,
publicada no Diário Oficial do Estado nº 305, de 30 de março de 2006, que
nomeia membro para presidir a Comissão Geral de Concurso Público para
professores da FESUR;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prof. JOSÉ HAMILTON GONDIM SILVA
Presidente da FESUR
PORTARIA Nº. 099, DE 12 DE ABRIL DE 2006.
Nomeia a Comissão Geral de Concursos Públicos para provimento de
vagas ao cargo de Professor da Fundação de Educação Superior de Roraima
– FESUR..
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA, PRESIDENTE INTERINO DO CONSELHO DIRETOR DA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE RORAIMA - FESUR, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº. 043/01,
alterada pelas Leis Complementares nº 049/01, 091/05 e o Estatuto da
FESUR,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear as servidoras Fátima Soraia Menezes Barreto, Glória
Moura Ponchet e Maria de Fátima Araújo para, sob a presidência da
primeira, compor a Comissão Geral de Concursos Públicos para
provimento de vagas ao cargo de Professor da Fundação de Educação
Superior de Roraima – FESUR;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prof. JOSÉ HAMILTON GONDIM SILVA
Reitor Pro Tempore da UERR
Presidente da FESUR
PORTARIA Nº. 0100, DE 17 DE ABRIL DE 2006.
Nomeia a Comissão Geral de Concursos Públicos para provimento de
vagas a cargos de nível médio e superior da Fundação de Educação Superior
de Roraima – FESUR..
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA, PRESIDENTE INTERINO DO CONSELHO DIRETOR DA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE RORAIMA - FESUR, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº. 043/01,
alterada pelas Leis Complementares nº 049/01, 091/05 e o Estatuto da
FESUR,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os servidores Larry Tonny Éfeson Alves de Almeida,
Raquel Virgínia Nasser e Marcos Aurélio de Almeida Melo para, sob a
presidência do primeiro, compor a Comissão Geral de Concursos Públicos
para provimento de vagas a cargos de nível médio e superior da Fundação
de Educação Superior de Roraima – FESUR;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prof. JOSÉ HAMILTON GONDIM SILVA
Reitor Pro Tempore da UERR
Presidente da FESUR
PORTARIA Nº. 0101, DE 18 DE ABRIL DE 2006.
Nomeia a Comissão Examinadora do Concurso para Professor na área de
Ciência da Computação da Fundação de Educação Superior de Roraima –
FESUR, conforme Edital nº 004/06.
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA, PRESIDENTE INTERINO DO CONSELHO DIRETOR DA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE RORAIMA - FESUR, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº. 043/01,
alterada pelas Leis Complementares nº 049/01, 091/05 e o Estatuto da
FESUR,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os professores Aruquia Barbosa Matos Peixoto, mestre e
doutoranda em Ciência da Computação; Ana Zuleide Barbosa da Silva,
mestre em Ciência da Computação; e Ville Caribas Lima de Medeiros,
mestre em Ciência da Computação, para, sob a presidência da primeira,
compor a Comissão Examinadora do Concurso para provimento de vagas
ao cargo de Professor na área de Ciência da Computação da FESUR,
conforme Edital nº 004/06;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prof. JOSÉ HAMILTON GONDIM SILVA
Reitor Pro Tempore da UERR
Presidente da FESUR
PORTARIA Nº. 0102, DE 18 DE ABRIL DE 2006.
Nomeia a Comissão Examinadora do Concurso para Professor na área de
Matemática da Fundação de Educação Superior de Roraima – FESUR,
conforme Edital nº 004/06.
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA, PRESIDENTE INTERINO DO CONSELHO DIRETOR DA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE RORAIMA - FESUR, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº. 043/01,
alterada pelas Leis Complementares nº 049/01, 091/05 e o Estatuto da
FESUR,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os professores João Lucas Marques Barbosa, doutor em
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Matemática; Paulo Rogério Sabini, doutor em Matemática; e Linderval
Fernandes de Lima, mestre em Matemática, para, sob a presidência do
primeiro, compor a Comissão Examinadora do Concurso para provimento
de vagas ao cargo de Professor na área de Matemática da FESUR,
conforme Edital nº 004/06;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prof. JOSÉ HAMILTON GONDIM SILVA
Reitor Pro Tempore da UERR
Presidente da FESUR
PORTARIA Nº. 0103, DE 18 DE ABRIL DE 2006.
Nomeia Diretor e Vice-Diretor da Academia de Polícia Integrada de
Roraima – API/RR.
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA, PRESIDENTE INTERINO DO CONSELHO DIRETOR DA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE RORAIMA - FESUR, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº. 043/01,
alterada pelas Leis Complementares nº 049/01, 091/05 e o Estatuto da
FESUR,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os senhores Márcio Santiago de Morais e Adalmir Almeida
Sena Júnior para assumir, respectivamente, os cargos de Diretor e ViceDiretor da Academia de Polícia Integrada de Roraima – API/RR, de acordo
com o Plano de Cargos e Remunerações da FESUR;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prof. JOSÉ HAMILTON GONDIM SILVA
Reitor Pro Tempore da UERR
Presidente da FESUR
RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
“Dispõe sobre os pontos dos programas para as provas escrita e didática
para o concurso de Professores, de acordo com o Edital nº 004/06”.
O CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DE RORAIMA – FESUR, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Complementar nº 043/01, com as alterações que lhe foram introduzidas
pela Lei Complementar nº 049/01 e 091/05, e o Estatuto da FESUR,
CONSIDERANDO a autorização contida na Resolução nº 003/06, de 06 de
março de 2006, do Conselho Diretor da FESUR;
CONSIDERANDO o item 4.2 do Edital nº 004/06-FESUR,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar os pontos dos programas para as provas escrita e didática,
de acordo com a área de conhecimento objeto do concurso, conforme
Anexos.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Vista, 12 de abril de 2006.
Presidente do Conselho Diretor - José Hamilton Gondim Silva
Conselheiro – Larry Tonny Éfeson Alves de Almeida
Conselheiro – Adejalmo Moreira Abadi
Conselheira - Ênia Maria Ferst
Conselheiro - Jarlan Batista Gonçalves
Conselheira – Fátima Soraia Menezes Barreto
Conselheira - Maria das Graças Aniz
Conselheiro - Mário de Souza Rosa
ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 05
PROGRAMA
1 - Seqüências e Séries.
2 - Funções Contínuas.
3 - Derivada e Aplicações.
4 - Integral e Teorema Fundamental do Cálculo.
5 - Espaço Vetorial e transformações Lineares.
6 - Grupos e Anéis.
7 - Teorema da Divergência de Gauss e Stokes.
8 - Equações diferenciais de 1ª e 2ª ordem.
9 - Topologia da Reta.
10 - Curvas desigualdades isoperimétricas.
ANEXO II - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: FISICA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 07
PROGRAMA
1 - Dinâmica dos corpos rígidos. Movimento plano. Aplicações.
2 - Leis de conservação na mecânica Clássica e suas aplicações.
3 - Formulação Lagrangeana da Mecânica.
4 - Leis fundamentais da Termodinâmica e suas aplicações.
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5 - O método dos potencias termodinâmicos e suas aplicações.
6 - Distribuição Canonica de Gibbs e suas aplicações.
7 - Solução de problemas eletrostáticos. Equações de Poisson e Laplace.
8 - Equações de Maxwell. Ondas Eletromagnéticas.
9 - Teoria especial da relatividade.
10 - Fundamentos da Mecânica Quântica. Partículas e Ondas.
ANEXO III - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: SOCIOLOGIA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 05
PROGRAMA
1 - Sociologia: Surgimento Histórico, conceitos, objeto de estudo.
2 - Cultura: Conceitos, tipos de cultura, cultura e ideologia.
3 - Instituições sociais: Conceitos, tipos de instituições, papel da
instituição na sociedade.
4 - O individuo e Sociedade: O papel do indivíduo na sociedade, a
sociologia e o cotidiano.
5- Ideologia: Conceitos, ideologia como visão de mundo.
6- Cidadania: Conceitos, os direitos humanos e a cidadania.
7- Movimentos sociais: Conceitos, principais movimentos no Brasil,
importância do movimento social.
8- Sociologia e Educação: O papel da Sociologia da Educação, o papel da
escola, relação professor-aluno.
9- Trabalho e Sociedade: Matéria-prima e recursos naturais, produção,
distribuição e consumo de bens, instrumentos de produção.
10- Desigualdade Social: Formas e Classes sociais.
ANEXO IV - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: PEDAGOGIA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 10
PROGRAMA
1 - Parâmetro e Diretrizes Curriculares Nacionais.
2 - Objetivos Educacionais.
3 – Currículo.
4 - Metodologia e Recursos Didáticos.
5 - Dificuldades de Aprendizagem.
6 - Gestão da Educação.
7 - Inclusão Social.
8 - Avaliação de Aprendizagem.
9 - Formação Docente.
10 - Educação e diversidade: EJA, Educação Indígena, Educação no
Campo.
ANEXO V - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 05
PROGRAMA
1 - Tabela Periódica.
2 - Princípios da Química Inorgânica: Ácidos e Bases, Sais e óxidos.
3 - Introdução à Química Orgânica: Cadeias Carbônicas, Fórmulas
Estruturais simplificadas, Classificação das cadeias carbônicas,
nomenclatura de hidrocarbonetos.
4 - Principais classes funcionais de composto orgânico: funções
oxigenadas e funções nitrogenadas.
5 - Estrutura Atômica.
6 - Substâncias Químicas: matéria, mudanças de estado físico, mistura,
métodos de separação de misturas.
7 - Ligações Químicas: Iônica e Covalente.
8 - Soluções: Concentração comum, densidade, título, diluição.
9 - Isômeros: Isomeria geométrica e isomeria óptica.
10 - Propriedades Coligativas: Pressão Osmótica.
ANEXO VI - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 15
PROGRAMA
1 - O texto como unidade de ensino da Língua Portuguesa.
2 - A análise sintática a partir da gramática gerativa transformacional.
3 - Os articuladores textuais como elementos da coerência e coesão.
4 - Os processos de elaboração do parágrafo.
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5 - O “gerundismo” na Língua Portuguesa.
6 - A formação e evolução da Língua Portuguesa.
7 - A dupla articulação da linguagem.
8 - A construção de sentido nos textos: aspectos formais, semânticos e
pragmáticos.
9 - A variação lingüística e a Língua Portuguesa.
10 - Os gêneros textuais primários e secundários.
ANEXO VII - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 10
PROGRAMA
1 - Objetivos da Administração.
2 - Planejamento.
3 - Organização.
4 - Controle.
5 - Direção.
6 - Gestão de qualidade.
7 - Plano de Marketing.
8 - Ambiente Mutável.
9 - Gestão de Recursos Humanos.
10 - Planejamento Estratégico.
ANEXO VIII - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 08
PROGRAMA
1 - Ecologia de cerrado na produção agrosilvopastoris.
2 - Manejo sustentado da produção Agropecuária e silvicultural.
3 - Fatores da produção no campo.
4 - Otimização dos recursos naturais na produção agropecuária.
5 - O Manejo do Ambiente e a paisagem nativa.
6 - Degradação ambiental causada por atividades rurais.
7 - Técnicas Agrosilvopastoris.
8 - Produção e mercado de produtos rurais.
9 - Meio rural e desenvolvimento.
10 - Aptidões Silvopastoris de Roraima.
ANEXO IX - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: BIOLOGIA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 10
PROGRAMA
1 - Ecologia Geral.
2 – Microbiologia.
3 - Zoologia – Invertebrados.
4 - Zoologia – Cordados.
5 - Botânica – Anatomia e Morfologia.
6 - Botânica – Sistemática de Criptóganos e Fanerolanos.
7 - Anatomia Humana.
8 - Fisiologias Humana.
9 - Genética e Evolução.
10 - Biologia Geral: molecular e celular.
ANEXO X - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 10
PROGRAMA
1 - Introdução ao computador (conceitos básicos e terminologia,
aplicações, hardware, software e peopleware).
2 - Redes de comunicação em faixa larga e conceitos básicos, RDSI de
faixa estreita e faixa larga, arquitetura de rede, topologia e arquitetura
funcional.
3 - Métodos para análise e resolução de problemas, com auxilio de
sistemas computacionais (conceito e construção de algoritmos).
4 - Prototipação e Especificação de Sistemas.
5 - Erros Numéricos – Geração e propagação.
6 - Resolução Numérica de Equações.
7 - Segurança de Redes.
8 - Informática Aplicada à Educação.
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9 - Conceitos Básicos de Internet
10 - Comunicação de dados (conceitos básicos, tipos de comunicação),
redes (conceitos, topologia).
ANEXO XI - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: CONTABILIDADE
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 10
PROGRAMA
1 - Contabilidade e o Processo de Tomada de Decisões.
2 - Controladoria.
3 – Orçamento.
4 - Plano de Contas.
5 - Análise de Balanço.
6 – Auditoria.
7 - Controle Interno.
8 - Sistema Tributário Estadual.
9 - Orçamento empresarial.
10 - Perícia Contábil.
ANEXO XII - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: DIREITO
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 10
PROGRAMA
1 - Ciência Política e Teoria Geral do Estado (governo, regime e política,
sociedade civil e estado, nação e globalização).
2 - Introdução ao Estudo do Direito (direito e ideologia, direito
intertemporal, dogmática jurídica).
3 - Direito Civil (dos efeitos das obrigações, requisitos e subjetivos do
contrato, efeitos dos contratos entre as partes e em relação a terceiros,
nulidade, anulabilidade e ineficácia dos contratos).
4 - Direito Constitucional (direitos e garantias fundamentais, a federação,
funções essenciais da justiça).
5 - Direito Internacional (organizações públicas internacionais).
6 - Direito Penal (do sistema penal, teoria geral do crime, da culpabilidade,
dos contra o patrimônio, dos crimes contra a administração públicas).
7 - Direito Processual Civil (formação, suspensão e extinção do processo;
da coisa julgada; da sentença).
8 - Direito Processual Penal (inquérito policial, sujeitos do processo
penal).
9 - Direito Tributário (obrigação tributária, fato gerador, crédito
tributário).
10 - Introdução Histórica do Direito Romano e Atualidade do ius
Romanum.
ANEXO XIII - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: EDUCAÇÃO FÍSICA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 03
PROGRAMA
1 - História da Educação Física e sua evolução.
2 - Educação Física Gerontológica.
3 - A Didática em Educação Física e o processo Ensino X aprendizagem.
4 - Esporte Adaptado e suas especificidades – origem, desenvolvimento no
Brasil, estrutura, aspectos gerais, esporte adaptado de rendimento. Pessoa
Portadora de Deficiência (PPD) e suas especificidades – conceituação;
possíveis causas; aspectos gerais; cuidados. Atividade.
5 - Políticas públicas e gestão de programas e projetos em educação física
e lazer.
6 - Princípios do treinamento - Princípio da especificidade; Princípio da
reversibilidade; Princípio da sobrecarga.
7 - Psicomotricidade e Movimento.
8 - História dos Desportos. Aprendizagem - Métodos de ensinoaprendizagem dos esportes individuais ou coletivos aplicados.
9 - Fundamentos Sociais da Educação Física e do Esporte: Evolução do
conceito de esporte; O esporte de rendimento na sociedade moderna; O
esporte – lazer no mundo atual.
10 - Educação física, lazer e ludicidade.
ANEXO XIV - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: FILOSOFIA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
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NÚMERO DE VAGAS: 10
PROGRAMA
1 - Contrários e fluxo, em Heráclito.
2 - Ser, dizer e pensar, em Parménides.
3 - Alma e cidade, na República: estrutura das virtudes.
4 - Anamnese e Formas, no Ménon, Fédon e Fedro.
5 - Causas e universais, em Aristóteles (Metafísica A, Segundos
Analíticos).
6 - Alma e corpo, em Aristóteles (Da alma II).
7 - A physiología, em Epicuro.
8 - A hemologia, em Plotino.
9 - As concepções da Verdade
10 - A ontologia contemporânea
ANEXO XV - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: SEGURANÇA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 08
PROGRAMA
1 - Sistema de Segurança Pública e Defesa Social
2 - Segurança no Transito.
3 - Criminologia.
4 - Clientela Diferenciada
5 - Resolução de Problemas.
6 - Plano Nacional de Segurança Pública.
7 - Noções de Direito Constitucional: direitos e deveres fundamentais
(individuas e coletivos)
8 - Noções de Direito Penal: A lei penal no tempo, infração penal,
elementos e espécies.
9 - Direito Administrativo: Estado, Governo e Administração Pública.
10 - Noções de Direito Processual Penal: Inquérito policial; notitia
criminis; ação penal (espécies); prisão em flagrante; prisão preventiva.
ANEXO XVI - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: SERVIÇO SOCIAL
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 05
PROGRAMA
1 - Estado, Questão Social e Serviço Social.
2 - A política de Assistência Social no Brasil e o Serviço Social.
3 - Tendências teórico-metodológicas do Serviço Social.
4 - Ética e Serviço Social.
5 - A instrumentalidade e o Serviço Social.
6 - As matrizes teórico-metodológicas que fundamentam o Serviço Social
no pós-64
7 - As dimensões da prática profissional do Assistente Social.
8 - As configurações da questão social na contemporaneidade e as
demandas postas ao Serviço Social.
9 - A pesquisa social: tendências e perspectivas na produção do
conhecimento e na intervenção profissional.
10 - A prática do assistente social e as mediações necessárias ao exercício
profissional.
ANEXO XVII - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: TURISMO
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 05
PROGRAMA
1 - Sistema de Turismo (SISTUR).
2 - Planejamento Turístico.
3 - Planejamento e Organização de Eventos.
4 - Captação de Eventos.
5 - Markting Turísitico.
6 - Politica Nacional de Turismo.
7 - Turismo Sustentável.
8 - Tipologia de Turismo.
9 – Ecoturismo.
10 - Impactos de Atividade Turística.
ANEXO XVIII - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: PSICOLOGIA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 05
PROGRAMA

PÁG. 13

1 - Psicologia educacional: aspectos históricos e desdobramentos atuais.
2 - As abordagens de ensino-aprendizagem: pontos e contrapontos.
3 - A teoria construtivista de Jean Piaget e as implicações pedagógicas.
4 - A teoria histórico-cultural de Vygotsky e as implicações pedagógicas.
5 - Psicologia educacional e formação do professor: problema e
perspectivas.
6 - O fracasso escolar: diferentes perspectivas.
7 - A avaliação no processo de ensino-aprendizagem.
8 - Práticas pedagógicas e produção de conhecimento.
9 - Fundamentos psicológicos e organização curricular: diferentes
perspectivas.
10 - Fundamentos psicológicos e práticas pedagógicas de inclusão: limites
e possibilidades.
ANEXO XIX - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: HISTÓRIA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 08
PROGRAMA
1 - Política e democracia na Antigüidade clássica.
2 - Igreja e poder na idade média.
3 - O humanismo na renascença.
4 - As revoluções burguesas.
5 - A formação dos Estados nacionais no século XIX.
6 - A ocupação da Amazônia contemporânea.
7 - A esquerda e os movimentos alternativos a partir da década de 1960.
8 - A historiografia brasileira.
9 - História e novos paradigmas na produção historiográfica.
10 - História e prática de ensino.
ANEXO XX - RESOLUÇÃO Nº 005, 12 DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOGRAFIA
TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: GRADUADO COM
ESPECIALIZAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS: 08
PROGRAMA
1 - Origens e pressupostos da geografia.
2 - Espaço um conceito chave da geografia.
3 - Biodiversidade, população e economia uma experiência
interdisciplinar.
4 - A relação entre população e ambiente: desafios para a demografia.
5 - A questão regional e gestão do território no Brasil.
6 - A crise da cidade: os termos da urbanização.
7 - Gestão de recursos hídricos e conflitos sociais.
8 - Importância da geografia política. O objeto teórico: sociedade, espaço
e poder.
9 - Meio ambiente urbano: a produção da cidade e da natureza.
10 - Savana de Roraima.
RESOLUÇÃO Nº 006, 12 DE ABRIL DE 2006
“Dispõe sobre a retribuição por participação na Banca Examinadora do
Concurso de professores da FESUR.
O CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DE RORAIMA – FESUR, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Complementar nº 043/01, com as alterações que lhe foram introduzidas
pela Lei Complementar nº 049/01 e 091/05, e o Estatuto da FESUR,
CONSIDERANDO a autorização contida na Resolução nº 003/06, de 06 de
março de 2006, do Conselho Diretor da FESUR;
CONSIDERANDO o Concurso Público para provimento de vagas ao cargo
de Professor da FESUR conforme Edital nº 004/06-FESUR,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar os valores de retribuição por participação em Banca
Examinadora do Concurso de Professores da FESUR, estabelecendo os
valores de R$ 1.000,00 (mil reais) para os profissionais com Titulação de
Doutor e de R$ 800,00 (oitocentos reais) para titulação de Mestre.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Presidente do Conselho Diretor - José Hamilton Gondim Silva
Conselheiro – Larry Tonny Éfeson Alves de Almeida
Conselheiro – Adejalmo Moreira Abadi
Conselheira - Ênia Maria Ferst
Conselheiro - Jarlan Batista Gonçalves
Conselheira – Fátima Soraia Menezes Barreto
Conselheira - Maria das Graças Aniz
Conselheiro - Mário de Souza Rosa
PRIMEIRO ADITAMENTO AO EDITAL Nº 04/06-FESUR/RR
O Presidente da Fundação de Educação Superior de Roraima - FESUR, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital nº 04/06/FESUR, e
as disposições da legislação em vigor,
RESOLVE:
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1. Alterar o item 6.4 do Edital nº 04/06/FESUR/RR, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“6.4. As provas serão realizadas a partir do décimo quinto dia após o
encerramento das inscrições, na conformidade do cronograma a ser
publicado na página da FESUR na internet, até cinco dias úteis após o
encerramento das inscrições, no qual se defina, explicitamente, horários
para as realizações de todas as etapas do concurso.” (N.R);
2. Suprimir do Edital nº 04/06/FESUR/RR o subitem 1.2.1;
3. No Edital 04/06/FESUR/RR, onde se lê: “COMISSÃO GERAL DE
CONCURSOS DA FESUR”, leia-se: “COMISSÃO GERAL DO CONCURSO
PARA PROFESSORES DA FESUR”;
4. Permanecem inalteradas todas as demais Cláusulas do Edital.
JOSÉ HAMILTON GONDIM SILVA
Presidente da FESUR

Companhia de Águas e Esgotos de
Roraima
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho de Administração, por seu Presidente, convoca os Senhores
Acionistas da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER, a se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na forma do Art. 131, parágrafo
único da lei n° 6.404 de 15.12.76, às 10:00 horas do dia 20 de abril de
2006, em sua Sede Social, na Rua Melvin Jones, n° 219 – Bairro de São
Pedro, nesta cidade de Boa Vista/RR, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia:
Tomar as contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social de 31 de dezembro de 2005;
Eleger os membros do Conselho de Administração e os membros do
Conselho Fiscal e
O que ocorrer.
JOSÉ EVANDRO MOREIRA
Presidente do Conselho de Administração da CAER

Agência de Fomento do Estado de
Roraima
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
7ª Assembléia Geral Ordinária e
17ª Assembléia Geral Extraordinária
Em cumprimento ao Art. 132 da Lei nº 6.404/76, e usando da
prerrogativa de que trata o parágrafo único do Art. 131 do mesmo
diploma legal, o Presidente do Conselho de Administração da Sociedade no
uso de suas disposições legais e estatutárias, convoca os acionistas da
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA S/A – AFERR,
CNPJ nº 03.058.464/0001-47, para a reunião da 7ª Assembléia Geral
Ordinária e da 17ª Assembléia Geral Extraordinária, que serão realizadas,
cumulativamente, na sede social desta AFERR, localizada na Rua Alferes
Paulo Saldanha, 374 – Centro, nesta cidade, no dia 25 de abril de 2006, às
09:00 horas, com a seguinte “ordem do dia”:
7ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
a) Tomar as Contas dos Administradores e deliberar sobre as
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em
31.12.2005;
b) Eleição de membros do Conselho Fiscal e;
c) O que ocorrer.
17ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a) Homologação do Aumento de Capital e Alteração do Estatuto Social da
Instituição;
b) Eleição de membros do Conselho de Administração e;
c) O que ocorrer.
Boa Vista (RR), 11 de abril de 2006.
EDUARD AUGUST GEIGER KUMMER
Presidente do Conselho de Administração

Departamento Estadual de Trânsito
de Roraima
EXTRATO DO CONTRATO 004/2006/DETRAN-RR
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
RORAIMA
CONTRATADA: J. PEREIRA DE JESUS E CIA LTDA
OBJETO: Aquisição de Combustível.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 8.666/93 e alterações.
VALOR: R$ 77.620,00 (setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 06.122.0010.4231, elementos de
despesa 3390.30, fonte de recursos 050.
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VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 06 de abril de 2006.
SIGNATÁRIOS: Cícero Hério Carreiro Batista – Diretor-Presidente do
DETRAN-RR, pela CONTRATANTE e Maria Neli Silva Urbano,
Procuradora da CONTRATADA
EXTRATO DO CONTRATO 005/2006/DETRAN-RR
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
RORAIMA
CONTRATADAVENZEL E CIA LTDA
OBJETO: Aquisição de refeições e lanches.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 8.666/93 e alterações.
VALOR: R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinqüenta reais)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 06.122.0010.4331, elementos de
despesa 3390.30, fonte de recursos 050.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 04 de abril de 2006.
SIGNATÁRIOS: Cícero Hério Carreiro Batista – Diretor-Presidente do
DETRAN-RR, pela CONTRATANTE e Terezinha de Jesus Picão Venzel,
Administradora da CONTRATADA
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
RESULTADO DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO
3ª CONVOCAÇÃO – POSSE 01.09.2004
Nome do Servidor
Daniel Felipe Neto
Cleuci dos Santos Silva
Allaylson dos Reis Pereira
Francisco da Silva Costa
Paulo Fernando Soares Pereira
José Ribamar Neiva Nascimento
Lauricéia Alves Menezes Vidal
Paulo Eduardo da Silva Santos
Adriano de Lima Gomes
Luciana Mouta Rodrigues Aragão
Patrícia Elaine de Araújo
Felipe Kelson Pereira Alves
Elzilene Libório de Lima
Antônio Diego Parente Aragão
Silvia Torres Chang
Juliana Alves de Oliveira
Bruno Estéfano Correa
Asalene Ferreira de Almeida
Rodrigo de Oliveira Paiva
Mario Jorge Colares Faria
Lílian Cláudia Silva Patriota
Elmar Pereira da Silva
André Luiz Tejo Marques
Paulo Sérgio Rodrigues
Havana Maduro Viana
Nathália Mimosa Cortes Diógenes
Fernando Mendes Ferreira Leite
Háina Katiane Santos Alves
Maria Janilde Araújo Gomes
Ivanilde Carvalho Guimarães
Daniela Dias Robalo
Priscylla Martins Viana
Eumária dos Santos Aguiar
Izael Alencar Fernandes *
Maria Creuzimar dos Santos *
Renato de Carvalho Bezerra Júnior *
Janilde Oliveira Pereira
* Servidor Deficiente
4ª CONVOCAÇÃO – POSSE 01.10.2004
Nome do Servidor
Sulijan Vitória da Silva Melo
Maria de Fátima Rufino dos Santos
Rosbene Oliveira dos Santos
Adriana Gomes Aragão
Jandirocy Teixeira Bispo
Débora Pinto Carvalho
Tiago Vieira Oliveira
Adauto Severo de Oliveira
João Fernando dos Prazeres
Alzenir Gladson Mesquita de Campos
Dilvana Adria de Freitas Santos
Juliana Elisa Cechinato
Vital Leal Leite
Clenya Rejane Barros de Lima
Rose Mary Gondim Rodrigues
Gino Sérgio de Sousa Falcão
Antônio Alves Rodrigues Filho
Marcos Antonio dos Santos Lima
Agnelo Antônio Carneiro dos Santos
João Paulo de Oliveira Nascimento
Fabrícia Matte Caye
Marcelo Vieira Lima
Rosilene de Souza Fernandes
Adler de Morais Tenório
Siades Silva dos Santos
Adriano Barbosa dos Santos
Kamyla Karyna Oliveira Castro
Daniel Calixto Mineiro
Albecy Fiáz de Araújo
Michelle Rodrigues Morais
Naira Regina de Souza Veras
Ana Cláudia Souto Maior Costa

Resultado
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)

Resultado
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
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Carlos Frederico Freire Dourado
David Oliveira Santos *
Manoel Lázaro de Matos *
Maria Cleomar dos Santos *
Joaquim Francisco Câmara *
Regivan Chaves Brito *
Leonardo Catão Pereira
Alline da Silva Rodrigues
Belsen de Souza Kremer

Código
2018
2021

Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)
Aprovado (a)

* Servidor Deficiente
Fernanda Paula de Araújo Souza
Presidente da CSAD-DETRAN/RR

Poder Legislativo
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA
Concurso Público – Edital 001/2006
Abertura de Inscrições para o provimento de cargos do Quadro de Pessoal
do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR, através de
Concurso Público - Edital 001/2006.
O Conselheiro Manoel Dantas Dias, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, faz saber a realização
de Concurso Público, destinado ao provimento de cargos do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR, que se
regerá pelas normas estabelecidas neste Edital.
1. Dos cargos e das vagas
1.1 O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas para os cargos
de Analista-Fiscal de Contas Públicas e Analista Administrativo, dos
Grupos de Atividade de Nível Superior I – TC/AFI, de Nível Superior II –
TC/AAD e de Nível Médio – TC/TAD e TC/OFM, respectivamente,
como segue:
1.1.1. Cargo - Analista - Fiscal de Contas Públicas

Código
1016
1020
1033
1047
1050
1064
1078

Grupo
TC/AFI
TC/AFI
TC/AFI
TC/AFI
TC/AFI
TC/AFI
TC/AFI

Área de Conhecimento
Administração
Análise de Sistemas
Contabilidade
Economia
Engenharia Civil
Jurídica
Meio Ambiente

Vagas
3
2
6
3
5
5
2

1.1.2. Cargo - Analista Administrativo

Código
Grupo
Área de Conhecimento
1105
TC/AAD Administração
1119
TC/AAD Análise de Sistemas
1122
TC/AAD Comunicação Social
1136
TC/AAD Engenharia Civil
1140
TC/AAD Jurídica
1.1.3. Grupo de Atividade de Nível Médio
Código
2018
2021

Grupo
TC/TAD
TC/OFM

Cargo
Técnico Administrativo
Oficial de Mandado

Vagas
4
5
3
3
6
Vagas
15
3

1.1.4. Após o preenchimento das vagas indicadas nos itens 1.1.1, 1.1.2 e
1.1.3 deste Edital, os candidatos aprovados e classificados poderão ser
nomeados para o preenchimento das vagas que vierem a ser criadas ou que
vagarem, dentro do prazo de validade do Concurso.
1.2. A escolaridade exigida para cada um dos cargos e áreas está indicada
nos quadros a seguir:
1.2.1 Cargo Analista - Fiscal de Contas Públicas
Código
1016
1020

Área de Conhecimento
Administração
Análise de Sistemas

1033
1047
1050
1064
1078

Contabilidade
Economia
Engenharia Civil
Jurídica
Meio Ambiente

Escolaridade Mínima
Nível Superior, Bacharel em Ciências da Administração
Nível Superior, Bacharel em Análise de Sistemas, Ciências da
Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação
Nível Superior, Bacharel em Ciências Contábeis
Nível Superior, Bacharel em Ciências Econômicas
Nível Superior, Bacharel em Engenharia Civil
Nível Superior, Bacharel em Ciências Jurídicas
Nível Superior, Bacharel em Agronomia ou Biologia

1.2.2. Cargo Analista Administrativo
Código
1105
1119

Área de Conhecimento
Administração
Análise de Sistemas

1122
1136
1140

Comunicação Social
Engenharia Civil
Jurídica

Escolaridade Mínima
Nível Superior, Bacharel em Ciências da Administração
Nível Superior, Bacharel em Análise de Sistemas, Ciências da
Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de
Informação.
Nível Superior, Bacharel em Comunicação Social
Nível Superior, Bacharel em Engenharia Civil
Nível Superior, Bacharel em Ciências Jurídicas

1.2.3 Grupo de Atividade de Nível Médio

Cargo
Técnico Administrativo
Oficial de Mandado

PÁG. 15
Escolaridade Mínima
Nível Médio (2º Grau) completo
Nível Médio (2º Grau) completo

1.3 A carga horária é de 40 (quarenta) horas semanais.
1.4 A remuneração mensal para o cargo de Analista-Fiscal de Contas
Públicas é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o cargo de Analista
Administrativo é de R$ 3.000,00 (três mil reais) e para os cargos de
Técnico Administrativo e Oficial de Mandado – R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais).
1.5 As atividades inerentes a cada um dos cargos/áreas de conhecimento ou
grupo de atividade/cargo, serão desenvolvidas na sede do Tribunal de Contas
do Estado de Roraima, em Boa Vista (RR), exceto aquelas que exigirem
deslocamento do servidor.
1.6 Fica ciente o candidato habilitado que, em aceitando sua nomeação,
deverá ser lotado exclusivamente em órgãos do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima - TCERR.
1.7 Aos ocupantes do cargo de Analista - Fiscal de Contas Públicas objeto
deste Concurso Público, competirão as tarefas apresentadas a seguir, de
forma sumária:
– Analista – Fiscal de Contas Públicas
Executar atividades de fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
patrimonial, operacional e ambiental nos órgãos da administração direta,
indireta, autárquicas, fundacionais e sociedades mantidas pelo Poder
Público.
– Analista Administrativo
Executar atividades de assessoramento técnico especializado na área
administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
– Técnico Administrativo
Atividades que envolvam a execução de funções nos órgãos e unidades
Técnico-Administrativas, consultando normas, regulamentos e supervisionando tarefas correlatas mais simples.
– Oficial de Mandado
Atividades que envolvam o cumprimento de mandados.
2. Das disposições preliminares
2.1 O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Fundação
de Estudos Superiores de Administração e Gerência – Fundação ESAG,
obedecidas as normas do presente Edital.
2.2 Nas referências a horários, deve ser considerado o horário de Boa Vista,
capital do Estado de Roraima.
3. Das inscrições
3.1 O processo de inscrição a este Concurso Público dar-se-á através da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou através da Internet.
3.2 O Processo de Inscrição ao Concurso Público previsto neste Edital,
através da ECT, ocorrerá em 2 (duas) etapas distintas, conforme descrito
nos itens 3.2.1 e 3.2.2 a seguir:
3.2.1 A primeira etapa do Processo de Inscrição ao Concurso Público –
Edital 001/2006 através da ECT, corresponde ao PAGAMENTO DO
VALOR DE INSCRIÇÃO e à RETIRADA DA FICHA DE INSCRIÇÃO E
DO LIVRETO COM O INTEIRO TEOR DESTE EDITAL, no período de
24 de abril a 9 de junho de 2006, no horário de expediente externo, nas
Agências da ECT da cidade de Boa Vista (RR).
3.2.2 A segunda etapa do Processo de Inscrição corresponde a devolução da
FICHA DE INSCRIÇÃO devidamente preenchida em letra de forma, sem
rasuras, com a fotocópia legível da face de sua cédula de identidade que
constem nome, local e data de nascimento do candidato, colada na Ficha de
Inscrição (Caso estes dados não estejam numa só face, a segunda face deve
ser colada no verso da Ficha de Inscrição), efetuando-se a respectiva
entrega no mesmo local em que foi efetuada a primeira etapa, ocorrendo no
período de 24 de abril a 9 de junho de 2006, também no horário de
expediente externo.
3.3 O Processo de Inscrição ao Concurso Público previsto neste Edital,
através da Internet, ocorrerá em 2 (duas) etapas distintas, devendo o
candidato proceder conforme descrito nos itens 3.3.1. e 3.3.2. a seguir:
3.3.1 A primeira etapa do processo de inscrição ao Concurso Público –
Edital 001/2006 através da Internet consiste em acessar o site
www.tcerr.concursos.fesag.br apontando para “INSCRIÇÕES ONLINE” e, a
partir do link específico, preencher a Ficha de Inscrição e indicar a forma
de pagamento que pretende adotar, no período de 24 de abril a 9 de junho
de 2006.
3.3.2 A segunda etapa do processo de inscrição ao Concurso Público –
Edital 001/2006 através da Internet consiste em efetuar o pagamento da
taxa de inscrição na forma de pagamento escolhida no item anterior, até o
último dia de inscrições, 9 de junho de 2006.
3.3.3 O candidato que optar em realizar a inscrição ao presente certame
através da internet fica ciente e aceita tacitamente que:
a. A Fundação ESAG não se responsabiliza por solicitações de inscrição via
Internet, não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados;
b. A taxa de inscrição dos candidatos inscritos via Internet deverá ser paga
por meio de transferência eletrônica de fundos, com o uso do CPF do
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candidato como identificador ou Boleto Bancário;
c. As inscrições efetuadas através da Internet somente serão acatadas após
a efetivação do respectivo pagamento. O simples agendamento e o
respectivo demonstrativo não se constituem em documento comprovante
de pagamento do Valor de Inscrição;
d. O inteiro teor do Edital, para os candidatos inscritos via Internet, estará
disponível no endereço eletrônico www.tcerr.concursos.fesag.br, sendo de
responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento; e,
e. Os candidatos inscritos via Internet não deverão enviar cópia de
documento de identidade, sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos, a inserção de seus dados cadastrais, informados no ato de inscrição.
3.4. São condições mínimas de inscrição:
a. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente;
b. Encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
c. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais (brasileiro nato); e,
d. Conhecer e estar de acordo com as exigências do presente Edital.
3.5. No preenchimento da Ficha de Inscrição, seja a inscrição efetuada pela
ECT ou pela Internet, são campos obrigatórios:
a. Nome do candidato;
b. Data de nascimento;
c. Código do cargo;
d. Número de documento de identidade do candidato;
e. Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF)
válido e em nome do candidato;
f. Endereço completo; e,
g. Endereço eletrônico (e-mail), se efetuar a inscrição pela Internet.
3.6. O Processo de Inscrição somente se completa e se efetiva:
a. Com o atendimento às condições estabelecidas no item 3.4;
b. Com o correto preenchimento dos campos obrigatórios estabelecidos no
item 3.5;
c. Com o pagamento correto do Valor de Inscrição para o cargo a que o
candidato concorre;
d. Com a entrega de todos os documentos exigidos, para as inscrições
efetuadas através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; e,
e. Com a assinatura do candidato no requerimento de inscrição ou marcação
específica na inscrição pela internet.
3.7. O valor de inscrição para este Concurso Público é o constante da
tabela a seguir apresentada:

Cargo
TC/AFI – Analista - Fiscal de Contas Públicas
TC/AAD – Analista Administrativo
TC/TAD – Técnico Administrativo
TC/OFM – Oficial de Mandado

Valor
R$ 95,00
R$ 75,00
R$ 50,00
R$ 50,00

3.7.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito em moeda
corrente nacional (dinheiro).
3.7.2. O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído.
3.8. Será isento do pagamento do valor de inscrição estabelecido no item
3.7. o candidato que amparado pela Lei Estadual nº 167 de 22 de abril de
1997, apresentar requerimento de inscrição que atender as seguintes
condições:
3.8.1. O candidato residente na cidade de Boa Vista – Roraima que desejar
efetuar sua inscrição com isenção do respectivo Valor de Inscrição, deverá
comparecer no período de 24 de abril a 9 de junho de 2006, à Sede do
Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR, Rua Agnelo
Bittencourt, 126 - Centro - Boa Vista (RR) das 8 (oito) às 18 (dezoito)
horas, munido do documento comprobatório previsto no parágrafo único
do Art. 1º da citada Lei e de cópia de seu documento de identidade,
dirigindo-se ao Posto de Atendimento da Fundação ESAG, para
preenchimento e assinatura da respectiva Ficha de Inscrição. Os
documentos apresentados serão anexados à Ficha de Inscrição.
3.8.2. O candidato residente fora da cidade de Boa Vista – Roraima que
desejar efetuar sua inscrição com isenção do respectivo Valor de Inscrição
e não puder efetuar sua inscrição nos termos do item 3.8.1. deverá, no
período de 24 de abril a 9 de junho de 2006, efetuar a postagem por
SEDEX – ECT à Fundação ESAG, Rua Salvatina Feliciana dos Santos, 525
– Itacorubi – 88034-600 Florianópolis (SC), do documento
comprobatório previsto no parágrafo único do Art. 1º da citada Lei e de
cópia de seu documento de identidade. Estes documentos deverão ser
acompanhados de folha de rosto contendo a indicação “SOLICITAÇÃO
DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO, AO AMPARO DA LEI
ESTADUAL Nº 167 de 27 de abril de 1997 – CONCURSO TCERR” e os
seguintes dados: nome do candidato, número de seu documento de
identidade, número de seu CPF/MF, endereço completo (com CEP),
número de telefone com código de área (se houver), e-mail (opcional) e,
código e nome do Cargo a que deseja concorrer.
3.8.3. A Fundação ESAG comunicará individualmente a cada um dos
candidatos enquadrados nos itens 3.8.1. ou 3.8.2., o deferimento/
indeferimento de seu pedido de isenção do Valor de Inscrição e de sua
inscrição ao Concurso, até a data prevista no item 4.5.
3.9. Cada candidato poderá efetuar até 2 (duas) inscrições, desde que para
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cargos do mesmo grupo de atividades (nível superior ou nível médio), a
saber:
a. 1 (uma) inscrição para o cargo de Analista - Fiscal de Contas Públicas e/
ou 1 (uma) inscrição para o cargo de Analista Administrativo, ou,
b. 1 (uma) inscrição para o cargo de Técnico Administrativo e/ou 1 (uma)
inscrição para o cargo de Oficial de Mandado.
3.9.1. Havendo mais de 1 (uma) inscrição, em desacordo com o item 3.9.,
serão canceladas as mais antigas, permanecendo a mais recente.
3.10. Será permitida a inscrição por procuração pública ou por
instrumento particular, devendo o procurador entregar, anexo à Ficha de
Inscrição, a cópia do instrumento de procuração.
3.10.1. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade
pelas informações prestadas por seu procurador na Ficha de Inscrição,
arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros de
preenchimento daquele documento.
3.11. Será indeferida a inscrição do candidato que indicar código de cargo
/ área de conhecimento cuja vaga não esteja prevista no item 1.1, que
deixar de indicá-lo na Ficha de Inscrição ou indicar mais de um código na
mesma Ficha ou que não atender aos itens 3.4 e/ou 3.5 e/ou 3.6.
3.12. Ao efetuar a entrega de sua Ficha de Inscrição (inscrição via ECT)
ou ao preencher sua Ficha de Inscrição e efetuar o pagamento do
respectivo boleto (inscrição via Internet), o candidato está declarando
tácita, expressa e formalmente que preenche as condições de inscrição
relacionadas neste Edital.
3.13. Ao completar e efetivar sua inscrição, o candidato está declarando
tácita, expressa e formalmente que conhece e aceita as condições
estabelecidas no inteiro teor deste Edital e demais instruções específicas,
expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento.
3.14. Serão considerados desistentes os candidatos que, mesmo tendo
pago o valor de inscrição, não tenham preenchido e devolvido a
respectiva Ficha de Inscrição conforme indicado no item 3.2.2 deste
Edital ou que tenham realizado sua inscrição via Internet e não efetivado
o pagamento do valor de inscrição, nos termos do item 3.3.2.
3.15. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração
quanto à identificação do candidato ou quanto ao cargo / área de
conhecimento escolhido.
3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização
de provas deverá, até 9 de junho de 2006, protocolar no Tribunal de
Contas do Estado de Roraima - TCERR, Rua Agnelo Bittencourt, 126 Centro - Boa Vista (RR), requerimento dirigido à Fundação ESAG,
indicando as condições especiais que necessita, juntando-o à fotocópia de
sua ficha de inscrição.
3.16.1. Em função das atividades inerentes ao cargo objeto deste
Concurso Público, não haverá leitura de prova, provas em braile ou
provas ampliadas.
3.16.2. Não haverá, em qualquer hipótese, a realização de provas fora do
horário e local marcados para todos os candidatos.
3.17. O requerimento a que se refere o item 3.16 não se constitui no
requerimento previsto para concorrer às vagas reservadas aos portadores
de deficiência, referido no item 7.1.2, nem com ele guarda qualquer
relação.
3.18. É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros
da Comissão do Concurso, tanto do Tribunal de Contas do Estado de
Roraima - TCERR, como da Fundação ESAG.
3.19. Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência.
3.19.1. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não
atenda a todos os requisitos, será ela cancelada.
3.20. A adulteração de qualquer elemento da cópia da cédula de identidade
em relação ao original da mesma ou a não veracidade de declaração
apresentada na Ficha de Inscrição ou em decorrência deste Edital,
verificada a qualquer tempo, implicará no cancelamento da respectiva
inscrição ou na eliminação do candidato do Concurso Público, se a
inscrição já estiver homologada.
4. Da confirmação das inscrições, local e horário de provas e do
indeferimento de inscrições
4.1. A confirmação da inscrição deferida se fará por documento onde
estarão indicados a data, o horário, a sala e o estabelecimento em que o
candidato fará a prova objetiva, expedida até a data de 15 de agosto de
2006.
4.2. O Documento de Confirmação de Inscrição será remetido:
a. Ao endereço eletrônico do candidato que efetuar sua inscrição através
da Internet;
b. Ao endereço eletrônico que o candidato indicar na Ficha de Inscrição, se
efetuar sua inscrição na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
ECT ou;
c. Ao endereço que o candidato indicar na Ficha de Inscrição, se efetuar
sua inscrição na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e não
estiver incluído na letra “b” deste item.
4.2.1. Havendo incorreção nos dados cadastrais (ausência ou incorreção de
CEP ou e-mail inválido), o Documento de Confirmação de Inscrição não
será remetido, devendo o candidato obtê-lo conforme item 4.3.
4.3. Os candidatos que não tiverem recebido o Documento de
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Confirmação de Inscrição até 15 de agosto de 2006, deverão retirá-lo no
site www.tcerr.concursos.fesag.br.
4.4. O candidato, pessoalmente, representado por seu preposto ou por seu
procurador, é responsável pela conferência do Documento de
Confirmação de Inscrição que receber.
4.4.1. Em caso de ocorrência de divergência do Documento de
Confirmação de Inscrição, o candidato deverá solicitar a correção à
Fundação ESAG, indicando o campo a ser corrigido, através do fax
(0xx48) 3334 8811.
4.4.2. Será indeferido qualquer pedido relativo ao item anterior (4.4.1),
quando o mesmo se constituir em alteração das condições expressas na
Ficha de Inscrição, nos termos do item 3.15 deste Edital.
4.5. Até a data de 25 de julho de 2006, até às 18h, a Fundação ESAG
disponibilizará ato com o indeferimento de inscrições e suas causas, o qual
estará afixado no mural do Tribunal de Contas do Estado de Roraima TCERR, Rua Agnelo Bittencourt, 126 - Centro - Boa Vista (RR) e,
disponibilizada tal informação no site www.tcerr.concursos.fesag.br.
4.5.1. No ato de indeferimento das inscrições, somente serão informados
a causa do indeferimento e o CPF do candidato e, na falta deste, do
número do documento de identidade.
5. Das provas
5.1. O Concurso Público será efetuado mediante aplicação de prova
objetiva, em que serão avaliados os conhecimentos e/ou habilidades dos
candidatos sobre as matérias relacionadas aos cargos / funções ou grupo de
atividade/cargo objeto deste Concurso Público.
5.2. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas,
locais e horários de realização das provas.
5.3. Todos os programas objetos das provas e respectivos quantitativos de
questões constam do Anexo I ao presente Edital.
5.4. O candidato que requerer condição especial de prova nos termos do
item 3.16 participará do Concurso em igualdade de condições com os
demais, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, à duração, ao horário e
à aplicação das provas.
5.5. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar
Cédula de Identidade ou carteira expedida por órgãos ou conselhos de
classe que tenham força de documento de identificação (OAB, CORECON,
CRA, CREA, etc.), RNE, carteira de trabalho e previdência social, carteira
nacional de habilitação com foto, passaporte brasileiro ou certificado de
reservista com foto.
5.5.1. O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
5.5.2. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos
(como crachás, carteira estudantil, identidade funcional, título de eleitor,
carteira nacional de habilitação ou certificado de reservista sem
fotografia, etc.), diferentes dos estabelecidos no item 5.5.
5.5.3. Não serão aceitas cópias de documentos ou papéis em substituição
aos exigidos nos itens 5.5, quer eles estejam autenticados ou não.
5.6. As provas serão realizadas em Boa Vista (RR).
5.7. Os portões dos locais de prova serão fechados às 8 (oito) horas, no
período matutino e as 14 (quatorze) horas, no período vespertino, do dia
da prova.
5.7.1. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova, com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos em relação ao horário de
fechamento dos portões.
5.8. Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, qualquer que
seja a causa ou hipótese.
5.9. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas,
folhetos ou anotações.
5.10. No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato
entrar e/ou permanecer na sala de provas com aparelhos eletrônicos
(telefones celulares, pagers, walkman, agenda eletrônica, notebook,
handheld, receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular,
relógios com qualquer uma das funções anteriormente citadas, etc.) ou
armas de qualquer tipo. Caso o candidato esteja portando algum destes
itens, este deverá ser entregue aos fiscais de sala antes do início das provas
e somente serão devolvidos à saída do candidato da sala de provas.
5.11. O descumprimento dos itens 5.9 ou 5.10 implicará na eliminação
sumária do candidato, constituindo-se em tentativa de fraude.
5.12. A Fundação ESAG, visando preservar a veracidade e autenticidade
do Concurso Público, poderá proceder, no momento da aplicação das
provas, à autenticação digital dos cartões ou de outros documentos
pertinentes.
5.13. O Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR e a Fundação
ESAG não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte,
alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das
provas deste Concurso Público.
5.14. Da Prova Objetiva
5.14.1. A Prova Objetiva é composta de 2 (duas) provas: Prova de
Conhecimentos Gerais e Prova de Conhecimentos Específicos.
5.14.2. As provas objetivas terão questões com 4 (quatro) alternativas de
resposta cada uma, sendo 1 (uma), e apenas 1 (uma), a correta, sendo o
número de questões da prova e de cada matéria especificado junto aos
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programas, no Anexo a este Edital.
5.14.3. As provas objetivas serão realizadas na data de 20 de agosto de
2006, conforme constar do Documento de Confirmação de Inscrição,
terão duração de 4 (quatro) horas e iniciarão 15 (quinze) minutos após o
fechamento dos portões.
5.14.4. Para a realização das provas objetivas, respondidas em cartão de
respostas, os candidatos deverão dispor de caneta esferográfica preta ou
azul.
5.14.4.1. O preenchimento do cartão é de total responsabilidade do
candidato, sendo expressamente vedado o auxílio de terceiro ou de
equipamentos na execução desta tarefa, por qualquer que seja o pretexto,
sob pena de ser atribuída nota 0 (zero) às provas.
5.14.4.2. As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10
(dez), com duas decimais, tendo todas as questões de cada prova igual
valor.
5.14..5. Será considerado aprovado na Prova Objetiva, o candidato que
obtiver, isoladamente, em cada uma das provas – de Conhecimentos
Gerais e de Conhecimento Específico, nota igual ou superior a 5,00 (cinco
inteiros).
5.14.6. Na hipótese de anulação de questão(ões) da prova objetiva, quando
de sua avaliação, a(s) mesma(s) será(ão) considerada(s) como
respondida(s) corretamente pelo candidato.
5.14.7. Nas provas objetivas, será atribuída nota 0 (zero):
a. À(s) questão(ões) da prova que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s),
ainda que legível(is);
b. À(s) questão(ões) da prova que contenha(m) mais de uma opção de
resposta assinalada;
c. À(s) questão(ões) da prova que não estiver(em) assinalada(s) no cartão
de respostas; e,
d. À(s) prova(s) objetiva(s) e/ou questão(ões) da prova cujo cartão de
respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou
nas instruções da prova, ou seja, preenchidas com canetas não
esferográficas ou com canetas esferográficas de cor diferente de azul ou
preta, ou ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto
no cartão.
5.14.8. Os candidatos somente poderão se retirar do local de provas após
2 (duas) horas do início das mesmas.
5.14.9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de provas somente
poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local,
simultaneamente.
5.14.10. O candidato, ao encerrar as provas objetivas, entregará ao fiscal
de prova/sala:
a. O cartão de respostas das provas objetivas, devidamente assinado no
local especificado para tanto; e,
b. O caderno de provas.
5.14.10.1. O candidato poderá reter para si, apenas, a folha do caderno de
provas em que consta a cópia do cartão de respostas.
6. Da classificação
6.1. Os candidatos aprovados na Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais
e na Prova Objetiva de Conhecimento Específico serão classificados por
cargo/área de conhecimento ou grupo de atividade/cargo, em ordem
decrescente da média aritmética ponderada das notas obtidas nestas provas
objetivas, expressa a média com 2 (duas) casas decimais, calculada pela
seguinte fórmula:
Pontos = Nota da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais x 0,40 +
Nota da Prova Objetiva de Conhecimento Específico x 0,60.
6.2. Ocorrendo empate na média aritmética ponderada, aplicar-se-á, para
o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal
10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso
nos termos do artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos
ou mais).
6.3. Para os candidatos que não estão sob o amparo do item anterior, o
desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que tenha:
a . Maior nota na prova de conhecimentos específicos;
b. Maior idade.
6.4. Serão considerados aprovados neste Concurso Público os candidatos
classificados até a posição limite de 10 (dez) vezes o respectivo número
de vagas do cargo/área de conhecimento ou grupo de atividade/cargo,
respeitado a posição limite mínima de 25 (vinte e cinco), se houverem
aprovados.
6.5. O candidato que, mesmo tendo obtido a nota mínima na prova
objetiva a que se submeteu, não obtiver a classificação até a posição limite
referida no item 6.4, será considerado reprovado no presente Concurso
Público.
7. Das Vagas Reservadas a Portadores de Deficiência
7.1. Serão reservadas vagas aos portadores de deficiência, para o cargo
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam
portadores, na proporção de 10% (dez por cento) das vagas previstas para
cada cargo, conforme indicado a seguir:
Código
1033
1050
1064

Cargo – especialidade
Analista Fiscal de Contas Públicas - Contabilidade
Analista Fiscal de Contas Públicas – Engenharia Civil
Analista Fiscal de Contas Públicas - Jurídica

Vaga reservada
1
1
1

Diário Oficial

PÁG. 18
1119
1140
2018

Analista Administrativo – Análise de Sistemas
Analista Administrativo – Jurídica
Técnico Administrativo

1
1
2

7.1.1. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência, aquelas que se
enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal
n º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a lei Federal nº
7.853, de 24 de outubro de 1989.
7.1.2. O candidato portador de deficiência deverá protocolar no Tribunal
de Contas do Estado de Roraima - TCERR, Rua Agnelo Bittencourt, 126 Centro - Boa Vista (RR), das 08 h às 13 h 30 min, até a data de 9 de junho
de 2006, requerimento à Comissão do Concurso, com os seguintes
documentos:
a. Solicitação de enquadramento para concorrer a vagas reservadas a
portadores de deficiência, indicando o cargo/área de conhecimento a que
concorre e seu número de inscrição;
b. Laudo Médico, original e expedido no prazo máximo de 90 (noventa)
dias antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, com indicação do nome do
médico, seu registro no CRM e seu CPF/MF; e,
c. Atestado do médico que emitiu o Laudo indicado na letra “b”, atestando
a capacidade do candidato para o exercício do cargo / área de
conhecimento a que concorre.
7.1.3. Os candidatos que apresentarem requerimento nos termos do item
7.1.2, submeter-se-ão, quando convocados, a exame médico oficial ou
credenciado pelo TCERR, que terá decisão terminativa sobre: a) a
qualificação do candidato como portador de deficiência ou não; e, b) o
grau de deficiência, capacitante ou não para o exercício do cargo.
7.1.4. A inobservância do disposto nos itens 7.1.2 e 7.1.3 determinará a
perda do direito ao pleito da vaga reservada a portadores de deficiência.
7.1.5. É condição para concorrer as vagas reservadas a portadores de
deficiência, que os candidatos sejam aprovados nos termos do item 6.4.
7.1.6. Os candidatos portadores de deficiência, aprovados nos termos do
item 6.4 e classificados, que excederem às vagas a eles reservadas, serão
convocados para efeito de nomeação, segundo a ordem geral de
classificação.
7.1.7. Não havendo candidatos aprovados e classificados para as vagas
reservadas aos portadores de deficiência, as mesmas serão ocupadas pelos
demais candidatos aprovados e classificados.
7.2. O requerimento a que se refere o item 7.1.2 não se constitui no
requerimento previsto para pedidos de condição especial de prova,
referido no item 3.16, nem com ele guarda qualquer relação.
8. Das exigências para a nomeação e posse
8.1. Os candidatos habilitados serão nomeados, obedecendo-se a ordem de
classificação por cargo/área de conhecimento ou grupo de atividade/cargo.
8.2. A aprovação e classificação neste Concurso Público não asseguram ao
candidato o direito de ingresso no quadro da TCERR. A contratação é de
competência do Presidente do Tribunal, dentro do interesse e
conveniência da Administração, observada, rigorosamente, a ordem de
classificação dos candidatos.
8.3. A posse dar-se-á no período máximo de 30 (trinta) dias após a
publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Estado, sendo
tornada sem efeito a nomeação dos candidatos não empossados no prazo
referido.
8.4 É condição para a posse que o candidato:
a.Tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; e,
b. Comprove a escolaridade mínima exigida para o cargo.
c. Apresente o comprovante de registro no órgão de classe ou OAB, com
certidão da respectiva regularidade de sua situação.
8.5. A escolaridade mínima será comprovada pela apresentação de
diploma devidamente registrado nos termos da legislação educacional
brasileira.
8.6. Por ocasião da posse, serão exigidos do candidato habilitado e
nomeado os documentos previstos na Lei Complementar nº 053, de 31 de
dezembro de 2001.
8.7. O candidato que, até o prazo máximo previsto no item 8.3, não
atender aos requisitos do item 8.4 e não apresentar os documentos do
item 8.5, terá automaticamente tornada sem efeito sua nomeação, sendo
eliminado do certame.
9. Dos pedidos de revisão e dos recursos
9.1. É admitido pedido de revisão quanto à(ao):
a . Indeferimento de inscrição;
b. Formulação das questões e respectivos quesitos da prova objetiva;
c. Opção considerada como certa nas provas objetivas;
d. Resultados finais do Concurso Público para cada cargo.
9.2. Os pedidos de revisão relativos ao item “9.1.a” deverão ser
protocolados junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima TCERR- Rua Agnelo Bittencourt, 126 - Centro - Boa Vista (RR), no
período 26 a 28 de julho de 2006, das das 08 h às 13 h 30 min, com a
menção expressa que se relacionam a este Edital.
9.3. Os pedidos de revisão relativos aos itens “9.1.b” e “9.1.c” deverão
ser protocolados junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima -
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TCERR - Rua Agnelo Bittencourt, 126 - Centro - Boa Vista (RR), no
período de 21 a 23 de agosto de 2006, das 08 h às 13 h 30 min, com a
menção expressa que se relacionam a este Edital.
9.3.1. Até 30 (trinta) minutos após o encerramento da prova objetiva, os
candidatos poderão interpor pedido de revisão quanto à formulação das
questões e respectivos quesitos, apresentando-o ao coordenador local de
aplicação de prova.
9.4 O gabarito oficial das provas objetivas será afixado na sede do TCERR
e tornado disponível no endereço www.tcerr.concursos.fesag.br , na data
21 de agosto de 2006, até às 09h.
9.5. Os candidatos interessados terão vistas às provas objetivas realizadas,
no período de 21 de agosto de 2006, a partir das 09h, até 22 de agosto de
2006, às 18h, através do site www.tcerr.concursos.fesag.br.
9.6. Os resultados finais deste Concurso serão afixados no Tribunal de
Contas do Estado de Roraima – TCERR - Rua Agnelo Bittencourt, 126 Centro - Boa Vista (RR), na data de 27 de setembro de 2006, até às 17h,
e, no mesmo horário, tornados disponíveis no endereço
www.tcerr.concursos.fesag.br.
9.7. Os pedidos de revisão relativos ao item “9.1.d” deverão ser
protocolados junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR
- Rua Agnelo Bittencourt, 126 - Centro - Boa Vista (RR), no período 28
de setembro a 2 de outubro de 2006, das 08 h às 13 h 30 min, com a
menção expressa que se relacionam a este Edital.
9.8. Não será aceito pedido de revisão via fax e/ou correio eletrônico (email) e/ou por correspondência.
9.9. Os Pedidos de Revisão não dirigidos à Coordenação do Concurso Fundação ESAG, não protocolados junto ao Tribunal de Contas do Estado
de Roraima – TCERR; sem a menção expressa que se relacionam a este
Edital; apresentados sem indicação de razões que os justifiquem e/ou
inconsistentes serão preliminarmente indeferidos.
9.10. É admitido recurso quanto:
a . Ao não deferimento de pedido de revisão previsto no item “9.1.a”; e,
b . À homologação dos resultados finais.
9.11. Os recursos relativos aos itens “9.10.a.” e “9.10.b.” deverão ser
interpostos no primeiro dia útil após a publicação e ciência do respectivo
aviso ou ato.
9.12. Somente serão apreciados os pedidos de revisão e os recursos
expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que
os justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do candidato, número
de sua inscrição, cargo pretendido e endereço para correspondência.
9.13. O pedido de revisão ou recurso interposto fora do respectivo prazo
não será aceito, sendo para tanto considerado a data e hora do respectivo
protocolo.
10. Do foro judicial
10.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso
Público de que trata este Edital é o da Comarca de Boa Vista, capital do
Estado de Roraima.
11. Delegação de competência
11.1. Fica delegada competência à Fundação ESAG para:
a . Divulgar o Concurso;
b . Receber as inscrições e respectivos valores das inscrições;
c. Deferir e indeferir as inscrições;
d. Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas deste Concurso
Público;
e. Julgar os pedidos de revisão previstos no item 9.1 deste Edital; e,
f. Prestar informações sobre o Concurso.
12. Disposições finais
12.1. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data
do ato de homologação do resultado para cada cargo/área de
conhecimento ou grupo de atividade/cargo, podendo ser prorrogado por
igual período, a critério do Tribunal de Contas do Estado de Roraima TCERR.
12.2. A homologação do resultado deste Concurso Público será efetuada
por cargo/área de conhecimento, grupo de atividade/cargo, grupo de
cargos/áreas de conhecimento ou grupos de atividade/cargos, a critério do
Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR.
12.3. O inteiro teor deste Edital será publicado no Diário Oficial do
Estado e afixado no Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR e
o extrato do mesmo (Aviso de Abertura) publicado em jornal de circulação
estadual.
12.4. O resultado final - Ato de Homologação do Concurso será afixado
no Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR e publicado no
Diário Oficial do Estado, apenas dos candidatos aprovados no Concurso
Público.
12.5. Será excluído do Concurso o candidato que:
a . Apresentar, em qualquer fase do Concurso Público, declaração falsa ou
inexata; e,
b. Não mantiver atualizado seu endereço. Em caso de alteração do
endereço constante da “FICHA DE INSCRIÇÃO”, o candidato deverá
encaminhar documento ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima TCERR - Rua Agnelo Bittencourt, 126 - Centro - Boa Vista (RR),
indicando seu cargo, número de inscrição e fazendo menção expressa que
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se relaciona ao Concurso Público objeto deste Edital.
12.6. Será excluído do Concurso, por Ato da Fundação ESAG, o candidato
que:
a . Tornar-se culpado de descortesias com qualquer membro da equipe
encarregada da realização das provas (fiscal de provas/sala);
b. For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com
outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
c. For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa
de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
d. Ausentar-se da sala de prova, sem o acompanhamento de fiscal;
e. Retirar-se da sala, em desacordo com os itens 5.14.8 e 5.14.9; e,
f. Recusar-se a proceder a autenticação digital do cartão resposta ou de
outros documentos.
12.7. Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso
Público, serão resolvidos, conjuntamente, pelo Tribunal de Contas do
Estado de Roraima - TCERR e pela Fundação ESAG.
Boa Vista (RR), 17 de abril de 2006.
Conselheiro Manoel Dantas Dias
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima
ANEXO AO EDITAL 001/2006
PROVAS E PROGRAMAS
1. Cargo de ANALISTA - FISCAL DE CONTAS PÚBLICAS
1016 – Área – Administração
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos
básicos do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha
de cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft
Access), apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de
projetos (Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Auditoria – 6 questões
Auditoria Interna e Auditoria Externa (Independente). Auditoria Interna:
normas técnicas e profissionais conforme resoluções do CFC – Conselho
Federal de Contabilidade. Programa de Auditoria. Papéis de Trabalho.
Testes de Auditoria: substantivos, de observância e revisão analítica.
Aplicação dos Procedimentos: Inspeção Física, Observação, Investigação
e Confirmação, Cálculos, Revisão Analítica. Circularização.
Documentação da Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude, Conluio e Erro.
Planejamento da Auditoria. Relevância. Amostragem. Risco. Avaliação do
Sistema Contábil. Avaliação dos Controles Internos. Continuidade das
Atividades. Processamento Eletrônico de Dados. Estimativa Contábeis.
Transações com Partes Relacionadas. Transações e Eventos Subseqüentes.
Uso de Trabalhos de Terceiros. Contigências. Controle na Administração
Pública: controle interno e controle externo. Auditoria Governamental:
formas de execução, tipos de auditoria e tipos de parecer (certificado de
regularidade, de regularidade, com ressalva e de irregularidade).Controle
Externo (TCU – Tribunal de Contas da União e TCE – Tribunal de
Contas do Estado): natureza, competência e jurisdição; tomada e
prestação de contas; decisões em processos de tomada ou prestação de
contas (contas regulares, regulares com ressalva e irregulares). Lei de
Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar 101/2000. Legislação do
FUNDEF: Lei 9.424/96 e Lei 9.394/96. Lei Federal 4.320/64. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Licitações, Contratos e Sanções penais – 4 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
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Administração Geral – 4 questões.
A função planejamento. Conceitos. Tipos de planejamento e
características. Planejamento estratégico e administração por objetivos.
Metodologias para a elaboração, implementação, acompanhamento e
avaliação do planejamento. Planejamento e ambiente externo das
organizações. A função organização. Conceitos e objetivos. O processo de
organizar. As organizações como burocracias. Organizações formais e
informais. Tipologias organizacionais. As organizações como sistemas
abertos. Características das organizações como sistemas abertos. A função
direção: liderança, comunicação e poder. A função coordenação.
Conceitos. Tipos de coordenação. Objetivos. A função controle.
Fundamentos do controle. O controle como função gerencial. A
importância do controle. Passos no processo de controle. Tipos de
controles. Estratégias de controle gerencial. Os sistemas organizacionais e
o controle. Gerência e controle de operações. Tecnologia e controle da
informação. Procedimentos e métodos administrativos. Instrumentos de
levantamento de informações administrativas. Estruturas organizacionais
tradicionais e inovativas.
Administração de Recursos Humanos – 3 questões
Gestão de competências. Planejamento de recursos humanos. Grupos e
equipes de trabalho. Relações de trabalho. Liderança. Ética e trabalho.
Motivação. Rotatividade de pessoal. Recrutamento e seleção de pessoal.
Empregabilidade. Retenção de talentos. Treinamento e desenvolvimento
de pessoas. Aprendizagem e gestão do conhecimento. Socialização
organizacional. Gestão de carreiras. Remuneração de pessoal. Benefícios.
Programas de incentivo. Avaliação de desempenho. Medicina, higiene e
segurança no trabalho. Qualidade de vida no trabalho. Sistemas de
informação de Recursos Humanos. Tecnologia de informação e a gestão de
recursos humanos. Consultoria interna em recursos humanos.
Administração de Material - 3 questões
Administração de Materiais, Logística, Logística Integrada, Cadeia de
Suprimentos, Logística Reversa, Cadeia Reversa: funções, objetivos, tradeoffs, Indicadores de gestão. Classificação e especificação de materiais.
Análise de Valor. Qualidade, normas técnicas, normas da série ISO 9000,
qualidade total. Gestão de estoque: modelos de gestão, variáveis, técnicas.
Classificação ABC. Compras: informações básicas, registros, cadastro de
fornecedores, seleção de fornecedores, acompanhamento de pedidos.
Recepção de materiais. Estocagem de materiais. Expedição. Distribuição.
Inventários.
Administração Financeira e Orçamentária - 5 questões
Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamento programa. Ciclo
Orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação. O
Orçamento na Constituição de 1988. Processo de PlanejamentoOrçamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual. Conceituação, Classificação e Estágios da Receita e
Despesa Públicas. Dívida Ativa. Regime de Adiantamento (Suprimento de
Fundos). Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Dívida
Pública. Créditos adicionais. Descentralização de Créditos. Decreto
93.872/86. [Devem ser consideradas as alterações da legislação
publicadas até 31 de março de 2006].
1020 – Área – Análise de Sistemas
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de cálculo
(Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Auditoria – 6 questões
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Auditoria Interna e Auditoria Externa (Independente). Auditoria Interna:
normas técnicas e profissionais conforme resoluções do CFC – Conselho
Federal de Contabilidade. Programa de Auditoria. Papéis de Trabalho.
Testes de Auditoria: substantivos, de observância e revisão analítica.
Aplicação dos Procedimentos: Inspeção Física, Observação, Investigação
e Confirmação, Cálculos, Revisão Analítica. Circularização.
Documentação da Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude, Conluio e Erro.
Planejamento da Auditoria. Relevância. Amostragem. Risco. Avaliação do
Sistema Contábil. Avaliação dos Controles Internos. Continuidade das
Atividades. Processamento Eletrônico de Dados. Estimativa Contábeis.
Transações com Partes Relacionadas. Transações e Eventos Subseqüentes.
Uso de Trabalhos de Terceiros. Contigências. Controle na Administração
Pública: controle interno e controle externo. Auditoria Governamental:
formas de execução, tipos de auditoria e tipos de parecer (certificado de
regularidade, de regularidade, com ressalva e de irregularidade).Controle
Externo (TCU – Tribunal de Contas da União e TCE – Tribunal de
Contas do Estado): natureza, competência e jurisdição; tomada e
prestação de contas; decisões em processos de tomada ou prestação de
contas (contas regulares, regulares com ressalva e irregulares Lei de
Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar 101/2000. Legislação do
FUNDEF: Lei 9.424/96 e Lei 9.394/96. Lei Federal 4.320/64. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Licitações, Contratos e Sanções penais – 4 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Análise de Sistemas – 15 questões.
Sistemas operacionais – clientes e servidores (Windows/Linux).
Aplicativos – editor de textos, planilha de cálculos, banco de dados,
gerenciador de projetos (Office/StarOffice). Internet – servidores /
serviços – instalação, configuração e manutenção; Servidor web; Servidor
e-mail; Servidor de arquivos; Roteador; Segurança e criptografia; Servidor
de serviços comuns a redes TCP/IP (Internet & Intranet). Engenharia de
software: análise, projeto e programação estruturada / orientada a objetos.
Engenharia da informação – modelagem de dados, mapeamento de modelo
conceitual de dados para sistema gerenciador de banco de dados. UML e
XML. Banco de Dados – hierárquico, relacional, orientado a objeto,
distribuído, arquitetura cliente / servidor (com gerenciamento
centralizado). Conceito e projeto de banco de dados relacionais.
Dicionário de dados. O banco de dados Interbase e MySQL. Linguagens de
programação – aspectos gerais, HTML, SQL, PHP. Ferramentas de
desenvolvimento voltadas para objetos.
1033 – Área – Contabilidade
1. Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Auditoria – 6 questões
Auditoria Interna e Auditoria Externa (Independente). Auditoria Interna:
normas técnicas e profissionais conforme resoluções do CFC – Conselho
Federal de Contabilidade. Programa de Auditoria. Papéis de Trabalho.
Testes de Auditoria: substantivos, de observância e revisão analítica.
Aplicação dos Procedimentos: Inspeção Física, Observação, Investigação
e Confirmação, Cálculos, Revisão Analítica. Circularização.
Documentação da Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude, Conluio e Erro.
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Planejamento da Auditoria. Relevância. Amostragem. Risco. Avaliação do
Sistema Contábil. Avaliação dos Controles Internos. Continuidade das
Atividades. Processamento Eletrônico de Dados. Estimativa Contábeis.
Transações com Partes Relacionadas. Transações e Eventos Subseqüentes.
Uso de Trabalhos de Terceiros. Contigências. Controle na Administração
Pública: controle interno e controle externo. Auditoria Governamental:
formas de execução, tipos de auditoria e tipos de parecer (certificado de
regularidade, de regularidade, com ressalva e de irregularidade). Controle
Externo (TCU – Tribunal de Contas da União e TCE – Tribunal de
Contas do Estado): natureza, competência e jurisdição; tomada e
prestação de contas; decisões em processos de tomada ou prestação de
contas (contas regulares, regulares com ressalva e irregulares). Lei de
Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar 101/2000. Legislação do
FUNDEF: Lei 9.424/96 e Lei 9.394/96. Lei Federal 4.320/64. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Licitações, Contratos e Sanções penais – 4 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Contabilidade Geral – 5 questões
Atos e fatos contábeis. Registros, lançamentos, escrituração contábil.
Demonstrações contábeis. Análise de demonstrações contábeis: conceitos
e definições. Preparação das Demonstrações Contábeis para análise.
Métodos de análise: análise através de índices ou quocientes, análise
vertical, análise horizontal. Ativos fixos: registros, controle e
administração. Capital de giro. Situação financeira e situação econômica.
Análise de necessidade de capital de giro. Análise de demonstração de
valor adicionado. Análise de fluxo de caixa. Análise de custos.
Contabilidade Pública – 5 questões
Contabilidade pública: conceito, objeto, objetivo e campo de aplicação.
Regimes contábeis. Sistema de Contas: Financeiro, Patrimonial,
Orçamentário e de Compensação. Tabela de Eventos: conceito, estrutura
e fundamentos lógicos. Plano de Contas (União, Estados e Municípios):
estrutura, contas, critérios de classificação das contas e mecanismos de
débito e crédito. Balanços (conceitos e critérios de elaboração):
Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações
Patrimoniais.
Finanças Públicas e Orçamento – 5 questões
Finanças públicas. Papel do Estado na Economia. O Estado Brasileiro e o
Desenvolvimento Econômico. Políticas Públicas. Teoria do Gasto
Público. Receita Pública e Tributação. Sistema tributário nacional e
federalismo fiscal. Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamento
programa. Ciclo Orçamentário: elaboração, aprovação, execução e
avaliação. O Orçamento na Constituição de 1988. Processo de
Planejamento-Orçamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. [Devem ser consideradas as
alterações da legislação publicadas até 30 de novembro de 2005].
1047 – Área - Economia
1. Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco) questões
Auditoria – 6 questões
Auditoria Interna e Auditoria Externa (Independente). Auditoria Interna:
normas técnicas e profissionais conforme resoluções do CFC – Conselho
Federal de Contabilidade. Programa de Auditoria. Papéis de Trabalho.
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Testes de Auditoria: substantivos, de observância e revisão analítica.
Aplicação dos Procedimentos: Inspeção Física, Observação, Investigação
e Confirmação, Cálculos, Revisão Analítica. Circularização.
Documentação da Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude, Conluio e Erro.
Planejamento da Auditoria. Relevância. Amostragem. Risco. Avaliação do
Sistema Contábil. Avaliação dos Controles Internos. Continuidade das
Atividades. Processamento Eletrônico de Dados. Estimativa Contábeis.
Transações com Partes Relacionadas. Transações e Eventos Subseqüentes.
Uso de Trabalhos de Terceiros. Contigências. Controle na Administração
Pública: controle interno e controle externo. Auditoria Governamental:
formas de execução, tipos de auditoria e tipos de parecer (certificado de
regularidade, de regularidade, com ressalva e de irregularidade). Controle
Externo (TCU – Tribunal de Contas da União e TCE – Tribunal de
Contas do Estado): natureza, competência e jurisdição; tomada e
prestação de contas; decisões em processos de tomada ou prestação de
contas (contas regulares, regulares com ressalva e irregulares). Lei de
Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar 101/2000. Legislação do
FUNDEF: Lei 9.424/96 e Lei 9.394/96. Lei Federal 4.320/64. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Licitações, Contratos e Sanções penais – 4 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Finanças Públicas e Orçamento – 5 questões
Finanças públicas. Papel do Estado na Economia. O Estado Brasileiro e o
Desenvolvimento Econômico. Políticas Públicas. Teoria do Gasto
Público. Receita Pública e Tributação. Sistema tributário nacional e
federalismo fiscal. Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamento
programa. Ciclo Orçamentário: elaboração, aprovação, execução e
avaliação. O Orçamento na Constituição de 1988. Processo de
Planejamento-Orçamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. [Devem ser consideradas as
alterações da legislação publicadas até 30 de novembro de 2005].
Microeconomia e Macroeconomia – 10 questões
A ciência econômica. Conceitos de economia. Os princípios da economia.
O objeto da ciência econômica: escassez, problemas econômicos básicos.
A evolução da ciência econômica. Divisão do estudo da economia.
Introdução à Microeconomia. Teoria do Consumidor. A Teoria da
Utilidade: utilidade total e utilidade marginal. A curva de demanda
individual e o equilíbrio do consumidor. O excedente do consumidor. A
Teoria da Escolha: curvas de indiferença. Taxa marginal de substituição.
Linha de restrição orçamentária. O equilíbrio do consumidor. Os
Princípios da Demanda, Oferta e Mercado. A Demanda: definição e
variáveis que afetam a demanda. A Oferta: definição e variáveis que
afetam a oferta. O Mercado: definição e o equilíbrio de mercado.
Elasticidades. Teoria da Firma: Teoria da Produção de curto e longo prazo.
Teoria dos Custos de Produção de curto e longo prazos. Estruturas de
Mercado. Introdução à Macroeconomia. Conceitos Macroeconômicos
Básicos. Identidades Macroeconômicas fundamentais. Formas de
mensuração do Produto e da Renda Nacional. O produto nominal x o
produto real. O Sistema de contas nacionais. Contas nacionais no Brasil.
Noções sobre o balanço de pagamentos. As contas do sistema financeiro e
o multiplicador bancário. Macroeconomia keynesiana. As funções
consumo e poupança. Determinação da renda de equilíbrio. O modelo IS/
LM. Políticas econômicas no Modelo IS/LM. Expectativas no modelo IS/
LM. Modelo de oferta e demanda agregada, inflação e desemprego. A
função demanda agregada. As funções de oferta agregada de curto e longo
prazo. Efeitos da política monetária e fiscal no curto e longo prazo.
Choques de oferta. Inflação e Emprego. Determinação do Nível de
Preços. Introdução às Teorias da Inflação. A curva de Phillips. A Rigidez
dos reajustes de preços e salários. Macroeconomia aberta. Estrutura do
balanço de pagamentos. Regimes Cambiais. Crises Cambiais. O Modelo IS/
LM numa economia aberta. Política monetária e fiscal numa economia
aberta. Política Cambial no Plano Real.
1050 – Área – Engenharia Civil
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
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em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Auditoria – 6 questões
Auditoria Interna e Auditoria Externa (Independente). Auditoria Interna:
normas técnicas e profissionais conforme resoluções do CFC – Conselho
Federal de Contabilidade. Programa de Auditoria. Papéis de Trabalho.
Testes de Auditoria: substantivos, de observância e revisão analítica.
Aplicação dos Procedimentos: Inspeção Física, Observação, Investigação
e Confirmação, Cálculos, Revisão Analítica. Circularização.
Documentação da Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude, Conluio e Erro.
Planejamento da Auditoria. Relevância. Amostragem. Risco. Avaliação do
Sistema Contábil. Avaliação dos Controles Internos. Continuidade das
Atividades. Processamento Eletrônico de Dados. Estimativa Contábeis.
Transações com Partes Relacionadas. Transações e Eventos Subseqüentes.
Uso de Trabalhos de Terceiros. Contigências. Controle na Administração
Pública: controle interno e controle externo. Auditoria Governamental:
formas de execução, tipos de auditoria e tipos de parecer (certificado de
regularidade, de regularidade, com ressalva e de irregularidade).Controle
Externo (TCU – Tribunal de Contas da União e TCE – Tribunal de
Contas do Estado): natureza, competência e jurisdição; tomada e
prestação de contas; decisões em processos de tomada ou prestação de
contas (contas regulares, regulares com ressalva e irregulares). Lei de
Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar 101/2000. Legislação do
FUNDEF: Lei 9.424/96 e Lei 9.394/96. Lei Federal 4.320/64. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Licitações, Contratos e Sanções penais – 4 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Engenharia – 15 questões
Projeto, fiscalização e supervisão de arquitetura, instalações elétricas,
instalações hidráulicas, instalações de condicionamento de ar, instalações
especiais, fundações, infra e superestrutura. Cálculo estrutural. Fundações:
tipos, recomendações, indicações. Medições e aceitação de obras.
Técnicas construtivas – da locação ao recebimento da obra. Cálculo
diferencial e integral. Topografia e Geodésia. Orçamento de obras,
quantitativas, custos, BDI. Madeiras – tipos, características, usos
recomendados, projetos de estrutura de madeira. Estruturas de aço –
projeto e construção. Especificação e contratação de projetos, obras e
serviços de construção e demolição. Contratação de serviços:
responsabilidade e garantias, licenças, aprovações e franquias. Planomestre e cronograma-mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo de
caixa; programação de pessoal, materiais equipamentos; sistemática de
apropriação de quantitativos físicos e de custos; controle físico e de
custos; análise de resultados; garantia e controle da qualidade dos serviços.
Quantificação e orçamentação de insumos de projetos, obras e serviços.
Fiscalização da construção: recebimento dos serviços; desmobilização de
pessoal, remoção e destinação das instalações transitórias; medidas de
garantia da integridade da obra; vistorias, perícias, avaliações,
arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Ferramentas automatizadas
para projetos de Engenharia. [Devem ser consideradas as alterações da
legislação publicadas até 31 de março de 2006.]
1064 - Área - Jurídica
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
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em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Auditoria – 6 questões
Auditoria Interna e Auditoria Externa (Independente). Auditoria Interna:
normas técnicas e profissionais conforme resoluções do CFC – Conselho
Federal de Contabilidade. Programa de Auditoria. Papéis de Trabalho.
Testes de Auditoria: substantivos, de observância e revisão analítica.
Aplicação dos Procedimentos: Inspeção Física, Observação, Investigação
e Confirmação, Cálculos, Revisão Analítica. Circularização.
Documentação da Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude, Conluio e Erro.
Planejamento da Auditoria. Relevância. Amostragem. Risco. Avaliação do
Sistema Contábil. Avaliação dos Controles Internos. Continuidade das
Atividades. Processamento Eletrônico de Dados. Estimativa Contábeis.
Transações com Partes Relacionadas. Transações e Eventos Subseqüentes.
Uso de Trabalhos de Terceiros. Contigências. Controle na Administração
Pública: controle interno e controle externo. Auditoria Governamental:
formas de execução, tipos de auditoria e tipos de parecer (certificado de
regularidade, de regularidade, com ressalva e de irregularidade).Controle
Externo (TCU – Tribunal de Contas da União e TCE – Tribunal de
Contas do Estado): natureza, competência e jurisdição; tomada e
prestação de contas; decisões em processos de tomada ou prestação de
contas (contas regulares, regulares com ressalva e irregulares). Lei de
Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar 101/2000. Legislação do
FUNDEF: Lei 9.424/96 e Lei 9.394/96. Lei Federal 4.320/64. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Licitações, Contratos e Sanções penais – 4 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Direito Constitucional - 3 questões
Da Constituição: conceito; objeto; classificação; supremacia da
Constituição; aplicabilidade das normas constitucionais; interpretação das
normas constitucionais. Controle de constitucionalidade. Dos princípios
fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres
individuais e coletivos; dos direitos sociais; da nacionalidade; dos direitos
políticos; dos partidos políticos. Da organização do Estado: da
organização político-administrativa; da União; dos estados federados; dos
municípios; do Distrito Federal e dos territórios; da intervenção. Da
Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Da
organização dos poderes: Poderes Legislativo e Executivo. Do Poder
Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Superior
Tribunal de Justiça; dos Tribunais e Juízes dos Estados. Das funções
essenciais à justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da
Advocacia e da Defensoria Pública. Da tributação e do orçamento.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31
de março de 2006.]
Direito Administrativo - 3 questões
Administração Pública. Estrutura administrativa: conceito, elementos e
poderes do Estado; organização do Estado e da Administração; entidades
políticas e administrativas; órgãos e agentes públicos. Atividade
administrativa: conceito; natureza e fins; princípios básicos; poderes e
deveres do administrador público; o uso e o abuso de poder. Organização
Administrativa da União, dos estados e dos municípios: administração
direta e indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas.
Sociedades de Economia Mista. Agências Reguladoras. Poderes
Administrativos: Poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico;
poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia. Atos
Administrativos: conceito; requisitos; atributos; classificação; espécies;
invalidação. Processo Administrativo. Lei n.º 9.784/99. Prescrição,
decadência e preclusão. Serviços Públicos: conceito; classificação,
regulamentação e controle; requisitos; competência para prestação;
formas e meios de prestação do serviço; concessão; permissão;
autorização. Intervenção do Estado na propriedade: noções gerais;
servidão administrativa; requisição; ocupação; limitação administrativa.
Desapropriação: conceito; características; fundamentos; requisitos
constitucionais; objeto; beneficiários; indenização e seu pagamento;
desapropriação indireta e por zona. Bens Públicos: conceito; utilização;
afetação e desafetação; regime jurídico; formas de aquisição e alienação.
Controle da Administração Pública: controle administrativo; controle
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legislativo; controle pelo Tribunal de Contas; controle judiciário.
Responsabilidade civil do Estado: responsabilidade objetiva; reparação do
dano. Improbidade administrativa. Lei n.º 8.429/92. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006.]
Direito Civil - 3 questões
Lei: vigência; aplicação da lei no tempo e no espaço; integração e
interpretação. Lei de Introdução ao Código Civil. Pessoas naturais e
jurídicas: personalidade; capacidade; direitos de personalidade. Domicílio.
Bens: conceito e espécies. Fatos e atos jurídicos: negócios jurídicos;
requisitos; defeitos dos negócios jurídicos; modalidades dos negócios
jurídicos; forma e prova dos atos jurídicos; nulidade e anulabilidade dos
negócios jurídicos; atos ilícitos; abuso de direito; prescrição e decadência;
caso fortuito e força maior. Direitos reais. Espécies. Do Direito de
Família: do direito pessoal; do casamento; das relações de parentesco; do
direito patrimonial; do regime de bens entre os cônjuges; do usufruto e da
administração dos bens de filhos menores; dos alimentos; do bem de
família; da união estável (Lei nº 9.278/96); da tutela e da curatela. Do
direito das sucessões: da sucessão em geral; da sucessão legítima; da
sucessão testamentária; do inventário e da partilha. Direito das
obrigações: das modalidades; transmissão; adimplemento e extinção;
inadimplemento. Contratos: formação; teoria da imprevisão; evicção;
vícios redibitórios; extinção. Espécies de contratos. Responsabilidade
civil, inclusive por danos causados ao ambiente, ao consumidor e a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico. Registros
públicos. Direito de Empresa. Direito Arbitral (Lei nº 9.307/96). [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006.]
Direito Penal – 3 questões
Da aplicação da lei penal: princípios da legalidade e da anterioridade; a lei
penal no tempo e no espaço; o fato típico e seus elementos; relação de
causalidade; culpabilidade; superveniência de causa independente. Crime:
crime consumado, tentado e impossível; desistência voluntária e
arrependimento eficaz; arrependimento posterior; crime doloso e culposo.
Erro de tipo: erro de proibição; erro sobre a pessoa; coação irresistível e
obediência hierárquica; causas excludentes da ilicitude. Da imputabilidade
penal: do concurso de pessoas; do concurso de crimes. Das penas: espécies;
cominação; aplicação; da suspensão condicional da pena; do livramento
condicional; efeitos da condenação e da reabilitação; das medidas de
segurança; das medidas sócio-educativas (Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da
Criança e do Adolescente). Da ação penal pública e privada: da extinção
da punibilidade; da execução das penas em espécie: das penas privativas de
liberdade, das penas alternativas (Lei n.º 9.714/98), dos regimes,
autorizações de saída, remição e incidentes da execução. Dos crimes
contra a vida: das lesões corporais; dos crimes contra a honra; dos crimes
contra a liberdade individual. Dos crimes contra o patrimônio. Dos crimes
contra a liberdade sexual: da sedução e da corrupção de menores. Crime
organizado (Lei n.º 9.034/95). Dos crimes contra a fé pública. Crimes
contra a administração pública. Crimes de imprensa. Crimes de abuso de
autoridade (Lei n.º 4.898/65). Tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes (Lei n.º 6.368/76). Crimes hediondos (Lei n.º 8.072/90 e
Lei n.º 8.930/94). Crimes de tortura (Lei n.º 9.455/97). Do ato
infracional. Dos crimes praticados contra a criança e o adolescente (Lei
n.º 8.069/90). Crimes contra as finanças públicas (Lei n.º 10.028, de 19/
10/2000, que alterou o Código Penal). Crimes contra a ordem tributária
(Lei n.º 8.137/90 e Lei n.º 9.249/95). Crimes contra o sistema financeiro
(Lei n.º 7.492/86 e Lei n.º 9.080/95). Lavagem de dinheiro (Lei n.º 9.613/
98). Crimes contra o meio ambiente (Lei n.º 9.605/98). [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006.]
Direito do Trabalho – 3 questões
Contrato individual de trabalho. Duração do trabalho. Férias anuais.
Prescrição. Proteção ao trabalho da mulher e à maternidade. Salário e
remuneração. Adicionais compulsórios. Representação sindical. Acordo e
convenção coletivos. Princípios e singularidades do Direito Processual do
Trabalho. Procedimento nos dissídios individuais. Recursos no processo do
trabalho. Processo de execução trabalhista. [Devem ser consideradas as
alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006.]
1078 - Área – Meio Ambiente
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
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2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Auditoria – 6 questões
Auditoria Interna e Auditoria Externa (Independente). Auditoria Interna:
normas técnicas e profissionais conforme resoluções do CFC – Conselho
Federal de Contabilidade. Programa de Auditoria. Papéis de Trabalho.
Testes de Auditoria: substantivos, de observância e revisão analítica.
Aplicação dos Procedimentos: Inspeção Física, Observação, Investigação
e Confirmação, Cálculos, Revisão Analítica. Circularização.
Documentação da Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude, Conluio e Erro.
Planejamento da Auditoria. Relevância. Amostragem. Risco. Avaliação do
Sistema Contábil. Avaliação dos Controles Internos. Continuidade das
Atividades. Processamento Eletrônico de Dados. Estimativa Contábeis.
Transações com Partes Relacionadas. Transações e Eventos Subseqüentes.
Uso de Trabalhos de Terceiros. Contigências. Controle na Administração
Pública: controle interno e controle externo. Auditoria Governamental:
formas de execução, tipos de auditoria e tipos de parecer (certificado de
regularidade, de regularidade, com ressalva e de irregularidade).Controle
Externo (TCU – Tribunal de Contas da União e TCE – Tribunal de
Contas do Estado): natureza, competência e jurisdição; tomada e
prestação de contas; decisões em processos de tomada ou prestação de
contas (contas regulares, regulares com ressalva e irregulares). Lei de
Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar 101/2000. Legislação do
FUNDEF: Lei 9.424/96 e Lei 9.394/96. Lei Federal 4.320/64. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Licitações, Contratos e Sanções penais – 4 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Meio Ambiente – 15 questões.
Constituição Federal e Meio Ambiente: Competência Ambiental da União
e dos Estados; Bens Ambientais na Constituição. Lei 4.771/65 – Código
Florestal Brasileiro. Tutela Administrativa do Meio Ambiente: SISNAMA;
CONAMA; IBAMA; Ministério do Meio Ambiente; Órgãos Setoriais e
Locais. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
Procedimentos Administrativos; Zoneamento Ambiental; Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);
Licenciamento Ambiental; Auditoria Ambiental, Responsabilidade Civil
Ambiental; Reparação do Dano Ecológico. Nova Lei dos Crimes
Ambientais (Lei 9.605/98). Município – Urbanismo e Meio Ambiente:
Município e Meio Ambiente – Parcelamento do Solo Urbano. Recursos
Hídricos – Lei 9.433/97. Poluição: Poluição das Águas; Poluição
Atmosférica; Poluição por Resíduos Sólidos; Poluição por Agrotóxicos;
Poluição Sonora; Exploração Mineral. Áreas de Preservação Permanente
e Reserva Legal. Tombamento – Instrumento Jurídico de Proteção do
Patrimônio Natural e Cultural. Manejo e exploração de culturas: de
cereais, olerícolas, frutíferas, ornamentais, oleaginosas, estimulantes,
forrageiras e plantas medicinais. Produção de sementes e mudas.
Melhoramento genético vegetal e animal. Agrometeorologia. Conceitos
Básicos de Cartografia, Cartas Topográficas. Fotointerpretação e
sensoriamento remoto. Paisagismo, parques e jardins. Recursos florestais.
Doenças e pragas de importância econômica das principais culturas da
Região Norte. Manejo de plantas daninhas. Manejo, classificação e
conservação do solo, de bacias hidrográficas e de recursos naturais
renováveis. Agrotóxicos: Legislação Federal sobre agrotóxicos;
Tecnologia de aplicação. Tecnologia de transformação e conservação de
produtos de origem vegetal e animal. Sistema de Certificação Vegetal:
Produtos, Processos e Insumos. Conhecimentos básicos sobre os
organismos internacionais e blocos econômicos regionais (OMC, FAO,
OMS, CIPP, Codex, Alimentarius, COSAVE, EU e Mercosul). [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
2. Cargo de ANALISTA ADMINISTRATIVO
1105 – Área - Administração
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões

PÁG. 23

Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos
básicos do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha
de cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft
Access), apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de
projetos (Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Licitações, Contratos e Sanções penais – 5 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Administração Geral – 5 questões.
A função planejamento. Conceitos. Tipos de planejamento e
características. Planejamento estratégico e administração por objetivos.
Metodologias para a elaboração, implementação, acompanhamento e
avaliação do planejamento. Planejamento e ambiente externo das
organizações. A função organização. Conceitos e objetivos. O processo
de organizar. As organizações como burocracias. Organizações formais e
informais. Tipologias organizacionais. As organizações como sistemas
abertos. Características das organizações como sistemas abertos. A função
direção: liderança, comunicação e poder. A função coordenação.
Conceitos. Tipos de coordenação. Objetivos. A função controle.
Fundamentos do controle. O controle como função gerencial. A
importância do controle. Passos no processo de controle. Tipos de
controles. Estratégias de controle gerencial. Os sistemas organizacionais e
o controle. Gerência e controle de operações. Tecnologia e controle da
informação. Procedimentos e métodos administrativos. Instrumentos de
levantamento de informações administrativas. Estruturas organizacionais
tradicionais e inovativas.
Administração de Recursos Humanos – 5 questões
Gestão de competências. Planejamento de recursos humanos. Grupos e
equipes de trabalho. Relações de trabalho. Liderança. Ética e trabalho.
Motivação. Rotatividade de pessoal. Recrutamento e seleção de pessoal.
Empregabilidade. Retenção de talentos. Treinamento e desenvolvimento
de pessoas. Aprendizagem e gestão do conhecimento. Socialização
organizacional. Gestão de carreiras. Remuneração de pessoal. Benefícios.
Programas de incentivo. Avaliação de desempenho. Medicina, higiene e
segurança no trabalho. Qualidade de vida no trabalho. Sistemas de
informação de Recursos Humanos. Tecnologia de informação e a gestão
de recursos humanos. Consultoria interna em recursos humanos.
Administração de Material - 5 questões
Administração de Materiais, Logística, Logística Integrada, Cadeia de
Suprimentos, Logística Reversa, Cadeia Reversa: funções, objetivos,
trade-offs, iIndicadores de gestão. Classificação e especificação de
materiais. Análise de Valor. Qualidade, normas técnicas, normas da série
ISO 9000, qualidade total. Gestão de estoque: modelos de gestão,
variáveis, técnicas. Classificação ABC. Compras: informações básicas,
registros, cadastro de fornecedores, seleção de fornecedores,
acompanhamento de pedidos. Recepção de materiais. Estocagem de
materiais. Expedição. Distribuição. Inventários.
Administração Financeira e Orçamentária - 5 questões
Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamento programa. Ciclo
Orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação. O
Orçamento na Constituição de 1988. Processo de PlanejamentoOrçamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual. Conceituação, Classificação e Estágios da Receita e
Despesa Públicas. Dívida Ativa. Regime de Adiantamento (Suprimento de
Fundos). Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Dívida
Pública. Créditos adicionais. Descentralização de Créditos. Lei 4.320/64.
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Decreto 93.872/86. Lei Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal): definições, limites e controle das despesas com
pessoal; limites da dívida pública e das operações de crédito; restos a pagar
e relatórios de gestão fiscal. [Devem ser consideradas as alterações da
legislação publicadas até 31 de março de 2006].
1119 – Área – Analise de Sistemas
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Licitações, Contratos e Sanções penais – 5 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Análise de Sistemas – 20 questões.
Sistemas operacionais – clientes e servidores (Windows/Linux).
Aplicativos – editor de textos, planilha de cálculos, banco de dados,
gerenciador de projetos (Office/StarOffice). Internet – servidores /
serviços – instalação, configuração e manutenção; Servidor web; Servidor
e-mail; Servidor de arquivos; Roteador; Segurança e criptografia; Servidor
de serviços comuns a redes TCP/IP (Internet & Intranet). Engenharia de
software: análise, projeto e programação estruturada / orientada a objetos.
Engenharia da informação – modelagem de dados, mapeamento de modelo
conceitual de dados para sistema gerenciador de banco de dados. UML e
XML. Banco de Dados – hierárquico, relacional, orientado a objeto,
distribuído, arquitetura cliente / servidor (com gerenciamento
centralizado). Conceito e projeto de banco de dados relacionais.
Dicionário de dados. O banco de dados Interbase e MySQL. Linguagens de
programação – aspectos gerais, HTML, SQL, PHP. Ferramentas de
desenvolvimento voltadas para objetos.
1122 – Área – Comunicação Social
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
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cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Licitações, Contratos e Sanções penais – 5 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Comunicação Social – 20 questões
Princípios de comunicação social e comunicação de massa. Planejamento
e execução de atividades de Relações Públicas, tais como elaboração de
eventos, campanhas e reuniões, etc. Relações Públicas: comunicação entre
órgãos públicos e com a comunidade; Linguagem dos meios de
comunicação. Conceitos gerais de comunicação e informações. Uso dos
Meios de Comunicação Social: expositivos, folhetos, etc. Conhecimento
Técnico em “Press Release”, Veículos de comunicação interna. Veiculação
e avaliação do “feedback”. Técnicas de produção gráfica e de utilização de
recursos áudio visuais. Cerimonial e protocolo. Conhecimento de técnicas
administrativas aplicadas a Relações Públicas. Caracterização dos veículos
de comunicação. Utilização de linguagem do som, imagem e escrita.
Conhecimento no planejamento de mensagens educacionais, de orientação
profissional e de divulgação científica. Técnicas de composição de mídia
impressa e planejamento de campanhas. Legislação Brasileira dos Meios
de Comunicação.
1136 – Área – Engenharia Civil
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Licitações, Contratos e Sanções penais – 5 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Engenharia – 20 questões
Projeto, fiscalização e supervisão de arquitetura, instalações elétricas,
instalações hidráulicas, instalações de condicionamento de ar, instalações
especiais, fundações, infra e superestrutura. Cálculo estrutural. Fundações:
tipos, recomendações, indicações. Medições e aceitação de obras.
Técnicas construtivas – da locação ao recebimento da obra. Cálculo
diferencial e integral. Topografia e Geodésia. Orçamento de obras,
quantitativas, custos, BDI. Madeiras – tipos, características, usos
recomendados, projetos de estrutura de madeira. Estruturas de aço –
projeto e construção. Especificação e contratação de projetos, obras e
serviços de construção e demolição. Contratação de serviços:
responsabilidade e garantias, licenças, aprovações e franquias. Planomestre e cronograma-mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo de
caixa; programação de pessoal, materiais equipamentos; sistemática de
apropriação de quantitativos físicos e de custos; controle físico e de
custos; análise de resultados; garantia e controle da qualidade dos serviços.
Quantificação e orçamentação de insumos de projetos, obras e serviços.
Fiscalização da construção: recebimento dos serviços; desmobilização de
pessoal, remoção e destinação das instalações transitórias; medidas de
garantia da integridade da obra; vistorias, perícias, avaliações,
arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Ferramentas automatizadas
para projetos de Engenharia. [Devem ser consideradas as alterações da
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legislação publicadas até 31 de março de 2006.]
1140 - Área - Jurídica
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Licitações, Contratos e Sanções penais – 5 questões
Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e 10.520/2002, suas alterações e
regulamentações; Decreto Federal 3.555/2000. [Devem ser consideradas
as alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Direito Constitucional - 5 questões
Da Constituição: conceito; objeto; classificação; supremacia da
Constituição; aplicabilidade das normas constitucionais; interpretação das
normas constitucionais. Controle de constitucionalidade. Dos princípios
fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres
individuais e coletivos; dos direitos sociais; da nacionalidade; dos direitos
políticos; dos partidos políticos. Da organização do Estado: da
organização político-administrativa; da União; dos estados federados; dos
municípios; do Distrito Federal e dos territórios; da intervenção. Da
Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Da
organização dos poderes: Poderes Legislativo e Executivo. Do Poder
Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Superior
Tribunal de Justiça; dos Tribunais e Juízes dos Estados. Das funções
essenciais à justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da
Advocacia e da Defensoria Pública. Da tributação e do orçamento.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31
de março de 2006.]
Direito Administrativo - 5 questões
Administração Pública. Estrutura administrativa: conceito, elementos e
poderes do Estado; organização do Estado e da Administração; entidades
políticas e administrativas; órgãos e agentes públicos. Atividade
administrativa: conceito; natureza e fins; princípios básicos; poderes e
deveres do administrador público; o uso e o abuso de poder. Organização
Administrativa da União, dos estados e dos municípios: administração
direta e indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas.
Sociedades de Economia Mista. Agências Reguladoras. Poderes
Administrativos: Poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico;
poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia. Atos
Administrativos: conceito; requisitos; atributos; classificação; espécies;
invalidação. Processo Administrativo. Lei n.º 9.784/99. Prescrição,
decadência e preclusão. Serviços Públicos: conceito; classificação,
regulamentação e controle; requisitos; competência para prestação;
formas e meios de prestação do serviço; concessão; permissão;
autorização. Intervenção do Estado na propriedade: noções gerais;
servidão administrativa; requisição; ocupação; limitação administrativa.
Desapropriação: conceito; características; fundamentos; requisitos
constitucionais; objeto; beneficiários; indenização e seu pagamento;
desapropriação indireta e por zona. Bens Públicos: conceito; utilização;
afetação e desafetação; regime jurídico; formas de aquisição e alienação.
Controle da Administração Pública: controle administrativo; controle
legislativo; controle pelo Tribunal de Contas; controle judiciário.
Responsabilidade civil do Estado: responsabilidade objetiva; reparação do
dano. Improbidade administrativa. Lei n.º 8.429/92. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006.]
Direito Civil - 4 questões
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Lei: vigência; aplicação da lei no tempo e no espaço; integração e
interpretação. Lei de Introdução ao Código Civil. Pessoas naturais e
jurídicas: personalidade; capacidade; direitos de personalidade. Domicílio.
Bens: conceito e espécies. Fatos e atos jurídicos: negócios jurídicos;
requisitos; defeitos dos negócios jurídicos; modalidades dos negócios
jurídicos; forma e prova dos atos jurídicos; nulidade e anulabilidade dos
negócios jurídicos; atos ilícitos; abuso de direito; prescrição e decadência;
caso fortuito e força maior. Direitos reais. Espécies. Do Direito de
Família: do direito pessoal; do casamento; das relações de parentesco; do
direito patrimonial; do regime de bens entre os cônjuges; do usufruto e da
administração dos bens de filhos menores; dos alimentos; do bem de
família; da união estável (Lei nº 9.278/96); da tutela e da curatela. Do
direito das sucessões: da sucessão em geral; da sucessão legítima; da
sucessão testamentária; do inventário e da partilha. Direito das
obrigações: das modalidades; transmissão; adimplemento e extinção;
inadimplemento. Contratos: formação; teoria da imprevisão; evicção;
vícios redibitórios; extinção. Espécies de contratos. Responsabilidade
civil, inclusive por danos causados ao ambiente, ao consumidor e a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico. Registros
públicos. Direito de Empresa. Direito Arbitral (Lei nº 9.307/96). [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006.]
Direito Penal – 3 questões
Da aplicação da lei penal: princípios da legalidade e da anterioridade; a lei
penal no tempo e no espaço; o fato típico e seus elementos; relação de
causalidade; culpabilidade; superveniência de causa independente. Crime:
crime consumado, tentado e impossível; desistência voluntária e
arrependimento eficaz; arrependimento posterior; crime doloso e culposo.
Erro de tipo: erro de proibição; erro sobre a pessoa; coação irresistível e
obediência hierárquica; causas excludentes da ilicitude. Da imputabilidade
penal: do concurso de pessoas; do concurso de crimes. Das penas: espécies;
cominação; aplicação; da suspensão condicional da pena; do livramento
condicional; efeitos da condenação e da reabilitação; das medidas de
segurança; das medidas sócio-educativas (Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da
Criança e do Adolescente). Da ação penal pública e privada: da extinção
da punibilidade; da execução das penas em espécie: das penas privativas de
liberdade, das penas alternativas (Lei n.º 9.714/98), dos regimes,
autorizações de saída, remição e incidentes da execução. Dos crimes
contra a vida: das lesões corporais; dos crimes contra a honra; dos crimes
contra a liberdade individual. Dos crimes contra o patrimônio. Dos crimes
contra a liberdade sexual: da sedução e da corrupção de menores. Crime
organizado (Lei n.º 9.034/95). Dos crimes contra a fé pública. Crimes
contra a administração pública. Crimes de imprensa. Crimes de abuso de
autoridade (Lei n.º 4.898/65). Tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes (Lei n.º 6.368/76). Crimes hediondos (Lei n.º 8.072/90 e
Lei n.º 8.930/94). Crimes de tortura (Lei n.º 9.455/97). Do ato
infracional. Dos crimes praticados contra a criança e o adolescente (Lei
n.º 8.069/90). Crimes contra as finanças públicas (Lei n.º 10.028, de 19/
10/2000, que alterou o Código Penal). Crimes contra a ordem tributária
(Lei n.º 8.137/90 e Lei n.º 9.249/95). Crimes contra o sistema financeiro
(Lei n.º 7.492/86 e Lei n.º 9.080/95). Lavagem de dinheiro (Lei n.º 9.613/
98). Crimes contra o meio ambiente (Lei n.º 9.605/98). [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006.]
Direito do Trabalho – 3 questões
Contrato individual de trabalho. Duração do trabalho. Férias anuais.
Prescrição. Proteção ao trabalho da mulher e à maternidade. Salário e
remuneração. Adicionais compulsórios. Representação sindical. Acordo e
convenção coletivos. Princípios e singularidades do Direito Processual do
Trabalho. Procedimento nos dissídios individuais. Recursos no processo do
trabalho. Processo de execução trabalhista. [Devem ser consideradas as
alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006.]
3. Cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
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Matemática - 5 questões
Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e
propriedades. Números e grandezas proporcionais: razões e proporções,
divisão proporcional, regras de três simples e composta. Porcentagem,
juros simples e compostos. Sistemas de medida: área, volume, massa,
capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas.
Equações e inequações: de 1º e 2º graus, problemas.
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Noções de Informática – 8 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
Noções de Direito Administrativo – 8 questões
Administração Pública. Conceito, natureza e fins. Princípios básicos:
legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e publicidade. Poderes
administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar,
regulamentar e de polícia. Atos administrativos. Noções de Licitações,
Contratos e Sanções penais – Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e
10.520/2002, suas alterações e regulamentações; Decreto Federal 3.555/
2000. [Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas
até 31 de março de 2006].
Organização, Sistemas e Métodos - 6 questões
Princípios de gerência: conceito e funções. Organização do trabalho: o
ambiente e sua organização; rotinas de trabalho; organização e utilização do
material de escritório; de consumo e permanente. Arquivo: conceito, tipos de
arquivo, acessórios para arquivamento de papéis e fichas, sistemas de
arquivamento, técnicas de arquivamento. Correspondência: conceito, tipos,
estrutura da redação, abreviaturas mais usadas, a datilografia. Protocolo:
recepção, classificação, registro e distribuição. A documentação: conceito e
importância, processos, tramitação.
Relacionamento Interpessoal - 3 questões
Sigilo e ética profissional. Relacionamento Interpessoal: a importância do
auto conhecimento, diferenças individuais, temperamento, caráter,
personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de
empatia. Comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação,
mensagens, códigos, interpretações, ruídos na comunicação.
4. Cargo de OFICIAL DE MANDADO
1.Prova de Conhecimentos Gerais – 25 (vinte e cinco) questões
Língua Portuguesa – 8 questões
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras.
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas.
Compreensão e interpretação de texto.
Regime Jurídico Único e Regime Previdenciário do Estado de Roraima – 6
questões
Lei Complementar nº 053, de 31.12.2001. Lei Complementar nº 030, de
30.06.1999. Lei complementar nº 054, de 31.12.2001. [Devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março de
2006].
Legislação do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – 6 questões
Leis Complementar nº 6, de 24.06.1994. Regimento Interno, aprovado
em 06 de janeiro de 1995. Lei Estadual nº 507, de 02.12.2005. [Devem
ser consideradas as alterações da legislação publicadas até 31 de março
de 2006].
Matemática - 5 questões
Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e
propriedades. Números e grandezas proporcionais: razões e proporções,
divisão proporcional, regras de três simples e composta. Porcentagem,
juros simples e compostos. Sistemas de medida: área, volume, massa,
capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas.
Equações e inequações: de 1º e 2º graus, problemas.
2. Prova de Conhecimentos Específicos – 25 (vinte e cinco)
questões
Noções de Informática – 5 questões
Intranet e internet: conceitos e tecnologias; segurança; navegador
Internet Explorer – interface e configurações. Correio eletrônico:
conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens; arquivos
anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens. Conceitos básicos
do Microsoft Office: editor de texto (Microsoft Word), planilha de
cálculo (Microsoft Excel), armazenamento de dados (Microsoft Access),
apresentações (Microsoft Power Point) e de gerenciamento de projetos
(Microsoft Project).
Noções de Direito Administrativo – 5 questões
Administração Pública. Conceito, natureza e fins. Princípios básicos:
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legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e publicidade. Poderes
administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar,
regulamentar e de polícia. Atos administrativos. Noções de Licitações,
Contratos e Sanções penais – Leis Federais 8.666/93, 9.648/1998 e
10.520/2002, suas alterações e regulamentações; Decreto Federal 3.555/
2000. [Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas
até 31 de março de 2006].
Noções de Direito Civil – 5 questões
Das Pessoas. Domicílio e Residência. Fatos e Atos Jurídicos. Dos Atos
Ilícitos. Prescrição e Decadência, Interrupção e Suspensão da Prescrição.
Relações de Parentesco (Disposições gerais – art. 330 a 336 do CC). Do
Direito das Coisas: posse (art. 485 a 523 do CC), propriedade (art. 524 a
529 do CC). Do Direito das Obrigações: das obrigações de dar, das
obrigações de fazer e das disposições gerais dos efeitos das obrigações. Dos
contratos (disposições gerais – art. 1079 a 1091 do CC). CC – Código
Civil. [Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas
até 31 de março de 2006].
Noções de Direito Processual Civil – 5 questões
Do tempo e do lugar dos atos processuais: Do tempo (art. 172 a 175 do
CPC); Do lugar (art. 176 do CPC). Dos prazos: Das disposições gerais
(art. 177 a 192 do CPC). Das comunicações dos atos: Das citações (art.
213 a 233 do CPC), Das intimações (art. 234 a 242 do CPC). Das
diversas espécies de execução. Da execução por quantia certa contra
devedor solvente: Da penhora, da avaliação e da arrematação; Das
disposições gerais (art. 646 a 651 do CPC); da citação do devedor e da
nomeação de bens (art. 652 a 658 do CPC); Da penhora e do depósito
(art. 659 a 670 do CPC); Da penhora de créditos e de outros direitos
patrimoniais (art. 671 a 676 do CPC); Da penhora, do depósito e da
administração de empresa e outros estabelecimentos (art. 677 a 679 do
CPC). Do processo cautelar. Das medidas cautelares. Dos procedimentos
cautelares específicos: Do arresto (art. 813 a 821 do CPC); Do seqüestro
(art. 822 a 825 do CPC); Da caução (art. 826 a 838 do CPC); Da busca e
apreensão (art. 839 a 843 do CPC). Da capacidade processual (art. 8 a 15
do CPC). CPC – Código de Processo Civil. [Devem ser consideradas as
alterações da legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Noções de Direito Constitucional - 2 questões
Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária (Art. 70 a 75 da
Constituição Federal). [Devem ser consideradas as alterações da
legislação publicadas até 31 de março de 2006].
Noções de Direito Processual Penal - 3 questões
Da Prova: Das Testemunhas (art. 218 do CPP). Das Citações e
Intimações: Das citações (art. 351 a 369 do CPP); Das intimações (art.
370 a 372 do CPP). Do processo em geral. CPP – Código de Processo
Penal. [Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas
até 31 de março de 2006].
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA.
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às nove horas e
cinco minutos, no Plenário do Edifício situado na rua Agnelo Bitencourt, esquina
com a rua Coronel Pinto, Centro, nesta cidade de Boa Vista, reuniu-se em Sessão
Ordinária o Tribunal de Contas do Estado de Roraima, sob a Presidência do
Conselheiro Manoel Dantas Dias. Presentes: Conselheiro Marcus Rafael de Hollanda
Farias, Conselheiro Essen Pinheiro Filho e Conselheiro Henrique Manoel Fernandes
Machado, a digna Representante do Ministério Público, Procuradora de Justiça,
Doutora Rejane Gomes de Azevedo e a Consultora Jurídica, Doutora Maria Carolina
Velludo de Melo. Ausentes: Conselheiro José Lauro Moreira. Justificativa: gozo de
férias; e Conselheiros Reinaldo Fernandes Neves Filho e Cilene Lago Salomão.
Justificativa: viagem à serviço. O Conselheiro Presidente declarou aberta a Sessão,
colocando em discussão e votação a Ata 10ª Sessão Ordinária, que foi aprovada, à
unanimidade dos Conselheiros que votaram. Deixou de se manifestar o Conselheiro
Essen Pinheiro Filho, que esteve ausente da Sessão. Item 1. Julgamento de
Processos: Proc. Nº 0395/2001; Assunto: Inspeção Extraordinária - apuração dos
valores do ISS de Obras Federais e Verificação de Renúncia de Receita. Órgão:
Prefeitura Municipal de Caracaraí; Responsável: Sr. Antônio da Costa Reis; Relator:
Cons. Henrique Manoel Fernandes Machado. Concedida a palavra ao Relator,
procedeu à leitura do Relatório. Ouvido o Ministério Público, ratificou o Parecer
constante dos autos. Retornada a palavra ao Conselheiro Relator, proferiu seu Voto
pela conversão dos presentes autos em Tomada de Contas Especial, com
aproveitamento de todos os atos processuais realizados, em homenagem ao princípio
da economia processual, a fim de se obter o efetivo ressarcimento do dano ao erário.
Em votação, os Conselheiros Essen Pinheiro Filho e Marcus Rafael de Hollanda
Farias manifestaram-se favoráveis ao voto do Relator. Em seguida, o Conselheiro
Presidente proclamou vencedor o voto do Relator, à unanimidade dos Conselheiros
presentes. Retornada a palavra ao Conselheiro Relator, procedeu à leitura do Projeto
de Decisão. Em seguida, o Conselheiro Presidente declarou aprovado o Projeto, cujo
teor passará a constituir a Decisão nº 011/2006. Proc. Nº 0515/2005; Assunto:
Denúncia; Relator: Cons. Essen Pinheiro Filho. Concedida a palavra ao Relator,
solicitou a dispensa da leitura do Relatório vez que distribuído com antecedência, o
que foi concedido. Ouvido o Ministério Público, ratificou o Parecer constante dos
autos. Retornada a palavra ao Conselheiro Relator, proferiu seu Voto pelo não
conhecimento da denúncia, tendo em vista o não atendimento ao disposto nos
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artigos 57 e 58 da Lei Complementar nº 06/94, e 258 do Regimento Interno–TCE/
RR; pela manutenção da chancela de sigilo que recai sobre os autos; pelo
encaminhamento de cópia da decisão prolatada ao Denunciante e Denunciado; pelo
arquivamento do feito. Em votação, os Conselheiros Henrique Manoel Fernandes
Machado e Marcus Rafael de Hollanda Farias manifestaram-se favoráveis ao voto do
Relator. Em seguida, o Conselheiro Presidente proclamou vencedor o voto do
Relator, à unanimidade dos Conselheiros presentes. Retornada a palavra ao
Conselheiro Relator, procedeu à leitura do Projeto de Decisão. Em seguida, o
Conselheiro Presidente declarou aprovado o Projeto, cujo teor passará a constituir a
Decisão nº 012/2006. Item 2. Comunicações, requerimentos, moções e indicações
dos Exmos. Srs. Conselheiros. Nenhum dos Conselheiros fez uso da palavra neste
momento da Sessão. Item 3. Comunicações da Presidência. Nada tendo a comunicar
e nada mais havendo a tratar, às nove horas e vinte e oito minutos, o Conselheiro
Presidente declarou encerrada a Sessão. E, para constar, eu, Margareth Maria
Coimbra dos Reis Miranda, Secretária de Atividades Plenárias e Cartorárias, lavrei a
presente Ata, que vai assinada pelos Senhores Conselheiros presentes e pela
Representante do Ministério Público.
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
Marcus Rafael de Hollanda Farias
Conselheiro Corregedor
Essen Pinheiro Filho
Conselheiro
Henrique Manoel Fernandes Machado
Conselheiro
Fui presente: Rejane Gomes de Azevedo
Procuradora de Justiça
Representante do Ministério Público
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA
ACÓRDÃO Nº 007/2006 – TCE/RR – PLENÁRIO
1. Processo TCE/RR Nº 0008-2/2000 (Apenso: Proc. Nº 0012-2/2000)
2. Assunto: Recurso de Revisão - Acórdão nº 027/1999-TCE/PLENÁRIO - Processo
nº 0099/1995-TCE/RR
3. Recorrente: Sr. Afonso Celso Mesquita
4. Órgão: Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA
5. Relator: Conselheiro Marcus Rafael de Hollanda Farias
6. Representante do Ministério Público: Dra. Rejane Gomes de Azevedo
7. Secretário Geral de Controle Externo: Dr. Elder José de Brito Oliva
8. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr.
Afonso Celso Mesquita, inconformado com a Decisão prolatada no Acórdão nº 027/
1999–TCE/PLENÁRIO, autos do Processo nº 0099/1995, fls. 954 a 956 - vol. V,
que julgou irregulares a Prestação de Contas – Exercício 1994, da Companhia de
Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, e
Considerando que o Recurso interposto encontra-se revestido das formalidades legais
para admissibilidade;
Considerando que os fundamentos meritórios são insuficientes para modificarem a
Decisão recorrida,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, à
unanimidade dos presentes:
8.1. em sede preliminar, conhecer do presente Recurso, visto preencher os requisitos
de admissibilidade capitulados no artigo 36 da Lei Complementar nº 06/1994;
8.2. em sede meritória, pelo seu não provimento, mantendo na íntegra a Decisão
prolatada no Acórdão nº 027/1999, fls. 954 a 956-vol. V (autos do Processo nº
0099/1995), que julgou irregulares as Contas da Companhia de Desenvolvimento de
Roraima – CODESAIMA – Exercício 1994;
8.3. que a Secretaria de Atividades Plenárias e Cartorárias – SAPLE/TCE-RR
observe quando do envio da Decisão juntamente com o respectivo Demonstrativo de
Débito, aos Responsáveis e Responsáveis solidários, aqueles que já efetuaram o
pagamento do valor devido, excluindo-os do futuro processo de execução;
8.4. em razão da conexão, julgar simultanemente o Processo nº 0012-2/2000;
8.5. pela ciência da Decisão aos Recorrentes;
8.6. pelo arquivamento dos feitos.
9. Ata n.º 012/2006 – Plenário.
10. Data da Sessão: 05 de abril de 2006 – Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Conselheiros Presentes: Reinaldo Fernandes Neves Filho
Cilene Lago Salomão
Henrique Manoel Fernandes Machado
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
Marcus Rafael de Hollanda Farias
Conselheiro Relator
Fui presente: Rejane Gomes de Azevedo
Procuradora de Justiça
Representante do Ministério Público
RELATÓRIO
1. Processo TCE/RR Nº 0008-2/2000 (Apenso: Proc. Nº 0012-2/2000)
2. Órgão: Companhia de Desenvolvimento de Roraima CODESAIMA
3. Assunto: Recurso de Revisão - Acórdão nº 027/1999-TCE/PLENÁRIO Processo nº 099/1995-TCE/RR
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4. Recorrente: Sr. Afonso Celso Mesquita
5. Relator: Conselheiro Marcus Rafael de Hollanda Farias
6. Representante do Ministério Público : Dra. Rejane Gomes de Azevedo
7. Secretária Geral de Controle Externo : Dr. Elder José de Brito Oliva
Inconformado com a Decisão prolatada no Acórdão nº 027/1999-TCE/PLENÁRIO,
fls. 954 a 956 - vol. V, autos do Processo nº 0099/1995, que julgou irregular a
Prestação de Contas – Exercício 1994, da Companhia de Desenvolvimento de
Roraima – CODESAIMA, o Sr. Afonso Celso Mesquita da Silva interpôs o presente
Recurso, fls. 002 a 004, e anexos às fls. 005 a 015-vol. I.
Realizadas as diligências de praxe, fls. 016-vol. I a 325-vol. II, vieram-me os autos
conclusos, oportunidade em que determinei o opinamento e oitiva dos órgãos de
Controle Externo desta Corte e do Ministério Público, cujos posicionamentos são
os seguintes, verbis:
2ª INSPETORIA (PARECER Nº 021/2003, FLS. 326 A 333 – VOL II)
“03 - DA CONCLUSÃO
3.1 – A ATA nº 50 (documento de fls. 010/18), salvo melhor juízo, não constitui
documento novo, pois seu conteúdo foi devidamente analisado na instrução dos
autos e serviu de base as conclusões do Relatório (fls. 642/651 no Processo 0099/
95).
3.2 – Houve ampliação do que foi decidido pela Assembléia Geral, através de um
Parecer (fls. 005/006), que representa apenas “um ponto de vista” sem força
decisória, e que está contrário ao que foi consignado na ATA nº 50. No exercício de
1993, a decisão da Assembléia Geral foi cumprida na sua íntegra, e não houve
questionamento por este Tribunal.
3.3 – Que em função da “decisão” tomada, baseada em um simples Parecer, em
contrário ao que foi deliberado pela Assembléia Geral – onde se discute valores –
com a presença do representante do Acionista Majoritário, foram feitos pagamentos a
maior a todos os membros da Diretoria e dos Conselhos.
Diante do exposto, considerando a análise e razões de fato e de direito acima
aduzidas, esta 2ª Inspetoria ratifica os subitens 1 e 2 do item 09 – CONCLUSÃO do
Relatório de fls. 634/83 – vol. IV - proc. Nº 099/95, bem como o parecer nº 010/
2001 (fls. 025/8 – vol. I), concluindo o que passa a escandir nos seguintes termos:
3.4 – Que em face do explicitado nos subitens anteriores, esta Inspetoria opina no
sentido de que o presente Recurso de Revisão deve ser conhecido, mas no mérito,
lhe deve ser negado provimento.
3.5 – Os efeitos da decisão do presente Recurso de Revisão devem ser estendidos ao
Processo nº 012-2/2000 haja vista a identidade de objetos.”
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO (PARECER Nº 007/2004,
FLS. 343 A 351 – VOL. II)
“IV - Da Conclusão
Com base em todo o exposto e na necessidade de saneamento dos autos, esta
Secretaria Geral de Controle Externo, discordando do posicionamento da equipe
técnica no Parecer nº 021/2003, às fls. 326/333, s.m.j., manifesta no sentido de que:
1. Seja submetido à apreciação do Plenário deste Egrégio Tribunal, voto Preliminar
pela decretação da nulidade do Acórdão nº 027/99, proferido nos autos do Processo
099/95, uma vez não ter sido oportunizado aos demais responsáveis direito ao
contraditório e à ampla defesa;
2. Conseqüentemente, caso declarada a nulidade do Acórdão guerreado sejam
julgados prejudicados o presente Recurso de Revisão e o Recurso autuado sob o nº
0012-2/2000, em apenso, determinando-se o arquivamento dos mesmos;
3. Pelo aproveitamento das citações já realizadas, das defesas já apresentadas e dos
recolhimentos já efetuados, em conformidade com o que disciplinam os arts. 249 e
250 do CPC, determinando-se o desentranhamento dos mesmos do presente feito
para serem juntados ao Processo Principal – Processo nº 099/95;
Após o saneamento, pelo retorno dos autos principais ao órgão de Controle Externo
para análise do contraditório e prosseguimento do feito.”
MINISTÉRIO PÚBLICO (PARECER ÀS FLS. 353 A 363)
“Diante do acima exposto, em dissonância com o Parecer nº 021/2003 da Segunda
Inspetoria (fls. 326/33) e em consonância com o Parecer nº 007/2004 do Sr.
Secretário Geral de Controle Externo (fls. 343/51), opina este Órgão Ministerial, no
sentido de que essa Egrégia Corte de Contas:
a) Declare a nulidade do v. Acórdão nº 027/99, prolatado nos autos do Processo nº
099/1995 de Prestação de Contas da Companhia de Desenvolvimento de Roraima –
CODESAIMA, determinando a inclusão no Pólo Processual, na condição de
Responsáveis Solidários, de todos os demais membros da Diretoria, do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal no Rol de Responsáveis, em face da
responsabilidade solidária objetiva, de aplicação obrigatória;
b) Em conseqüência, seja o presente Recurso de Revisão e o Recurso de Revisão
Interposto pelo Sr. Ivanildo de Lima Trindade, sob o nº 012-2/2000, em apenso,
julgados prejudicados, com posterior arquivamento;
c) Sejam todos os atos processuais relacionados com a fase de instrução da Prestação
de Contas, praticados nestes autos, tais como: citações, defesas apresentadas e
recolhimentos efetuados, aproveitados em homenagem ao princípio da economia
processual e das normas contidas nos arts. 249 e 250, do CPC, neste caso, aplicado
subsidiariamente, por tratar-se de erro procedimental não resultante de prejuízo aos
Responsáveis;
d) Determinar o translado dos atos processuais praticados a partir de fls. 37 verso,
para os autos do Processo de Prestação de Contas nº 099/1995, da Companhia de
Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA;
e) Determinar o translado da decisão, a qual deverá ser prolatada através de Acórdão,
para os demais autos a estes apensados;
f) Em conseqüência, seja o presente Recurso de Revisão e o Recurso de Revisão
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interposto pelo Sr. Ivanildo de Lima Trindade, sob o nº 012-2/2000 em apenso,
julgados prejudicados, com posterior arquivamento;
g) O prosseguimento normal do feito, Processo de Prestação de Contas nº 099/1995
da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, a partir da análise
do contraditório da documentação transladada”.
Após detida análise dos autos, atentei para a existência de conexão entre este
processo e o de nº 0012-2/2000, eis que ambos possuem igual teor, forma e objeto,
razão pela qual, com fulcro no artigo 105 do Código de Processo Civil e nos
Princípios da Celeridade e da Economia Processual, determinei à SAPLE a Reunião
deste feito àquele, a fim de que se realizasse o julgamento simultâneo dos processos.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Afonso Celso Mesquita da Silva, inconformado com a Decisão prolatada no Acórdão
nº 027/1999-TCE/PLENÁRIO, fls. 954 a 956 - vol. V, autos do Processo nº 0099/
1995, que julgou irregular a Prestação de Contas – Exercício 1994, da Companhia
de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, por meio de petição protocolada
às fls. 002 a 004, e anexos às fls. 005 a 015-vol I, interpôs Recurso de Revisão, com
o fim de apurar todo e qualquer erro no cálculo das contas examinadas.
Após análise da exordial, em sede preliminar, conheço do presente Recurso, eis que
se encontram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, conforme
disciplinado pelo artigo 36, da Lei Complementar nº 006/1994.
Em sede meritória, não vislumbro nas razões expendidas pelo Recorrente,
fundamentos fáticos e jurídicos hábeis a reverter a Decisão desfavorável exarada no
Acórdão mencionado.
A equipe técnica deste Tribunal, nos autos do feito principal, manifestou-se em
relatório indicando uma série de impropriedades, as quais ao longo do curso
processual foram justificadas em sua quase totalidade, restando, todavia, sem
fundamento a alegação de que fora efetuado pagamento a maior aos membros da
Diretoria, (subitem 8.2, fls. 641 a 645) e aos membros do Conselho de
Administração e Fiscal (subitem 8.3 e 8.4, fls. 645 e 648 a 651).
Em Parecer Ministerial, fls. 935, vol. V, foi recomendado aos responsáveis que
procurassem evitar a reincidência nas irregularidades já discriminadas, por meio da
observância aos artigos 40, § § 1º e 2º, inciso III, 61, parágrafo único, 62, § 1º e 65,
§ § 1º e 2º, da Lei 8.666/93; e, com o fim de evitar a concessão de Suprimento de
Fundos à pessoas estranhas aos quadros da Companhia, subitem 8.6, letra “a”, fls.
653, dos autos principais, da observância ao artigo 68 da Lei 4.320/64.
Assim, em perfeito amálgama com o posicionamento supra, a decisão emanada do
Acórdão nº 027/99, torna evidente que o principal motivo para a reprovação das
Contas da CODESAIMA, relativas ao exercício de 1994, foi a existência de dano ao
erário, consistente no pagamento a maior para Diretores e membros do Conselho de
Administração e Fiscal, uma vez que as irregularidades relativas à Lei 8.666/93
foram expendidas sob a forma de recomendação.
Sendo assim, minha análise há que pautar-se tão-somente neste item, porquanto
fundamentou a reprovação das Contas, objeto de contestação do presente recurso.
Os fundamentos do voto vencedor constante dos autos principais, não deixam
dúvidas quanto a ocorrência do dano, uma vez que os vencimentos pagos aos
Diretores da Companhia destoaram da Decisão que fixou o limite remuneratório.
À época, os fatos apurados estavam sob a tutela da Lei das Sociedades Anônimas, a
qual regulamentava a remuneração de seus administradores em seu artigo 152,
verbis:
“Art. 152. A assembléia geral fixará o montante global ou individual da remuneração
dos administradores tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às
suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no
mercado.” (grifei)
No mesmo sentido, estabelece o artigo 40 do Estatuto da Companhia, verbis:
“Art. 40. A remuneração dos Administradores será fixada pela Assembléia Geral,
global ou individualmente, tendo em conta suas responsabilidades, tempo dedicado
às funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no
mercado, observando-se subsidiariamente as diretrizes traçadas pelo acionista
contratador.” (grifei)
Com fulcro nesses dispostivos, a Assembléia Geral Extraordinária, datada de 28 de
abril de 1993, transcrita na ata nº 50, cópia às fls. 007 a 014 destes autos,
estabeleceu os proventos ora questionados, nos seguintes termos, verbis:
“Fixou-se para o Diretor Presidente os proventos atuais aos de Secretário de Estado
de Roraima, e 70% (setenta por cento) do referido valor para os demais Diretores.
Para os membros do Conselho de Administração fixou-se 25% (vinte e cinco por
cento) do valor da média dos honorários dos Diretores. Para os membros do
Conselho Fiscal fixou-se em 20% (vinte por cento) do valor da média dos
honorários dos Diretores. O acionista majoritário votou pela aprovação dos valores
que foram expostos. Os demais acionistas acompanharam o voto.”
Ocorre que, logo após a aprovação da Ata acima transcrita, foi solicitado ao setor de
Auditoria da Codesaima, um parecer acerca da composição da Remuneração de seu
Diretor Presidente, pois constava a recepção por alguns agentes públicos da
administração direta, de uma vantagem denominada “benefício moradia”. Concluiu
referida Auditoria pela inclusão dessa vantagem remuneratória àquela recebida pelo
Diretor Presidente, conforme Parecer às fls. 006 destes autos.
Todavia, a percepção de tal vantagem não foi objeto de deliberação pela Assembléia
que fixou o limite remuneratório da Diretoria para aquele Exercício Fiscal, conforme
se infere daquela citação.
Tivesse a mesma sido aprovada em Assembléia, evidente que não se teria incorrido
na falha apontada, pelo que, diante da fragilidade argumentatória do recorrente não
dou provimento a este Recurso, mantendo na íntegra a Decisão objeto do Acórdão nº
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027/1999, fls. 954 a 956-vol. V (autos do Processo nº 0099/1995), que julgou
irregulares as Contas da Companhia de Desenvolvimento de Roraima –
CODESAIMA – Exercício 1994.
E mais, em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, e visto que
nesta fase todos os Diretores não citados foram chamados ao feito, e que a maioria ou
requereu o parcelamento ou efetuou o recolhimento do valor devido, determino que a
Secretaria de Atividades Plenárias e Cartorárias (SAPLE) observe dentre eles, os que
já efetuaram o respectivo pagamento, para exclui-los do futuro processo de execução.
Tenho por imperioso, ainda, considerar o necessário julgamento simultâneo do
Processo nº 0012-2/2000, uma vez que fora detectada a existência de conexão para
com os autos em apreço, ante a patente existência de questão comum a decidir,
decisão que fundamento nos artigos 103 e 105 do CPC, os quais aplico
subsidiariamente a este feito.
“Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o
objeto ou a causa de pedir.
Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de
qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de
que sejam decididas simultaneamente.”
Isto posto, VOTO:
1) Em sede preliminar, pelo conhecimento do presente Recurso, visto preencher os
requisitos de admissibilidade capitulados no artigo 36 da Lei Complementar nº 06/
1994;
2) Em sede meritória, pelo seu não provimento, mantendo na íntegra a Decisão
prolatada no Acórdão nº 027/1999, fls. 954 a 956-vol. V (autos do Processo nº
0099/1995), que julgou irregulares as Contas da Companhia de Desenvolvimento de
Roraima – CODESAIMA – Exercício 1994;
3) Pela exclusão do futuro processo de execução daqueles que já efetuaram o
pagamento do valor devido, cabendo a SAPLE a isto observar quando do envio da
Decisão juntamente com o respectivo Demonstrativo de Débito, aos Responsáveis e
Responsáveis Solidários;
4) Em razão da conexão, julgo simultaneamente o Processo nº 0012-2/2000;
5) Pela ciência da Decisão aos Recorrentes;
6) Pelo arquivamento dos feitos.
É COMO VOTO.
Sala das Sessões, Boa Vista, 5 de abril de 2006.
Marcus Rafael de Hollanda Farias
Conselheiro TCE-RR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA
DECISÃO Nº 013/2006 – TCE/RR – PLENÁRIO
1. Processo TCE/RR Nº 0150/2002
2. Assunto: Exame dos processos referentes à construção e acompanhamento de
pontes sobre os rios Itacutu e Arraia no Município de Bonfim.
3. Órgão: Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
4. Responsáveis: Sr. Carlos Eduardo Levischi – Diretor Geral – 01.01.01 a
05.04.02.
Sra. Rosani Dias Cidade – Diretora Geral – 10.04.02 a 30.04.02.
Sr. José Henrique Coelho Sadok de Sá – Diretor de Obras – 01.01.01 a 30.04.02.
5. Relator: Conselheiro Reinaldo Fernandes Neves Filho.
6. Representante do Ministério Público: Dra. Rejane Gomes de Azevedo.
7. Secretário Geral de Controle Externo: Dr. Elder José de Brito Oliva.
8. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de exame dos processos referentes à
construção das pontes sobre os rios Itacutu e Arraia no Município de Bonfim e
Considerando que os recursos, objeto do presente feito, são oriundos, na sua maior
parte, da União;
Considerando que a Instrução Normativa nº 001 do Tesouro Nacional estabelece ser
de total competência do Tribunal de Contas da União, a prestação de contas que
envolva recursos federais, independentemente da contrapartida,
Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, reunidos em Sessão
Ordinária, à unanimidade dos Conselheiros presentes, DECIDEM:
Arquivar o presente feito.
9. Ata n.º 012/2006 – Plenário.
10. Data da Sessão: 05 de abril de 2006 – Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Conselheiros Presentes: Marcus Rafael de Hollanda Farias
Cilene Lago Salomão
Henrique Manoel Fernandes Machado
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
Reinaldo Fernandes Neves Filho
Conselheiro Relator
Fui presente: Rejane Gomes de Azevedo
Procuradora de Justiça
Representante do Ministério Público
RELATÓRIO
1. Processo TCE/RR Nº 0150/2002
2. Assunto: Exame dos processos referentes à construção e acompanhamento de
pontes sobre os rios Itacutu e Arraia no Município de Bonfim.
3. Órgão: Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
4. Responsáveis: Sr. Carlos Eduardo Levischi - Diretor Geral – 01.01.01 a
05.04.02.
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Sra. Rosani Dias Cidade – Diretora Geral – 10.04.02 a 30.04.02.
Sr. José Henrique Coelho Sadok de Sá – Diretor de Obras – 01.01.01 a 30.04.02.
5. Relator: Conselheiro Reinaldo Fernandes Neves Filho.
6. Representante do Ministério Público: Dra. Rejane Gomes de Azevedo.
7. Secretário Geral de Controle Externo: Dr. Elder José de Brito Oliva.
Reportam-se os autos sobre exame dos processos referentes à construção e
acompanhamento das pontes sobre os rios Itacutu e Arraia, no Município de Bonfim,
de responsabilidade do DER-RR. O exame decorreu da solicitação deste Conselheiro
realizada na 29ª Sessão Ordinária, conforme demonstra o Ofício nº 002/GAB/CONS,
às f. 006 dos autos.
Na 8ª Sessão Ordinária, realizada em 03-04-2002, os autos foram sorteados cabendo
a relatoria para este Conselheiro, conforme certificado pela Secretária Geral das
Sessões às f. 1293-verso.
Parecer da Instrução
Foi realizada inspeção in loco, e elaborado pelos técnicos da 1ª Inspetoria os
relatórios às f. 1304/1313, 1314/1320, 1371/1384 e o Parecer nº 037/04, f. 1389/
1391, onde concluem conforme abaixo transcrito:
“a) prolatar decisão decretando a revelia do responsável;
b) decidir pela ilegalidade na gestão da despesa que é objeto destes autos (LC nº 06/
94, art. 1º, § 1º). Saliente-se que restam prejudicados os reflexos (negativos) das
irregularidades apuradas nestes autos nas contas anuais do jurisdicionado (D.E.R),
conforme ventilado nos itens 2 e 3 desta Peça;
c) aplicar multa ao responsável, com fundamento no art. 1º, VI, arts. 61, 63, II, com
a gradação a que se refere o art. 63, § 3º, todos da Lei Complementar nº 06/94;
d) tomar a providência a que se refere o art. 1º, VII e art. 48, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 06/94, valendo ressaltar que a Secretaria de Infra-estrutura
do Estado é a atual responsável pela execução das obras;
e) se não atendido o pleito da alínea anterior, tomar a providência a que se refere o
art. 1º, VIII, c/c § 3º do mesmo artigo, e art. 44, § 2º, c/c art. 48, § 2º, todos da LC
06/94. Vencido o prazo, sem providência, cumprir o disposto no art. 1º, § 4º, c/c o
art. 48, § 3º da LC 06/94, se for o caso;
f) sejam encaminhadas fotocópias de todas as peças destes autos aos Ministérios
Públicos Federal e Estadual, a fim de que, se assim entenderem, apurar
responsabilidades (Lei 8.429/92, Lei nº 8.666/93, artigos 82, 83, 100, etc).
Registre-se que os fatos aludidos nestes autos nestes autos devem ser levados ao
conhecimento do MPF e MPE, em razão de se tratar de recursos públicos oriundos
de convênio com a União, com contrapartida do Estado. Tal providência é imposta
pelo art. 102 da lei 8.666/93, sendo que sua demora poderá acarretar prescrição das
penas impostas pelas leis repressivas pátrias.
g) encaminhar fotocópia destes autos ao TCU, para conhecimento, por tratar-se de
obras com recursos de convênio com a União;
h) pela juntada dos termos do Acórdão nº 1004/2004 – Plenário/TCU, em 9 (nove)
páginas, para conhecimento”.
O Sr. Carlos Eduardo Levischi foi citado, f. 1386 porém não se manifestou,
culminando na decretação de sua revelia, f. 1401-verso.
O Secretário Geral de Controle Externo em seu Parecer nº 274/2004, f. 1394/1400,
acompanhou in totum o entendimento dos técnicos, concluindo, também, que sendo
os recursos aplicados de origem federal deverão ser encaminhados cópias de todas as
peças dos autos aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, e ao Tribunal de
Contas da União.
Parecer do Ministério Público
A Representante Ministerial, Doutora Rejane Gomes de Azevedo, manifestou-se às f.
1408/1411 e 1416-verso, concluindo que a competência para o exame da matéria
tratada é do Tribunal de Contas da União e opinou pelo arquivamento do feito.
É o relatório.
VOTO
O presente processo originou-se por iniciativa deste Conselheiro, ao solicitar ao
eminente Conselheiro Marcus Rafael de Hollanda Farias, à época na Presidência
desta Corte de Contas, os processos licitatórios do Departamento de Estradas e
Rodagem-DER, referentes à Construção das pontes sobre os rios Itacutu e Arraia no
Município de Bonfim.
Após a análise da referida documentação remetida a este Tribunal, em 13 de
dezembro de 2001, os técnicos apontaram inúmeras irregularidades e concluíram pela
necessidade de registrar e autuar processo específico possibilitando, desta forma,
fossem apuradas as impropriedades, identificando os responsáveis e facultando-lhes a
apresentação de justificativas e defesa, em cumprimento à Constituição.
No decorrer da instrução, foi constatado que 90% (noventa por cento) dos recursos
utilizados para a construção das pontes, tratava-se de recursos federais, cujo
Convênio era objeto do Processo nº 004.575/2004-TCU, julgado em 21 de julho de
2004, conforme Acórdão nº 1004/2004-Plenário, Relatório e Voto juntado a estes
autos às f. 1392/1396.
A fiscalização do Convênio em tela é de total responsabilidade do Tribunal de
Contas da União e as irregularidades identificadas já foram apuradas e seus
responsáveis devidamente julgados pelo TCU, em cumprimento à legislação
vigente.
Portanto, considerando a perda de objeto dos presentes autos e a incompetência deste
Tribunal para fiscalizar e julgar a aplicação de recursos federais provenientes de
convênios, inclusive nos casos em que há contrapartida na forma de pecúnia por
parte do Estado, na forma do art. 31, §§ 5º, 6º, 7º e 9º da Instrução Normativa nº
001 da Secretaria do Tesouro Nacional e em consonância com os pareceres da
Secretaria Geral de Controle Externo e do Ministério Público, junto a este Tribunal,
voto pelo arquivamento deste processo.
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TCE, Sala das Sessões, em 05 de abril de 2006.
REINALDO FERNANDES NEVES FILHO
Conselheiro Relator
TCE/RR/PORTARIA Nº 131/2006
O Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima, usando de suas atribuições legais, de acordo com o art. 1º, X,
da Portaria nº 375/2005;Considerando a Programação Anual de Férias;
RESOLVE:
Conceder ao servidor ELDER JOSÉ DE BRITO OLIVA, Assessor Técnico, código
TC/DAS-2, férias regulamentares, no período de 17/04/2006 a 16/05/2006 – 30
(trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2005/2006 – Período Integral.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 30 de março de 2006.
Luiz Carlos Queiroz de Almeida
Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
TCE/RR/PORTARIA Nº 134/2006
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, usando de suas
atribuições legais;
RESOLVE:
Comunicar o seu afastamento da sede, com ônus, no período de 02/04/2006 a 04/04/
2006, à cidade de Belo Horizonte – MG, para participar da assinatura do Convênio
com o PROMOEX.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 31 de março de 2006.
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
TCE/RR/PORTARIA Nº 135/2006
O Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima, usando de suas atribuições legais, de acordo com o art. 1º, XI,
da Portaria nº 375/2005;
RESOLVE:
Autorizar o deslocamento, com ônus, do servidor ANTONIO RANIERI GOMES
DA SILVA, Consultor Técnico de Conselheiro, código TC/DAS-3, à cidade de Belo
Horizonte – MG, no período de 02/04/2006 a 04/04/2006, para participar da
assinatura do convênio com o PROMOEX.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se
Boa Vista - RR, 31 de março de 2006.
Luiz Carlos Queiroz de Almeida
Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
TCE/RR/PORTARIA Nº 136/2006
O Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima, usando de suas atribuições legais, de acordo com o art. 1º, XI,
da Portaria nº 375/2005;
RESOLVE:
Autorizar o deslocamento, com ônus, do servidor SILAS TENENTE DOS
SANTOS, Oficial de Mandado, código TC/OFM, ao Município de Iracema – RR
no dia 07/04/2006, para proceder entrega de documentos.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se
Boa Vista - RR, 04 de abril de 2006.
Luiz Carlos Queiroz de Almeida
Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
TCE/RR/PORTARIA Nº 137/2006
O Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima, usando de suas atribuições legais, de acordo com o art. 1º, X,
da Portaria nº 375/2005;Considerando a Programação Anual de Férias;
RESOLVE:
Conceder ao servidor WILTER ARAÚJO CAVALCANTE, Assessor Técnico,
código TC/DAS-2, férias regulamentares, no período de 04/04/2006 a 13/04/2006 –
10 (dez) dias, referente ao período aquisitivo 2002/2003 – 3º Período.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 04 de abril de 2006.
Luiz Carlos Queiroz de Almeida
Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
TCE/RR/PORTARIA Nº 138/2006
O Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima, usando de suas atribuições legais, de acordo com o art. 1º, X,
da Portaria nº 375/2005;Considerando o contido na Comunicação do Resultado do
Exame Médico-Pericial, encaminhado pela Divisão Médico-Pericial da Secretaria da
Administração do Estado de Roraima;
RESOLVE:
Conceder à servidora MARIA DO SOCORRO FERREIRA ELUAN, Assessora
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Técnica, código TC/DAS-2, licença para tratamento de saúde, no período de 30/01/
2006 a 31/01/2006 – 2 (dois) dias, com base no Art. 180 da Lei Complementar 053/
2001.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 05 de abril de 2006.
Luiz Carlos Queiroz de Almeida
Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
TCE/RR/PORTARIA Nº 139/2006
O Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima, usando de suas atribuições legais, de acordo com o art. 1º, XI,
da Portaria nº 375/2005;
RESOLVE:
Autorizar o deslocamento, com ônus, do servidor JOSÉ ARIMATÉIA LUZ COSTA,
Oficial de Mandado, código TC/OFM, aos Municípios de Caracaraí-RR,
Rorainópolis-RR, e São João da Baliza-RR, no período de 10/04/2006 a 12/04/
2006, para proceder entrega de documentos.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se
Boa Vista - RR, 05 de abril de 2006.
Luiz Carlos Queiroz de Almeida
Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
TCE/RR/PORTARIA Nº 140/2006
O Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima, usando de suas atribuições legais, de acordo com o art. 1º, X,
da Portaria nº 375/2005; Considerando o contido na Comunicação do Resultado do
Exame Médico-Pericial, encaminhado pela Divisão Médico-Pericial da Secretaria da
Administração do Estado de Roraima;
RESOLVE:
Conceder ao servidor FRANCISCO LIMA BATISTA, Analista Administrativo,
código TC/AAD, licença para tratamento de saúde, no período de 03/04/2006 a 17/
04/2006 – 15 (quinze) dias, com base no Art. 180 da Lei Complementar 053/2001.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 05 de abril de 2006.
Luiz Carlos Queiroz de Almeida
Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
TCE/RR/PORTARIA Nº 141/2006
O Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima, usando de suas atribuições legais, de acordo com o art. 1º, IX,
da Portaria nº 375/2005;
RESOLVE:
Revogar a TCE/RR/PORTARIA nº 132/2006, de 30/03/2006, publicada no Diário
Oficial do Estado nº 307 de 03/04/2006, que autorizou o deslocamento dos
servidores SEBASTIÃO ERNESTO SANTOS DOS ANJOS e LUIZ FONSECA
DA SILVA, para participarem do curso “A Reforma da Previdência no Setor
Público”, em virtude do adiamento do referido curso.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se
Boa Vista - RR, 07 de abril de 2006.
Luiz Carlos Queiroz de Almeida
Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
TCE/RR/PORTARIA Nº 142/2006
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 79, da Lei Complementar
Estadual nº 006, de 24 de junho de 1994, com as alterações dadas pela Lei
Complementar Estadual nº 031, de 28 de julho de 1999, e com fundamento no
artigo 16 da Lei nº 507, de 02 de dezembro de 2005
RESOLVE
Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor FLEIDISON DOS SANTOS
CRUZ, cargo TC/AGA – Denominação AGENTE ADMINISTRATIVO, Classe
“A”, do nível “I” para o nível “II”, com efeito a partir de 22 de março de 2006.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 7 de abril de 2006.
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
TCE/RR/PORTARIA Nº 143/2006
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 79, da Lei Complementar
Estadual nº 006, de 24 de junho de 1994, com as alterações dadas pela Lei
Complementar Estadual nº 031, de 28 de julho de 1999, e com fundamento no
artigo 16 da Lei nº 507, de 02 de dezembro de 2005
RESOLVE
Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor JOÃO PAULO TEIXEIRA
DOS REIS, cargo TC/AFI – Denominação ANALISTA–FISCAL DE CONTAS
PÚBLICAS, Classe “A”, do nível “II” para o nível “III”, com efeito a partir de 16
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de janeiro de 2006.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 7 de abril de 2006.
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
TCE/RR/PORTARIA Nº 144/2006
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 79, da Lei Complementar
Estadual nº 006, de 24 de junho de 1994, com as alterações dadas pela Lei
Complementar Estadual nº 031, de 28 de julho de 1999, e com fundamento no
artigo 16 da Lei nº 507, de 02 de dezembro de 2005
RESOLVE
Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL a servidora ROSÂNGELA DAS GRAÇAS
ALMEIDA DE OLIVEIRA, cargo TC/AFI – Denominação ANALISTA–FISCAL
DE CONTAS PÚBLICAS, Classe “A”, do nível “II” para o nível “III”, com efeito
a partir de 19 de março de 2006.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 7 de abril de 2006.
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
TCE/RR/PORTARIA Nº 145/2006
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 79, da Lei Complementar
Estadual nº 006, de 24 de junho de 1994, com as alterações dadas pela Lei
Complementar Estadual nº 031, de 28 de julho de 1999, e com fundamento no
artigo 16 da Lei nº 507, de 02 de dezembro de 2005
RESOLVE
Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor FRANCISCO LIMA
BATISTA, cargo TC/AAD – Denominação ANALISTA ADMINISTRATIVO,
Classe “A”, do nível “I” para o nível “II”, com efeito a partir de 05 de abril de
2006.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 7 de abril de 2006.
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
TCE/RR/PORTARIA Nº 146/2006
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 79, da Lei Complementar
Estadual nº 006, de 24 de junho de 1994, com as alterações dadas pela Lei
Complementar Estadual nº 031, de 28 de julho de 1999, e com fundamento no
artigo 16 da Lei nº 507, de 02 de dezembro de 2005
RESOLVE
Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL a servidora MARYJANE CAVALCANTE
SILVEIRA, cargo TC/TAD – Denominação TÉCNICO ADMINISTRATIVO,
Classe “A”, do nível “I” para o nível “II”, com efeito a partir de 05 de abril de
2006.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 7 de abril de 2006.
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
TCE/RR/PORTARIA Nº 147/2006
O Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima, usando de suas atribuições legais, de acordo com o art. 1º, IX
da Portaria nº 375/2005;
RESOLVE:
Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor MANOEL
MESQUITA, Técnico-Administrativo, código TC/TAD, lotado na Divisão de
Serviços Gerais – DISEG, portador da CI nº 58.439 SSP/RR e CIC nº 225.148.13204, para fazer face a pequenas despesas deste Tribunal, em consonância com o
disposto na Resolução TCE nº 004/2004, e alterações, no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), sendo R$ 800,00 (oitocentos reais) para a rubrica 3390.36, R$
1.000,00 (um mil reais) para a rubrica 3390.39, R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a
rubrica 3390.30 e R$ 200,00 (duzentos reais) para a rubrica 3390.33, cuja aplicação
e a conseqüente prestação de contas, reger-se-ão pelo contido na Resolução em tela.
Programa
: 01122104.301/0001
Fonte
: 001
Elemento
: 3390.30
R$ 2.000,00
3390.33
R$ 200,00
3390.36
R$ 800,00
3390.39
R$ 1.000,00
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 07 de abril de 2006.
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Luiz Carlos Queiroz de Almeida
Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
TCE/RR/PORTARIA Nº 148/2006
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, usando de suas
atribuições legais;
RESOLVE:
Conceder ao Conselheiro HENRIQUE MANOEL FERNANDES MACHADO, férias
regulamentares, no período de 13/04/2006 a 23/04/2006 – 11 (onze) dias, referente
ao período aquisitivo 2004/2005.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 10 de abril de 2006.
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
TCE/RR/PORTARIA Nº 149/2006
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, usando de suas
atribuições legais;
RESOLVE:
Decretar ponto facultativo no Tribunal de Contas do Estado de Roraima, dia 13 de
abril de 2006 (quinta-feira), em respeito à tradição religiosa da Semana Santa.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista – RR, 12 de abril de 2006.
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
TCE/RR/PORTARIA Nº 150/2006
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, usando de suas
atribuições legais;
RESOLVE:
Interromper, a partir do dia 10/04/2006, as férias regulamentares do Conselheiro
JOSÉ LAURO MOREIRA, concedidas através da TCE/RR/PORTARIA Nº 043/
2006, por necessidade de serviço, ficando os dias restantes para serem gozados
posteriormente.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista – RR, 12 de abril de 2006.
Manoel Dantas Dias
Conselheiro Presidente
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 004/04
PROCESSO Nº 011/04
CONTRATANTE - Tribunal de Contas do Estado de Roraima;
CONTRATADA – COPYMASTER COM E REP. LTDA;
OBJETO – Prorrogar a vigência do Contrato nº 004/2004 por mais 12 meses.
ASSINATURAS – Luiz Carlos Queiroz de Almeida – Secretário-Geral de Gestão
Administrativa e Financeira, pelo Tribunal de Contas e Henri Miller Cacheado,
pela Empresa contratada.
Boa Vista/RR, 02 de fevereiro de 2006
Luiz Carlos Queiroz de Almeida
Secretário-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
DESPACHO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA
Proc. nº. 0148/2002
Assunto: Prestação de Contas do FUNDEF - 2001
Órgão: Prefeitura Municipal de Caracaraí
Responsável: Sr. Antônio da Costa Reis
Relator: Conselheiro José Lauro Moreira
Á SAPLE:
1. Decreto a Revelia do Sr. Antonio da Costa Reis, com fulcro § 6º do art. 186 e §
1º do art. 286, ambos do Regimento Interno TCE/RR;
2. Publique-se;
4. Após, dê-se vistas ao Ministério Público.
Em: 10.04.2005
José Lauro Moreira
Conselheiro Relator

Assembléia Legislativa do Estado de
Roraima
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 001/06
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA faz saber que o
Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna pública a seguinte:
- Moção de Aplauso ao Professor Waldir Jorge Ladeira dos Santos, pela valiosa
contribuição na ministração do curso de Perícia Contábil, Controladoria e
Contabilidade Pública, na Faculdade Atual da Amazônia, em Roraima, que, de forma
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clara, precisa e objetiva transmitiu os conhecimentos adquiridos através de sua
experiência na área pública e científica.
Palácio Antônio Martins, 30 de março de 2006.
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO
Presidente em exercício
Deputado RAUL LIMA
1º Secretário
Deputado CÉLIO RODRIGUES WANDERLEY
2º Secretário

Ministério Público de Roraima
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 294, DE 17 DE ABRIL DE 2006
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais e com fulcro nos artigos 08, 17 a 19 da Lei Estadual nº
153/96 e na Resolução nº 01/03,
R E S O L V E:
Homologar a avaliação de estágio probatório da servidora MARÍLIA MENEZES
GONÇALVES, considerando-a estável no Quadro de Servidores Efetivos do
Ministério Público Estadual, no cargo de Auxiliar e Limpeza e Copa, Código MP/
NB2, Nível I, com efeitos a contar de 27MAR06.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 295, DE 17 DE ABRIL DE 2006
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais e com fulcro nos artigos 08, 17 a 19 da Lei Estadual nº
153/96 e na Resolução nº 01/03,
R E S O L V E:
Homologar a avaliação de estágio probatório do servidor FÁBIO RODRIGUES
SOBRINHO, considerando-o estável no Quadro de Servidores Efetivos do
Ministério Público Estadual, no cargo de Auxiliar e Limpeza e Copa, Código MP/
NB2, Nível I, com efeitos a contar de 27ABR06.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 296, DE 17 DE ABRIL DE 2006
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, EM
EXERCÍCIO, com fulcro no art. 12, inciso XXI, da Lei Complementar Estadual nº
003/94,
R E S O L V E:
Comunicar seu afastamento, no período de 18ABR a 21ABR06, para participar da
Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça –
CNPG , a realizar-se na cidade de São Paulo/SP.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 297, DE 17 DE ABRIL DE 2006
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DO ESTADO DE RORAIMA, com
fulcro no art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 003/94,
R E S O L V E:
Designar a Procuradora de Justiça, Dra. CLEONICE ANDRIGO VIEIRA, para
responder pela Procuradoria-Geral de Justiça, no período de 18ABR a 23ABR06.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 298, DE 17 DE ABRIL DE 2006
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições,
R E S O L V E:
Designar a Promotora de Justiça Substituta, Dra. ILAINE APARECIDA
PAGLIARINI, para auxiliar na 2ª Promotoria Cível, relativamente aos Crimes de
Sonegação Fiscal, com efeitos a contar de 1ºABR06 até ulterior deliberação, sem
prejuízo das atuais atribuições.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 299, DE 17 DE ABRIL DE 2006
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria nº 243/06, publicada no Diário do Poder Judiciário nº
3336, de 30MAR06.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 300, DE 17 DE ABRIL DE 2006
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com
fulcro no art. 12, inciso XXI, da Lei Complementar Estadual nº 003/94,
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R E S O L V E:
Autorizar o afastamento do servidor ROBERTO ALMEIDA DO NASCIMENTO,
para participar do “7º Fórum Internacional de Software Livre”, no período de
18ABR a 24ABR06, na cidade de Porto Alegre/RS.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 301, DE 17 DE ABRIL DE 2006
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com
fulcro no art. 77, Parágrafo Único, da Lei Complementar Estadual nº 053/01,
R E S O L V E:
Interromper, a partir de 15ABR06, fundado em motivo de superior interesse público,
as férias da servidora EVELINE MARIA PIERRE FONTELES CONRADO,
anteriormente deferidas pela Portaria nº 241/06, publicada no Diário do Poder
Judiciário nº 3336, de 30MAR06, ficando o período restante a ser usufruído
oportunamente.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador-Geral de Justiça
ATO Nº 10, DE 17 DE ABRIL DE 2006
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais e, tendo em vista a Lei nº 153, de 1ºOUT96, alterada pela
Lei 464, de 26OUT04 que dispõe sobre o quadro de Pessoal do Ministério Público,
R E S O L V E:
Nomear, MESSIAS ELIAS PINTO, para exercer o cargo em comissão de Auxiliar
Administrativo, código MP/CCA-6, do Quadro de Pessoal do Ministério Público
do Estado de Roraima, com efeitos a partir de 17ABR06.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador-Geral de Justiça

Defensoria Pública do Estado de Roraima
PORTARIA Nº 123/06
O Defensor Público Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:
I - Designar, o Defensor Público Dr. WILSON ROY LEITE DA SILVA, para, no dia
11 de abril do corrente ano, viajar ao Município de Pacaraima, com a finalidade de
cumprir pauta de audiências naquela Comarca, com ônus.
II - Designar o Servidor Público Estadual, RONI ROBERTO DA SILVA
FIGUEREDO, motorista, lotado nesta DPE/RR, para viajar ao município de
Pacaraima no dia 11 de abril do corrente ano, transportando o Defensor Público que
irá cumprir pauta de audiências naquela comarca, com ônus.
Publique-se. Cumpra-se.
Defensoria Pública do Estado de Roraima, Boa Vista-RR, 10 de abril de 2006.
THAUMATURGO CEZAR MOREIRA DO NASCIMENTO
Defensor PúblicO Geral..
PORTARIA Nº 124/06
O Defensor Público Geral no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
I - Designar, o Defensor Público, Dr. NATANAEL DE LIMA FERREIRA, para, no
dia 11 de abril de 2006, atuar nos autos de Juizado Especial/Crime contra Pessoa nº
005 05001957-8 em atendimento ao OFÍCIO/SÉC/Nº 0285/06 do MM. Juiz de
Direito da Comarca de Alto Alegre-RR, com ônus.
II - Designar o Servidor Público Estadual JOSÉ COSTA PEREIRA, matrícula nº
040004284, motorista, lotado nesta DPE/RR, para viajar ao Município de Alto
Alegre/RR em 11 de abril de 2006, transportando o Defensor Público que irá atuar
na mencionada comarca. Com ônus.
Publique-se. Cumpra-se.
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Defensoria Pública do Estado de Roraima, Boa Vista-RR, 10 de abril de 2006.
THAUMATURGO CEZAR MOREIRA DO NASCIMENTO
Defensor Público Geral.
PORTARIA Nº 125/06
O Defensor Público Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:
Designar, o Defensor Público Dr. WILSON ROY LEITE DA SILVA, para, no
período de 17 a 18 de abril do corrente ano, viajar ao Município de Pacaraima, com
a finalidade de cumprir pauta de audiências naquela Comarca, com ônus.
Publique-se. Cumpra-se.
Defensoria Pública do Estado de Roraima, Boa Vista-RR, 17 de abril de 2006.
THAUMATURGO CEZAR MOREIRA DO NASCIMENTO
Defensor PúblicO Geral.
PORTARIA Nº 126/06
O Defensor Público Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:
Designar, o Defensor Público Dr. WILSON ROY LEITE DA SILVA, para, no
período de 24 a 25 de abril do corrente ano, viajar ao Município de Pacaraima, com
a finalidade de cumprir pauta de audiências naquela Comarca, com ônus.
Publique-se. Cumpra-se.
Defensoria Pública do Estado de Roraima, Boa Vista-RR, 17 de abril de 2006.
THAUMATURGO CEZAR MOREIRA DO NASCIMENTO
Defensor PúblicO Geral.
PORTARIA Nº 127/06
O Defensor Público Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:
Designar, o Defensor Público Dr. SILVIO ABBADE MACIAS, para, no dia 02 de
maio do corrente ano, viajar ao Município de Pacaraima, com a finalidade de
cumprir pauta de audiências naquela Comarca, com ônus.
Publique-se. Cumpra-se.
Defensoria Pública do Estado de Roraima, Boa Vista-RR, 17 de abril de 2006.
THAUMATURGO CEZAR MOREIRA DO NASCIMENTO
Defensor PúblicO Geral.
PORTARIA Nº 128/06
O Defensor Público Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:
Designar, o Defensor Público Dr. MARCOS ANTONIO JÓFFILY, para, no período
de 18 a 20 de abril do corrente ano, viajar ao Município de Caracaraí, com a
finalidade de atuar junto ao juízo daquela Comarca nas audiências, atendimentos e
retornos dos assistidos, com ônus.
Publique-se. Cumpra-se.
Defensoria Pública do Estado de Roraima, Boa Vista-RR, 18 de abril de 2006.
THAUMATURGO CEZAR MOREIRA DO NASCIMENTO
Defensor PúblicO Geral.
PORTARIA Nº 131/06
O Defensor Público Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:
Designar o Servidor Público Federal, UDINE BENEDETTI ALBERTI, motorista,
para, nos dias 18 e 20 de abril do corrente ano, viajar ao Município de Caracaraí/
RR, transportando o Defensor Público, Dr. MARCOS ANTONIO JÓFFILY, que
irá atuar junto ao juízo daquela Comarca nas audiências, atendimentos e retornos
dos assistidos, com ônus.
Publique-se. Cumpra-se.
Defensoria Pública do Estado de Roraima, Boa Vista-RR, 18 de março de 2006.
THAUMATURGO CEZAR MOREIRA DO NASCIMENTO
Defensor Público Geral.

José de Anchieta Junior - Governador do Estado
Boa Vista-RR, (sexta-feira) 08 de Fevereiro de 2008
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Atos do Poder Executivo
Governadoria do Estado
DECRETO Nº 8.647-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008
“Concede benefícios fiscais de que trata a Lei nº. 215, de 11 de setembro
de 1998.”
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual,
e
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 215, de 11 de setembro de
1998, que concede incentivos fiscais aos contribuintes participantes do
Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e Agroindustrial do Estado
de Roraima;
CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 703, do Regulamento do
ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.335-E, de 3 de agosto de 2001; e
CONSIDERANDO o pedido do requerente, devidamente instruído nos
termos da Lei:
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam concedidos os incentivos fiscais dispostos na Lei nº 215,
de 11 de setembro de 1998, a empresa BIOCAPITAL CONSULTORIA
EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o n°
07.814.533/0004-07 e CGF sob o n° 24.014.306-1, filiada à Cooperativa
Agropecuária de Roraima – COOPERCARNE, na qualidade de produtora rural integrante do Projeto de Exploração Agropecuária e
Agroindustrial do Estado de Roraima, com atividade de cultivo de mudas
de cana-de-açúcar e posterior produção de etanol em larga escala,
“FAZENDA LIVRAMENTO”, (área de 900 ha), localizada na Rod. BR

755

401, Km 10 parte, Município de Cantá/RR.
Art. 2º A vigência dos incentivos fiscais tem início na data da publicação
deste Decreto e dar-se-á o seu término no final do exercício financeiro do
ano de 2018, conforme dispõe o artigo 1º da Lei nº 215, de 1998.
Art. 3º A fruição dos benefícios fiscais ora concedidos obriga o contribuinte às condições estabelecidas na Lei nº 215, de 1998 e nas demais
normas regulamentares.
Art. 4º O não cumprimento das exigências dispostas na legislação
mencionada no artigo anterior, acarretará ao contribuinte:
I – suspensão do benefício fiscal, com cobrança dos tributos devidos no
período compreendido entre a data da ocorrência e a da regularização;
II – na reincidência, a revogação deste Decreto, com exigência dos
tributos não pagos, com os acréscimos legais cabíveis.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.650-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Reforma praça do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima”
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso III, dos artigos 62 e 63, da Constituição do Estado de Roraima e, de acordo com o disposto no § 1º, do
inciso IV, do art. 24, da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, c/c com o
inciso IV, do art. 99 e art. 100, da Lei nº 6.652, de 30 de maio de 1979, e
com o art. 67, da Lei Complementar nº 052, de 28 de dezembro de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º Reformar o 3º sargento QEPBM MENGÁLVIO SOARES
CHAVES, julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro
militar por invalidez, em decorrência de cardiopatia grave, atestada em
laudo da Junta de Inspeção de Saúde do Serviço de Assistência Social da
Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima – SAS PMBM.
Art. 2º Para a passagem à situação de inatividade, mediante reforma, de
que trata o presente Decreto, aplicar-se-á, para o cálculo dos proventos
do referido militar, o soldo integral de 3º sargento BM, atendendo ao
disposto nos artigos 20, § 4º; 24, inciso IV, § 1º; da Lei 10. 486, de 4 de
julho de 2002. Deve ser acrescido ao cálculo remuneratório, o Auxílio –
Invalidez, nos termos do art. 26, inciso II desse mesmo diploma legal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.651-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Agrega Oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima”
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do art. 62, da Constituição Estadual de Roraima e de acordo com o disposto no inciso I, do §
1º, do art. 79 e art. 81, da Lei nº 6.652, de 30 de maio de 1979 (Estatuto
dos Policiais militares) c/c art. 67, da Lei Complementar nº 052, de 28 de
dezembro de 2001 (Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar de
Roraima), e do art. 3º, da Lei Complementar nº 077, de 20 de setembro
de 2004.
RESOLVE:
Art.1º Agregar, a contar de 2 de janeiro de 2008, a 1º tenente BM
VANÍSIA DE SOUSA SANTOS CAPAVERDE, em função de natureza
bombeiro militar, por haver sido nomeada para o Cargo de Direção
Superior – CDS-II, Gerência de Projeto de Informática – API, da
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Secretaria de Estado da Segurança Pública, pelo Decreto 894-P, de 20 de
dezembro de 2007.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.656-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Licencia soldado de 2ª classe do serviço ativo do Corpo de Bombeiros
Militar de Roraima”.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Constituição Estadual, e obedecendo ao disposto na alínea “j”, do inciso III, do
Art. 50, da Lei n.º 6.652, de 30 de maio de 1979 e ao inciso I, do art. 33,
da Lei Complementar n.º 051, de 28 de dezembro de 2001, aplicadas ao
Corpo de Bombeiros Militar por força do art. 67, da Lei Complementar
n.º 052, de 28 de dezembro de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º Licenciar, a pedido, do quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, a contar de 4 de janeiro de 2008, o
soldado de 2ª classe HISLAN VIEIRA DA SILVA, por haver pedido
desligamento do Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.657-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Licencia soldado de 2ª classe do serviço ativo do Corpo de Bombeiros
Militar de Roraima”.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Constituição Estadual, e obedecendo ao disposto na alínea “j” do inciso III, do
Art. 50 da Lei n.º 6.652, de 30 de maio de 1979 e ao inciso I, do art. 33,
da Lei Complementar n.º 051, de 28 de dezembro de 2001, aplicadas ao
Corpo de Bombeiros Militar por força do art. 67, da Lei Complementar
n.º 052, de 28 de dezembro de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º Licenciar, a pedido, do quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, a contar de 5 de janeiro de 2008, o
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soldado de 2ª classe ALEX BORTOLON DE MATOS, por haver
pedido desligamento do Curso de Formação de Soldados Bombeiro
Militar.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.658-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Licencia soldado de 2ª classe do serviço ativo do Corpo de Bombeiros
Militar de Roraima”.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Constituição Estadual, e obedecendo ao disposto na alínea “j”, do inciso III, do
Art. 50, da Lei n.º 6.652, de 30 de maio de 1979 e ao inciso I, do art. 33,
da Lei Complementar n.º 051, de 28 de dezembro de 2001, aplicadas ao
Corpo de Bombeiros Militar por força do art. 67, da Lei Complementar
n.º 052, de 28 de dezembro de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º Licenciar, a pedido, do quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, a contar de 18 de janeiro de 2008, o
soldado de 2ª classe EDINALDO RODRIGUES CUSTÓDIO, por
haver pedido desligamento do Curso de Formação de Soldados Bombeiro
Militar, deferido na Portaria n.º 004, da Academia de Polícia Integrada,
publicada no Diário Oficial n.º 743, de 21 de janeiro de 2008.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.659-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Licencia soldado de 2ª classe do serviço ativo do Corpo de Bombeiros
Militar de Roraima”.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Constituição
Estadual e obedecendo ao disposto na alínea “j”, do inciso III, do art. 50,
da Lei nº 6.652, de 30 de maio de 1979 e ao inciso I, do art. 33, da Lei
Complementar n.º 051, de 28 de dezembro de 2001, aplicadas ao Corpo
de Bombeiros Militar por força do art. 67, da Lei Complementar n.º 052,
de 28 de dezembro de 2001,
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RESOLVE:
Art. 1º Licenciar, a pedido, do quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, a contar de 4 de janeiro de 2008, o
soldado de 2ª classe DANIEL TEIXEIRA LINHARES, por haver
pedido desligamento do Curso de Formação de Soldados Bombeiro
Militar.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.660-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Convoca e inclui concursado no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima”
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 14, da Lei
Complementar n.º 051, de 28 de dezembro de 2001, aplicada ao Corpo
de Bombeiros Militar por força do art. 67, da Lei Complementar n.º 052,
de 28 de dezembro de 2001 e, as disposições da Lei 8.666/93, face à
conclusão das fases do Concurso Público para provimento e ingresso no
Quadro de Praças Combatentes Bombeiro Militar, publicado no Edital nº
01/2003, de 17 de novembro de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Convocar e incluir no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, o senhor ANDRÉ WANDERLEY
CHAVES, inscrição n.º 00006955, identidade n.º 161.676 SSP/RR, CPF
n.º 677.985.942-72, para fins de matrícula no Curso de Formação de
Soldado Bombeiro Militar, na graduação de Soldado de 2ª Classe, a
contar do dia 25 de janeiro de 2008.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.661-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Convoca e inclui concursado no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima”
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 14, da Lei
Complementar n.º 051, de 28 de dezembro de 2001, aplicada ao Corpo
de Bombeiros Militar por força do art. 67, da Lei Complementar n.º 052,
de 28 de dezembro de 2001 e, as disposições da Lei 8.666/93, face à
conclusão das fases do Concurso Público para provimento e ingresso no
Quadro de Praças Combatentes Bombeiro Militar, publicado no Edital nº
01/2003, de 17 de novembro de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Convocar e incluir no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, a senhora EDICINILDA COSTA
CADETE, inscrição n.º 00000002, identidade n.º 174.515 SSP/RR, CPF
n.º 523.589.682-34, para fins de matrícula no Curso de Formação de
Soldado Bombeiro Militar, na graduação de Soldado de 2ª Classe, a
contar do dia 25 de janeiro de 2008.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.662-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Convoca e inclui concursada no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima”
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 14, da Lei
Complementar n.º 051, de 28 de dezembro de 2001, aplicada ao Corpo
de Bombeiros Militar por força do art. 67, da Lei Complementar n.º 052,
de 28 de dezembro de 2001 e, as disposições da Lei 8.666/93, face à
conclusão das fases do Concurso Público para provimento e ingresso no
Quadro de Praças Combatentes Bombeiro Militar, publicado no Edital nº
01/2003, de 17 de novembro de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Convocar e incluir no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, a senhora LARA SIMONE
RODRIGUES DA COSTA, inscrição n.º 00006916, identidade n.º
214.554 SSP/RR, CPF n.º 374.940.073-34, para fins de matrícula no
Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, na graduação de
Soldado de 2ª Classe, a contar do dia 8 de janeiro de 2008.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
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DECRETO Nº 8.663-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Convoca e inclui concursado no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima”
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 14, da Lei
Complementar n.º 051, de 28 de dezembro de 2001, aplicada ao Corpo
de Bombeiros Militar por força do art. 67, da Lei Complementar n.º 052,
de 28 de dezembro de 2001 e, as disposições da Lei 8.666/93, face à
conclusão das fases do Concurso Público para provimento e ingresso no
Quadro de Praças Combatentes Bombeiro Militar, publicado no Edital nº
01/2003, de 17 de novembro de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Convocar e incluir no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, o senhor JOSEPH THADEU
FERNANDES DA SILVA, inscrição n.º 00000395, identidade n.º
216.372 SSP/RR, CPF n.º 762.266.972-53, para fins de matrícula no
Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, na graduação de
Soldado de 2ª Classe, a contar do dia 22 de janeiro de 2008.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.664-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Convoca e inclui concursado no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima”
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 14, da Lei
Complementar n.º 051, de 28 de dezembro de 2001, aplicada ao Corpo
de Bombeiros Militar por força do art. 67, da Lei Complementar n.º 052,
de 28 de dezembro de 2001 e, as disposições da Lei 8.666/93, face à
conclusão das fases do Concurso Público para provimento e ingresso no
Quadro de Praças Combatentes Bombeiro Militar, publicado no Edital nº
01/2003, de 17 de novembro de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Convocar e incluir no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, o senhor MÁRCIO NOGUEIRA DA
SILVA, inscrição n.º 00006617, identidade n.º 190.643 SSP/RR, CPF n.º
518.008.102-53, para fins de matrícula no Curso de Formação de
Soldado Bombeiro Militar, na graduação de Soldado de 2ª Classe, a
contar do dia 08 de janeiro de 2008.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 8.665-E DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
“Convoca e inclui concursado no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima”
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 14, da Lei
Complementar n.º 051, de 28 de dezembro de 2001, aplicada ao Corpo
de Bombeiros Militar por força do art. 67, da Lei Complementar n.º 052,
de 28 de dezembro de 2001 e, as disposições da Lei 8.666/93, face à
conclusão das fases do Concurso Público para provimento e ingresso no
Quadro de Praças Combatentes Bombeiro Militar, publicado no Edital nº
01/2003, de 17 de novembro de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Convocar e incluir no quadro do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, o senhor PATRICK MAX SOUZA DA
COSTA, inscrição n.º 00003391, identidade n.º 187.591 SSP/RR, CPF n.º
790.705.662-49, para fins de matrícula no Curso de Formação de
Soldado Bombeiro Militar, na graduação de Soldado de 2ª Classe, a
contar do dia 25 de janeiro de 2008.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 113-P DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 62, inciso III, da Constituição
Estadual,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear o servidor PAULO ROBERTO DE SOUZA, CPF:
137.083.844-15, para a Função de Assistência Intermediária – FAI-II,
Secretário de Divisão, da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º-1-2008.
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Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO N° 114-P DE 7 DE FEVEREIRO 2008.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 62, inciso III, c/c artigo 62, inciso
XIX, ambos da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1° Tornar sem efeito o Termo de Posse da candidata THAIS
VIVIANE AMORIM FONSECA, no cargo de Professor I, Classe
Júnior, Área de Atuação 1ª a 4ª Séries, por haver sido expedido erroneamente, eis que conforme análise dos documentos por ela apresentados
em razão de sua nomeação pelo Decreto nº 003-P, de 7-1-2008, não
concluiu o Curso de Pedagogia, bem como não apresentou Certificado e
Histórico de Ensino Médio em Magistério.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 29 de janeiro de 2008.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 115-P DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 62, inciso III, da Constituição
Estadual,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear AURICELIA MONTEIRO BITENCOURT, CPF Nº
863.991.103-78, para o Cargo de Direção Intermediária - CDI-II,
Assessor de Agência de Rendas, da Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º-2-2008.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
DECRETO N° 116-P DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das
atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar os servidores a seguir relacionados, dos Cargos
Comissionados pertencentes à estrutura da Secretaria de Estado do
Planejamento e Desenvolvimento.
I – SÔNIA MARIA SILVA DE LIMA
CARGO: CDI-I, Assessor de Gabinete
CPF: 830.795.054-68
II – RICARDO ROCHA CHUCO
CARGO: FAI-II, Secretário da Divisão de Planejamento
CPF: 657.517.872-34
Art. 2º Nomear os servidores a seguir relacionados, para os Cargos
Comissionados pertencentes à estrutura da Secretaria de Estado do
Planejamento e Desenvolvimento.
I – MARIA AUXILIADORA DAS CHAGAS NOGUEIRA
CARGO: CDI-I, Assessor de Gabinete
CPF: 446.900.102-34
II – BRUNNA KATHERINE SANTOS SILVA
CARGO: FAI-II, Secretário da Divisão de Planejamento
CPF: 751.864.202-63
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a contar de 1º-2-08.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima
ERRATA
No Diário Oficial do Estado de Roraima nº 748, de 28 de janeiro de 2008,
referente ao Decreto n° 086-P, de 25 de janeiro de 2008,
ONDE SE LÊ:
Art. 1º Nomear os servidores a seguir relacionados para os Cargos
Comissionados pertencentes à estrutura da Casa Civil:
CIX - SIGRID MARIA ALVES DE ALMEIDA
CARGO: CDI-I - ASSESSOR DE GABINETE
CPF: 176.550.548-86
LEIA-SE:
Art. 1º Nomear os servidores a seguir relacionados para os Cargos
Comissionados pertencentes à estrutura da Casa Civil:
CIX - SIGRID MARIA ALVES DE ALMEIDA
CARGO: CDI-II - ASSISTENTE DE GABINETE
CPF: 176.550.548-86
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 7 de fevereiro de 2008.
JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR
Governador do Estado de Roraima

BOA VISTA, 08 DE FEVEREIRO DE 2008

Casa Civil
DESPACHO
Processo: 11541/07-02
Secretária: Casa Civil
Assunto: Dispensa de Licitação
Reconheço a Dispensa de Licitação em favor da firma: BOA VISTA
ENERGIA S/A no valor complementar estimado de R$ 440.000,00
(Quatrocentos e Quarenta Mil Reais), referente às despesas com
pagamento de energia elétrica, conforme consta no processo em epígrafe
com fundamento no Art. 24 Inciso XXII, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Sendo assim, em atendimento ao que dispõe o Art. 26 do referido
diploma legal, submeto o assunto à elevada consideração do
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Fazenda.
Boa Vista-RR, 08 de Fevereiro de 2008.
RAIMUNDA PINTO DE SANTANA
Secretária Adjunta da Casa Civil
G.E.R.
Ratifico o despacho retro, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93,
referente a Dispensa de Licitação, de que se trata o presente processo,
Determino que se publique no D. O. E, de conformidade com a exigência
contida no mesmo Art. 26, da Lei supra mencionada, no prazo de 05
(cinco) dias, o presente despacho.
Boa Vista-RR, 08 de Fevereiro de 2008.
ANTÔNIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Secretário de Estado da Fazenda
G.E.R.
DESPACHO
Processo: 11542/07-67
Secretária: Casa Civil
Assunto: Dispensa de Licitação
Reconheço a Dispensa de Licitação em favor da firma: AGUAS DO
AMAZONAS S/A, no valor estimado de R$ 20.000,00 (Vinte Mil
Reais), referente às despesas com fornecimento de Agua, conforme
consta no processo em epígrafe com fundamento no Art. 24 Inciso VIII,
da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Sendo assim, em atendimento ao que dispõe o Art. 26 do referido
diploma legal, submeto o assunto à elevada consideração do
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Fazenda.
Boa Vista-RR, 08 de Fevereiro de 2008.
RAIMUNDA PINTO DE SANTANA
Secretária Adjunta da Casa Civil
G.E.R.
Ratifico o despacho retro, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93,
referente a Dispensa de Licitação, de que se trata o presente processo,
Determino que se publique no D. O. E, de conformidade com a exigência
contida no mesmo Art. 26, da Lei supra mencionada, no prazo de 05
(cinco) dias, o presente despacho.
Boa Vista-RR, 08 de Fevereiro de 2008.
ANTÔNIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Secretário de Estado da Fazenda
G.E.R.
DESPACHO
Processo: 11538/07-90
Secretária: Casa Civil
Assunto: Dispensa de Licitação
Reconheço a Dispensa de Licitação em favor da firma: MANAUS
ENERGIA S/A, no valor estimado de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil
Reais), referente às despesas com fornecimento de Energia Eletrica,
conforme consta no processo em epígrafe com fundamento no Art. 24
Inciso XXIII, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Sendo assim, em atendimento ao que dispõe o Art. 26 do referido
diploma legal, submeto o assunto à elevada consideração do
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Fazenda.
Boa Vista-RR, 08 de Fevereiro de 2008.
RAIMUNDA PINTO DE SANTANA
Secretária Adjunta da Casa Civil
G.E.R.
Ratifico o despacho retro, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93,
referente a Dispensa de Licitação, de que se trata o presente processo,
Determino que se publique no D. O. E, de conformidade com a exigência
contida no mesmo Art. 26, da Lei supra mencionada, no prazo de 05
(cinco) dias, o presente despacho.
Boa Vista-RR, 08 de Fevereiro de 2008.
ANTÔNIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Secretário de Estado da Fazenda
G.E.R.
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Casa Militar
PORTARIA Nº 012/CM/2008
O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1° Autorizar o afastamento do servidor SÉRGIO TRINDADE DOS
SANTOS, Mecânico de Aeronave, para viajar com destino a cidade de
Santarém - PA, com a finalidade de acompanhar o transladar da aeronave
de matricula PP-FFR (CESSNA – 206) deste governo, para manutenção
programada em oficina autorizada.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativo no período 22 à 25.1.2008.
Boa Vista-RR, 28 de janeiro de 2008
EDISON PROLA – Cel QOPM
Secretário Chefe da Casa Militar
PORTARIA Nº 013/CM/2008
O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1° Autorizar o afastamento do servidor RAIMUNDO NONATO
COSTA LIMA, Comandante de Aeronave, para viajar com destino a
cidade de Santarém – PA, com a finalidade de transladar a aeronave de
matrícula PP-FFR (CESSNA - 206) deste governo, para manutenção
programada em oficina autorizada.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativo no período de 22 a 25.1.2008.
Boa Vista-RR, 28 de janeiro de 2008
EDISON PROLA – Cel QOPM
Secretário Chefe da Casa Militar

Controladoria Geral do Estado
DESPACHO
Processo NUP : 13007.12416/07-51
Interessado: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Assunto : Dispensa de Licitação
Reconheço a dispensa de licitação, referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, em favor da empresa BOA VISTA ENERGIA S/A,
no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com respaldo no
art. 24, Inciso XXII, da Lei 8.666/93 em sua redação atual, conforme
processo em epígrafe. Sendo assim, em atendimento ao que dispõe o art.
26 da Lei supracitada, submeto à apreciação do excelentíssimo senhor
Secretário de Estado da Fazenda.
Boa Vista-RR, 08 de fevereiro de 2008.
MARLENE DA SILVA PRADO
Controladora Geral do Estado
Ratifico o despacho retro, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93,
referente à dispensa do processo licitatório de que trata o presente
Processo.
Determino que se publique no D.O.E., de conformidade, com a exigência
contida no mesmo art. 26 da Lei supra mencionada, no prazo de 05
(cinco) dias.
Boa Vista-RR, 08 de fevereiro de 2008.
ANTÔNIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Secretário de Estado da Fazenda

Procuradoria Geral do Estado
PORTARIA Nº 010-P/2008/GAB/PROGE/RR.
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA INTERINO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas no art. 7º, da
Lei Complementar Nº 071, de 18 de dezembro de 2003,
Considerando o contido no MEMO GAB/PROGE Nº 16,
RESOLVE,
Art. 1º - Lotar o Procurador do Estado MARCELO DE SÁ MENDES,
matrícula nº 042052154, na Procuradoria Administrativa da Coordenadoria
Administrativa, a contar de 06.02.08.
Art. 2º - Revoga-se a PORTARIA Nº 154-P/2006/GAB/PROGE/RR, de
07.08.06.
Art. 3º - Publique-se, Registre-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 08 de fevereiro de 2008.
LUCIANO ALVES DE QUEIROZ
Procurador-Geral do Estado
- interino PORTARIA Nº 011-P/2008/GAB/PROGE/RR.
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA INTERINO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas no art. 7º, da
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Lei Complementar Nº 071, de 18 de dezembro de 2003,
Considerando o contido no MEMO GAB/PROGE Nº 16,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar o Procurador do Estado MARCUS GIL BARBOSA
DIAS, matrícula nº 042098773, lotado na Procuradoria Administrativa da
Coordenadoria Administrativa, para responder Interinamente pela
Coordenadoria Administrativa, a contar de 06.02.08.
Art. 2º - Publique-se, Registre-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 08 de fevereiro de 2008.
LUCIANO ALVES DE QUEIROZ
Procurador-Geral do Estado
- interino -

Secretaria de Estado da Saúde
SESAU/DEPLAF/DP/PORTARIA Nº 029/2008.
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO USO DAS SUAS
ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor JORRIMAR DA SILVA
AMORIM, Coordenador de Recursos Humanos do Hospital Geral de
Roraima – HGR, no período de 06.02.08 a 22.02.08, referente ao
exercício de 2007.
Art. 2º - Designar o servidor JOSÉ SIVALDO FERREIRA DA SILVA,
para responder pela Coordenação de Recursos Humanos do Hospital
Geral de Roraima – HGR, no período supracitado.
Secretaria de Estado da Saúde, em Boa Vista – RR, 29 de Janeiro de
2008.
EUGÊNIA GLAUCY MOURA FERREIRA
Secretária de Estado da Saúde/RR
SESAU/DEPLAF/DP/PORTARIA N.º 031/2008.
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO USO DAS SUAS
ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO,
RESOLVE:
Art.1º - Fixar os valores para pagamento de Diárias, para os técnicos da
Coordenação Estadual de DST/AIDS lotados na Secretária de Estado da
Saúde, serviços e OSC (Organizações da Sociedade Civil). Destina-se ao
Programa de DST e AIDS – Repasse Fundo a Fundo de Incentivo
Financeiro da Política de DST/AIDS – PAM /2008:
Diárias fora do Estado (Nível Superior) – R$ 153,00
Diárias fora do Estado (Nível Médio) – R$ 122,40
Diárias dentro do Estado (Nível Médio e Superior) – R$ 45,00
Secretaria de Estado da Saúde, em Boa Vista – RR, 30 de Janeiro de
2008.
EUGÊNIA GLAUCY MOURA FERREIRA
Secretária de Estado da Saúde/RR

Secretaria de Estado de Educação,
Cultura e Desportos
PORTARIA Nº 0150/08/SECD/GAB/RR
Boa Vista – RR, 07 de fevereiro de 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTOS, no uso das atribuições legais e regulamentares,
R E S O L V E:
Art. 1º Suspender as férias da servidora KEILA SANTOS COSTA DA
SILVA, Cargo Comissionado, CDI-I, Matrícula nº 020009962, CPF:
447.322.012-53, do exercício de 2007, no período de 02/01/08 a 31/01/
08, devendo ser gozadas posteriormente, para atender o interesse desta
Secretaria.
Art. 2º As férias da servidora serão usufruídas em data oportuna.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANO FERNANDES MOREIRA
Secretário de Estado da Educação, Cultura e Desportos.
PORTARIA Nº 201/08/SECD/GAB/RR
Boa Vista – RR, 07 de fevereiro de 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTOS, no uso das atribuições legais e regulamentares,
R E S O L V E:
Art. 1º Suspender as férias da servidora GEYSA MARIA BELO DE
ANDRADE SIQUEIRA, Cargo Comissionado ADMINISTRADOR
EDUCACIONAL II, Matrícula nº 020004028, CPF: 439.480.304-72,
referente ao exercício de 2007 no período de 04/02/08 a 04/03/08,
devendo ser gozadas posteriormente, para atender o interesse desta
Secretaria.
Art. 2º As férias da servidora serão usufruídas em data oportuna.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANO FERNANDES MOREIRA
Secretário de Estado da Educação, Cultura e Desportos.
PORTARIA Nº 148/08/SECD/GAB/RR
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Boa Vista – RR, 07 de fevereiro de 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTOS, no uso das atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art.1° Designar a servidora INÊS HELENA DE SALES GURJÃO,
nomeada por meio do Decreto nº 059 -P, de 21 de janeiro de 2008, para
responder pela Chefia de Gabinete desta Secretaria.
Art.2º Esta Portaria tem efeito retroativo a data de 02 de janeiro de 2008.
LUCIANO FERNANDES MOREIRA
Secretário de Estado da Educação, Cultura e Desportos.
PORTARIA Nº 149/08/SECD/GAB/RR
Boa Vista – RR, 07 de fevereiro de 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTOS, no uso das atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art.1° Designar a servidora MARIA LOURDES FARIAS, nomeada por
meio do Decreto nº 59-P, de 21 de janeiro de 2008, para responder pela
Assessoria de Comunicação Social - ASSCOM desta Secretaria.
Art.2º Esta Portaria tem efeito retroativo a data de 02 de janeiro de 2008.
LUCIANO FERNANDES MOREIRA
Secretário de Estado da Educação, Cultura e Desportos.
PORTARIA Nº 0144/08/SECD/GAB/RR
Boa Vista – RR, 1º de fevereiro de 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTOS, no uso das atribuições e tendo em vista o disposto no art.
35 § 1º e § 2º da Lei Complementar nº 053, de 31 de dezembro de 2001,
R E S O L V E:
Art. 1º Suspender as férias do servidor RENOIR DE OLIVEIRA
RODRIGUES, Cargo Assistente Administrativo, Matrícula nº
040002289, no período de 04/02/08 a 04/03/08, devendo ser gozadas
posteriormente, para atender o interesse desta Secretaria.
Art. 2º As férias do servidor serão usufruídas em data oportuna.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANO FERNANDES MOREIRA
Secretário de Estado da Educação, Cultura e Desportos
PORTARIA Nº 0145/08/SECD/GAB/RR
Boa Vista – RR, 1º de fevereiro de 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTOS, no uso das atribuições legais e regulamentares do seu
cargo,
R E S O L V E:
Art. 1º Suspender as férias da servidora AUSTRIA NUBIA LIMA
SARAIVA DE MENEZES, Cargo Comissionado, CDI-II, matrícula nº
020009361, CPF nº 404.883.652-87, do exercício 2007, no período de
02/01/08 a 31/01/08, devendo ser gozadas posteriormente, para atender o
interesse desta Secretaria.
Art. 2º As férias da servidora serão usufruídas em data oportuna.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANO FERNANDES MOREIRA
Secretário de Estado da Educação, Cultura e Desportos
PORTARIA Nº 0146/08/SECD/GAB/RR
Boa Vista – RR, 1º de fevereiro de 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTOS, no uso das atribuições legais e regulamentares do seu
cargo,
R E S O L V E:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUANA CRISTINA DOS
SANTOS CAMARGO, Efetivo 3 e Cargo Comissionado, matrícula nº
050028666, CPF nº 660.172.032-15, do exercício 2007, no período de
26/12/07 a 24/01/08, devendo ser gozadas posteriormente, para atender o
interesse desta Secretaria.
Art. 2º As férias da servidora serão usufruídas em data oportuna.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANO FERNANDES MOREIRA
Secretário de Estado da Educação, Cultura e Desportos

Secretaria de Estado do Trabalho e BemEstar Social
SETRABES/PORTARIA Nº 01/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 23.01.08, do (a)
servidor (a) CÉLIA MOTA DE CARVALHO, lotado (a) nesta
Secretaria, para viajar com destino a BV – PACARAIMA - BV, com o
objetivo de Realizar visita técnica ao Centro de Referência de
Assistência Social-CRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado
ao MDS até o dia 13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do cofinaciamento federal referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
21 de Janeiro de 2008.
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SETRABES/PORTARIA Nº 02/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 24.01.08, do (a)
servidor (a) CÉLIA MOTA DE CARVALHO, lotado (a) nesta
Secretaria, para viajar com destino a BV – AMAJARÍ - BV, com o
objetivo de Realizar visita técnica ao Centro de Referência de
Assistência Social-CRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado
ao MDS até o dia 13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do cofinaciamento federal referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
21 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 03/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 25.01.08, do (a)
servidor (a) CÉLIA MOTA DE CARVALHO, lotado (a) nesta
Secretaria, para viajar com destino a BV – UIRAMUTÃ - BV, com o
objetivo de Realizar visita técnica ao Centro de Referência de
Assistência Social-CRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado
ao MDS até o dia 13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do cofinaciamento federal referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
22 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 04/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 28.01.08, do (a)
servidor (a) CÉLIA MOTA DE CARVALHO, lotado (a) nesta
Secretaria, para viajar com destino a BV – CAROEBE - BV, com o
objetivo de Realizar visita técnica ao Centro de Referência de
Assistência Social-CRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado
ao MDS até o dia 13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do cofinaciamento federal referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
24 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 05/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 29.01.08, do (a)
servidor (a) CÉLIA MOTA DE CARVALHO, lotado (a) nesta
Secretaria, para viajar com destino a BV – SÃO JOÃO DA BALIZA BV, com o objetivo de Realizar visita técnica ao Centro de Referência
de Assistência Social-CRAS, para preenchimento de Ficha, a ser
enviado ao MDS até o dia 13 de fevereiro, sob risco de cancelamento
do co-finaciamento federal referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
25 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 06/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 30.01.08, do (a)
servidor (a) CÉLIA MOTA DE CARVALHO, lotado (a) nesta
Secretaria, para viajar com destino a BV – MUCAJAÍ - BV, com o
objetivo de Realizar visita técnica ao Centro de Referência de
Assistência Social-CRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado
ao MDS até o dia 13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do cofinaciamento federal referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
28 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 07/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 23.01.08, do (a)
servidor (a) JOSELMA LINO DE ABREU, lotado (a) nesta Secretaria,
para viajar com destino a BV – PACARAIMA - BV, com o objetivo de
Realizar visita técnica ao Centro de Referência de Assistência SocialCRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado ao MDS até o dia
13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do co-finaciamento federal
referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
21 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 08/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 24.01.08, do (a)
servidor (a) JOSELMA LINO DE ABREU, lotado (a) nesta Secretaria,
para viajar com destino a BV – AMAJARÍ - BV, com o objetivo de
Realizar visita técnica ao Centro de Referência de Assistência SocialCRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado ao MDS até o dia
13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do co-finaciamento federal
referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
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21 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 09/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 25.01.08, do (a)
servidor (a) JOSELMA LINO DE ABREU, lotado (a) nesta Secretaria,
para viajar com destino a BV – UIRAMUTÃ - BV, com o objetivo de
Realizar visita técnica ao Centro de Referência de Assistência SocialCRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado ao MDS até o dia
13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do co-finaciamento federal
referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
22 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 010/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 28.01.08, do (a)
servidor (a) JOSELMA LINO DE ABREU, lotado (a) nesta Secretaria,
para viajar com destino a BV – CAROEBE - BV, com o objetivo de
Realizar visita técnica ao Centro de Referência de Assistência SocialCRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado ao MDS até o dia
13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do co-finaciamento federal
referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
24 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 011/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 29.01.08, do (a)
servidor (a) JOSELMA LINO DE ABREU, lotado (a) nesta Secretaria,
para viajar com destino a BV – SÃO JOÃO DA BALIZA - BV, com o
objetivo de Realizar visita técnica ao Centro de Referência de
Assistência Social-CRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado
ao MDS até o dia 13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do cofinaciamento federal referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
25 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 012/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 30.01.08, do (a)
servidor (a) JOSELMA LINO DE ABREU, lotado (a) nesta Secretaria,
para viajar com destino a BV – MUCAJAÍ - BV, com o objetivo de
Realizar visita técnica ao Centro de Referência de Assistência SocialCRAS, para preenchimento de Ficha, a ser enviado ao MDS até o dia
13 de fevereiro, sob risco de cancelamento do co-finaciamento federal
referente ao Piso Básico Fixo.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
28 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 013/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 16 a 17.01.08, do
(a) servidor (a) RITA MARIA LIMA DE MELLO, lotado (a) nesta
Secretaria, para viajar com destino a BV – SÃO JOÃO DA BALIZA BV, com o objetivo de Visita técnica aos municipios de São João da
Baliza, São Luiz do Anauá e Caroebe.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
14 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 014/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 16 a 17.01.08, do
(a) servidor (a) SORAYA HELENA CHACON BORGE JORGE,
lotado (a) nesta Secretaria, para viajar com destino a BV – SÃO JOÃO
DA BALIZA - BV, com o objetivo de Visita técnica aos municipios de
São João da Baliza, São Luiz do Anauá e Caroebe.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
14 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 015/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 09 a 23.01.08, do
(a) servidor (a) MARIA EDNA DO NASCIMENTO DOS SANTOS,
lotado (a) nesta Secretaria, para viajar com destino a BV – BRASÍLIADF - BV, com o objetivo de Acompanhar a criança Moises Cavalcante
em Tratamento Fora de Domicilio - TFD.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
07 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 016/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 08.01.08, do (a)
servidor (a) HUMBERTO AMPOLINO DE LIMA PEREIRA, lotado
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(a) nesta Secretaria, para viajar com destino a BV – MUCAJAÍ - BV,
com o objetivo de Transportar a equipe da Coordenação para o
Monitoramento e Supervisão do Serviço de Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual contra crianças e adolescentes e Reunião com a
Secretária de Ação Social.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
04 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 017/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 15.01.08, do (a)
servidor (a) HUMBERTO AMPOLINO DE LIMA PEREIRA, lotado
(a) nesta Secretaria, para viajar com destino a BV – BONFIM - BV,
com o objetivo de Transportar a equipe da Coordenação para o
Monitoramento e Supervisão do Serviço de Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual contra crianças e adolescentes e Reunião com a
Secretária de Ação Social.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
11 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 018/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 20 a 21.01.08, do
(a) servidor (a) HUMBERTO AMPOLINO DE LIMA PEREIRA,
lotado (a) nesta Secretaria, para viajar com destino a BV –
RORAINÓPOLIS - BV, com o objetivo de Transportar a equipe da
Coordenação para o Monitoramento e Supervisão do Serviço de
Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e
adolescentes e Reunião com a Secretária de Ação Social.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
16 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 019/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 31.01.08, do (a)
servidor (a) HUMBERTO AMPOLINO DE LIMA PEREIRA, lotado
(a) nesta Secretaria, para viajar com destino a BV – PACARAIMA BV, com o objetivo de Transportar a equipe da Coordenação para o
Monitoramento e Supervisão do Serviço de Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, Reunião com a rede
de Garantias de Direitos e Reunião com o Secretário de Ação Social.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
28 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 020/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 08.01.08, do (a)
servidor (a) MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS,
lotado (a) nesta Secretaria, para viajar com destino a BV – MUCAJAÍ BV, com o objetivo de Monitoramento e Supervisão do Serviço de
Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e
adolescentes e Reunião com a Secretária de Ação Social.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
04 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 021/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 15.01.08, do (a)
servidor (a) MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS,
lotado (a) nesta Secretaria, para viajar com destino a BV – BONFIM BV, com o objetivo de Monitoramento e Supervisão do Serviço de
Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e
adolescentes e Reunião com a Secretária de Ação Social.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
11 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 022/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 20 a 21.01.08, do
(a) servidor (a) MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS,
lotado (a) nesta Secretaria, para viajar com destino a BV –
RORAINÓPOLIS - BV, com o objetivo de Monitoramento e
Supervisão do Serviço de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual
contra crianças e adolescentes e Reunião com a Secretária de Ação
Social.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
16 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 023/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 31.01.08, do (a)
servidor (a) MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS,
lotado (a) nesta Secretaria, para viajar com destino a BV –
PACARAIMA - BV, com o objetivo de Monitoramento e Supervisão
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do Serviço de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra
crianças e adolescentes, Reunião com a rede de Garantias de Direitos e
Reunião com o Secretário de Ação Social.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
28 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 024/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 15.01.08, do (a)
servidor (a) SHYRA COELHO ARAÚJO, lotado (a) nesta Secretaria,
para viajar com destino a BV – BONFIM - BV, com o objetivo de
Monitoramento e Supervisão do Serviço de Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual contra crianças e adolescentes e Reunião com a
Secretária de Ação Social.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
11 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 025/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 31.01.08, do (a)
servidor (a) SHYRA COELHO ARAÚJO, lotado (a) nesta Secretaria,
para viajar com destino a BV – PACARAIMA - BV, com o objetivo de
Monitoramento e Supervisão do Serviço de Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, Reunião com a rede
de Garantias de Direitos e Reunião com o Secretário de Ação Social.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
28 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 026/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 16.01 a 17.01.08,
do (a) servidor (a) RAIMUNDO SILVA VIEIRA JUNIOR, lotado (a)
nesta Secretaria, para viajar com destino a BV – SÃO LUIZ DO
ANAUÁ - BV, com o objetivo de Monitorar a execução das atividades
desenvolvidas na ação Socioeducativa do Projeto Agente Jovem do
Município de São Luiz do Anauá/RR.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
14 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 027/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 20.01 a 22.01.08,
do (a) servidor (a) RAIMUNDO SILVA VIEIRA JUNIOR, lotado (a)
nesta Secretaria, para viajar com destino a BV – RORAINÓPOLIS BV, com o objetivo de Monitorar a execução das atividades
desenvolvidas na ação Socioeducativa do Projeto Agente Jovem do
Município de Rorainópolis/RR.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
16 de Janeiro de 2008.
SETRABES/PORTARIA Nº 028/2008
A Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições
legais,
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no dia 25.01.08, do (a)
servidor (a) RAIMUNDO SILVA VIEIRA JUNIOR, lotado (a) nesta
Secretaria, para viajar com destino a BV – CANTÁ - BV, com o
objetivo de Monitorar a execução das atividades desenvolvidas na ação
Socioeducativa do Projeto Agente Jovem do Município de Cantá/RR.
Gabinete da Secretária do Trabalho e Bem-Estar, em Boa Vista (RR),
22 de Janeiro de 2008.
MARIA MARLUCE MOREIRA PINTO
SECRETÁRIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL
SETRABES
Processo n.º 13226/07- 29
Órgão: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social/
SETRABES
Assunto: Dispensa de Licitação
Reconheço a Dispensa de Licitação, referente a despesas com
fornecimento de energia elétrica, para o exercício de 2008, em
favor da empresa BOA VISTA ENERGIA S/A, no valor estimado
de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), com respaldo no Art.
24, Inciso XXII, da Lei nº 8.666/93, em sua redação atual,
conforme Processo em epígrafe. Sendo assim, em atendimento ao
que dispõe o Art. 26 da Lei supra mencionada, submeto à
apreciação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Roraima.
Boa Vista – RR, 01 de fevereiro de 2008.
Maria Marluce Moreira Pinto Secretária de Estado do Trabalho e BemEstar Social/SETRABES
Ratifico o despacho retro, nos termos do Art. 26 da Lei n.º
8.666/93 em sua redação atual, referente a Dispensa do processo
licitatório de que trata o presente Processo.
Determino que se publique no Diário Oficial do Estado, conforme
exigências contida no art. 26 da Lei supra mencionada, no prazo de 05
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(cinco) dias, o presente despacho.
Boa Vista – RR, 01 de fevereiro de 2008.
José de Anchieta Júnior
Governador do Estado de Roraima
Processo n.º 13224/07-01
Órgão: Secretaria de Estado do trabalho e Bem-Estar Social
Assunto: Dispensa de Licitação
Reconheço a Dispensa de Licitação, referente a despesas com
fornecimento de água para o exercício de 2008, em favor da
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER, no valor
estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com
respaldo no artigo 24, INC. VIII, da Lei nº 8.666/93, em sua
redação atual, conforme Processo em epígrafe. Sendo assim em
atendimento ao que dispõe o Artigo 26, da Lei supra mencionada,
submeto a apreciação do Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Roraima.
Boa Vista – RR, 01 de fevereiro de 2008.
Maria Marluce Moreira Pinto Secretária de Estado do Trabalho e BemEstar Social/SETRABES
Ratifico o despacho retro, nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93
em sua redação atual, referente a Dispensa do procedimento licitatório
de que trata o presente processo.
Determino que se publique no Diário Oficial do Estado, conforme
exigências contida no Artigo 26 da Lei supra mencionada, no prazo de
05 (cinco) dias, o presente despacho.
Boa Vista – RR, 01 de fevereiro de 2008.
José de Anchieta Junior
Governador do Estado de Roraima

CEAS/RR
CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº002/2008
Aprova o Plano de Aplicação do Índice de
Aprimoramento da Gestão Estadual – IGE.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DE RORAIMA – CEAS –RR, faz saber, em
reunião extraordinária, realizada no dia 31 de janeiro de 2008, no uso de
suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº. 8742, de 07 de
dezembro de 1993 – LOAS e da Lei Estadual nº 125 de 09 de maio de
1996, seu Regimento Interno, e:
CONSIDERANDO:
A Norma Operacional Básica de Assistência Social – NOB/SUAS,
aprovada pela Resolução do CNAS nº130, de 15 de julho de 2005, que,
em seus itens 2.2 e 2.3 estabelece como um dos requisitos para que os
Estados assumam a Gestão da Assistência Social seja a celebração do
Pacto de Aprimoramento de Gestão para o recebimento de incentivo;
A Portaria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
– MDS nº350, de 03 de outubro de 2007, que dispõe sobre o Pacto de
Aprimoramento da Gestão dos Estados e Distrito Federal no contexto
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, do Programa Bolsa
Família e do Cadastro Único;
A Portaria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
– MDS nº351, de 03 de outubro, que dispõe sobre a adesão dos Estados
e do Distrito Federal ao Sistema Único de Assistência Social estabelece a
execução dos recursos do Índice de Aprimoramento da Gestão estadual –
IGE para o fortalecimento da gestão;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Aplicação do Índice de Aprimoramento da
Gestão Estadual – IGE, conforme planilha anexa.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Conselho Estadual de Assistência Social em Boa
Vista, trinta e um de janeiro de 2007.
Rose Souza e Silva
Presidente
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO IGE
Prioridade

SETRABES/FEAS

Valor alocado

MDS/FNAS/IGE
Valor

Despesa

alocado

R$

Instalação
Sistema

e

de

operação
Informação

despesa

R$

do 93.075,00

Aquisição

do

equipamentos

de

Estado;

Fortalecimento

do

Conselho 23.000,00

Estadual de Assistência Social,
por

meio

material

de
de

Material
consumo

aquisição de
apoio

ao

funcionamento,

seu
de

de

site

e

Diárias
Passagens

elaboração e divulgação de
informativos;

Aquisição

Equipamentos

de

veículo de passeio
com ar e direção

Serviços

computadores,
desenvolvimento

de 35.000,00
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Serviços de terceiros

programa de capacitação de
gestores,

profissionais,

conselheiros e prestadores de
serviços;

Material

de

consumo
Diárias

Contratação

de

estudos, 143.000,00

Serviços de terceiros

realização de encontro com

pessoa

especialistas e com gestores

jurídica

física

e

municipais para descrição da
organização

estadual

em

regiões e microrregiões, com

Material

de

consumo

identificação da implantação
dos

serviços

de

caráter

regional, dos municípios-sede
ou

pólo

e

respectivos

municípios de abrangência;

Estruturação e implementação 42.000,00
das

atividades

técnico

aos

de

Serviços de terceiros

79.236,43

Diárias

apoio

municípios,

monitoramento e avaliação.

Material

de

consumo

Aquisição
veículo
4x4,

de
pick-up,

com

ar

e

direção
Material

de

consumo
Equipamentos

SETRABES/FEAS
TOTAL

R$ 359.385,00

MDS/FNAS/IGE
R$ 114.236,43

Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
PORTARIA Nº 039/2008-SEAPA/GAB
O Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do
Governo do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais: R E S
O L V E:
Art. 1º - NOMEAR o servidor Estadual Efetivo CARLOS ANDRÉ
PEREIRA DOS REIS, Assistente Administrativo, Matrícula nº
040003282, para desempenhar o cargo de Substituto, na ausência do
Chefe da Divisão de Planejamento/DEPLAF, THÚLIO ALEXANDRE
GARCIA DE LIMA, CDS-I, no período de 03.03.08 à 01.04.08, por
motivo de férias do titular.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de fevereiro
de 2008.
RODOLFO PEREIRA Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - SEAPA

Secretaria de Estado da Segurança
Pública
PORTARIA N° 37 – 08 GAB.DG/PCRR
O Bacharel Têndeles Antônio Alves de Barros, Delegado-Geral da
Polícia Civil do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
regulamentares e legais, especialmente as ínsitas no Art. 10, Incisos III,
e XIII, da Lei Complementar nº 055/2001, aprovada pela Assembléia
Legislativa do Estado de Roraima e sancionada pelo Chefe do Executivo
Estadual e,
CONSIDERANDO:
Os requerimentos dos policiais Civis FRANCISCO DE ASSIS
BARROS DE OLIVEIRA e FRANK PESSOA DE CARVALHO, os
quais solicitam a expedição da segunda via da carteira funcional, tendo
em vista a perda da primeira.
CONSIDERANDO:
O deferimento do pedido por este signatário.
RESOLVE:
Art. 1º- CANCELAR a validade, tornando inutilizada a primeira via da
carteira funcional nº 0451, do servidor FRANCISCO DE ASSIS
BARROS DE OLIVEIRA, Agente de Policia, lotado em Rorainópolis.
Art. 2º- CANCELAR a validade, tornando inutilizada a primeira via da
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carteira funcional nº 0220, do servidor FRANK PESSOA DE
CARVALHO, Agente de Policia, lotado DDIJ.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 31 de janeiro de 2008.
TÊNDELES ANTÔNIO ALVES DE BARROS
Delegado-Geral da Polícia Civil
PCRR
PORTARIA N° 39 – 08 GAB.DG/PCRR
O Bacharel Têndeles Antônio Alves de Barros, Delegado-Geral da
Polícia Civil do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
regulamentares e legais, especialmente as ínsitas no Art. 10, Incisos III,
VI e XIII, e art. 78, IV da Lei Complementar nº 055/2001, aprovada
pela Assembléia Legislativa do Estado de Roraima e sancionada pelo
Chefe do Executivo Estadual e,
CONSIDERANDO:
A necessidade de organizar e aperfeiçoar as atividades de Polícia
Judiciária do Estado de Roraima, observando os princípios de
eficiência, continuidade e supremacia do interesse público e o interesse
da Administração.
CONSIDERANDO:
O período de férias da chefe de cartório da CORREGEPOL, a Escrivã
ROSANA SCHULER no período de 02/01/08 a 31/01/08.
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o Escrivão de Policia Civil, WELLINGTON DE
SOUZA CABRAL, para responder pela chefia de cartório da
CORREGEPOL, no período de 02/01/08 a 31/01/08.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 30 de janeiro de 2008.
TÊNDELES ANTÔNIO ALVES DE BARROS
Delegado-Geral da Polícia Civil
PCRR
PORTARIA N° 042 - 08 GAB.DG/PCRR
O Bacharel Têndeles Antônio Alves de Barros, Delegado-Geral da
Polícia Civil do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
regulamentares e legais, especialmente as ínsitas no Art. 10, Incisos III,
VI e XIII, e art. 78, IV da Lei Complementar nº 055/2001, aprovada
pela Assembléia Legislativa do Estado de Roraima e sancionada pelo
Chefe do Executivo Estadual e,
CONSIDERANDO:
A necessidade de organizar e aperfeiçoar as atividades de Polícia
Judiciária do Estado de Roraima, observando os princípios de
eficiência, supremacia do interesse público e o interesse da
Administração.
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o Delegado de Policia Civil EDUARDO DANIEL
LAZARTE MORÓN, pertencente ao novo Efetivo da Polícia Civil,
para responder pela Titularidade da Delegacia Geral de Homicídios no
período de 04 a 18 de fevereiro de 2008, cumulativamente com as
funções que exerce.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 31 de janeiro de 2008.
TÊNDELES ANTÔNIO ALVES DE BARROS
Delegado-Geral da Polícia Civil
PCRR
PORTARIA N° 043 - 08 GAB.DG/PCRR
O Bacharel Têndeles Antônio Alves de Barros, Delegado-Geral da
Polícia Civil do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições
regulamentares e legais, especialmente as ínsitas no Art. 10, Incisos III,
VI e XIII, e art. 78, IV da Lei Complementar nº 055/2001, aprovada
pela Assembléia Legislativa do Estado de Roraima e sancionada pelo
Chefe do Executivo Estadual e,
CONSIDERANDO:
A necessidade e o interesse da continuidade do serviço público.
RESOLVE:
Art. 1º. ALTERAR o período das férias do Agente de Polícia Civil
GILSONEY RODRIGUES GUIMARÃES, pertencente ao Efetivo da
Polícia Civil, lotado na Delegacia de Iracema, de 01/02/08 a 01/03/08
para gozo no período de 01/06/08 a 30/06/08.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 31 de janeiro de 2008
TÊNDELES ANTÔNIO ALVES DE BARROS
Delegado-Geral da Polícia Civil
PCRR
PORTARIA N° 44 – 08 GAB.DG/PCRR
O Bacharel Eduardo Wayner Santos Brasileiro, Delegado-Geral da
Polícia Civil do Estado de Roraima em exercício, no uso de suas
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atribuições regulamentares e legais, especialmente as ínsitas no Art. 10,
Incisos III, VI e XIII, e art. 78, IV da Lei Complementar nº 055/2001,
aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado de Roraima e
sancionada pelo Chefe do Executivo Estadual e,
CONSIDERANDO:
A necessidade e o interesse da continuidade do serviço público.
RESOLVE:
Art. 1º. ALTERAR o período das férias da Agente de Polícia Civil
LUCIENE MARQUES DA COSTA, pertencente ao Efetivo da Polícia
Civil, lotada no Núcleo de Repressão aos Crimes contra a
Administração e Serviços Públicos - NRCASP, de 11/02/08 a 01/03/08
para gozo no período de 02/06/08 a 21/06/08.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 07 de fevereiro de 2008
EDUARDO WAYNER SANTOS BRASILEIRO
Delegado-Geral da Polícia Civil em exercício
PCRR
PORTARIA N.º 029/2008/GAB/CORREGEPOL
O Corregedor Geral de Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO a transferência da servidora Elivânia Roberta de
Aguiar, Delegada de Polícia Civil, conforme Portaria nº 345/07- GAB/
DG/PCRR,
CONSIDERANDO o retorno da servidora Elivânia Roberta de Aguiar,
Delegada de Polícia Civil, através da Portaria nº 31/08-GAB/DG/PCRR;
CONSIDERANDO o disposto nos ar. 16, incisos X e XII e o parágrafo
único do art. 82 da LC 055/01, e ainda a Instrução de Serviço nº 05/07/
CORREGEPOL, publicada no DOE nº 665 de 19/05/07, que constitui
as Comissões Permanentes Processantes, bem como e o teor das
justificativas anteriormente elencadas,
RESOLVE:
I – As Sindicâncias Administrativas nº 30/07, 43/07, 47/07, 49/07, 50/
07, 51/07, 53/07, 57/07, 58/07, 59/07, 60/07, 64/07, 65/07, 72/07, 73/
07, 74/07 e 75/0 deverão manter os mesmos membros designados
através da Instrução de Serviço nº 05/07-GAB/CORREGEPOL,
publicada no DOE nº 665 de 19/05/07, que seguem abaixo
relacionados:
Presidente: Elivânia Roberta de Aguiar
Membro: Silvana Márcia Aquino de Souza- Escrivã de Polícia
Membro: Advaldo Veiga Aguiar- Agente de Polícia
II - A Comissão terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório,
podendo ser prorrogado por igual período.
III - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se
Boa Vista-RR, 01 de fevereiro de 2008.
EGÍDIO GOMES DE QUEIROZ JÚNIOR
Corregedor Geral da Polícia Civil

CONSUPOL
CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE
RORAIMA
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
O Doutor Eduardo Wayner Santos Brasileiro, Delegado-Geral de Polícia
Civil do Estado de Roraima em Exercício e Presidente do Conselho
Superior de Polícia Civil de Roraima – CONSUPOL, no uso de suas
atribuições legais, ínsitas no Art. 12, § 2º, do Regimento Interno do
Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Roraima, publicado no
D.O.E. 639, de 13 de agosto de 2007, Anexo Único do Decreto nº.
8.203-E, do Executivo Estadual, CONVOCA OS DIRETORES DO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL DPJC, DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DO
INTERIOR - DPJI, DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
ESPECIAIS - DOPES, DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
ESPECIALIZADA - DPE e CORREGEDOR-GERAL DE POLÍCIA
CIVIL para REUNIÃO ORDINÁRIA, no dia 19 de fevereiro de 2008,
às 09 horas, na Delegacia-Geral de Polícia Civil do Estado de Roraima,
para deliberar sobre:
Elogios a Policiais Civis;
Demais assuntos que ocorrerem.
Boa Vista-RR, 07 de fevereiro de 2008.
EDUARDO WAYNER SANTOS BRASILEIRO
Delegado-Geral da Polícia Civil em exercício
PCRR

Secretaria de Estado Extraordinária
para Assuntos Internacionais
PORTARIA Nº001/2008 – GAB/SEAI, 01 de Fevereiro de 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO PARA
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ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE
RORAIMA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando o que dispõe o § 3º do art. 2º da Lei 499/2005, de 19 de
Julho de 2005 que trata do apoio administrativo da Casa Civil;
Considerando que a Secretaria Extraordinária para Assuntos Internacionais
– SEAI não dispõe em sua estrutura organizacional de um setor especifico
de gerenciamento seus Recursos Humanos,
RESOLVE,
Art. 1º - Designar MARIA EDNA LEITE LIMA, ocupante do Cargo de
Natureza Especial CNES-IV – Chefe de Gabinete, para responder pelas
atribuições inerentes à gestão dos recursos humanos da Secretaria
Extraordinária para Assuntos Internacionais –SEAI.
Parágrafo único – A gestão de recursos humanos compreende o controle
das freqüências dos servidores com a aplicação das normas legais vigentes,
o encaminhamento da folha individual de presença de cada servidor para
o Departamento de Planejamento e Finanças da Casa Civil, a proposição
para treinamento e capacitação dos servidores, a analise e parecer sobre
necessidades de pessoal, a avaliação de desempenho dos servidores, e
outras atribuições inerentes à área de recursos humanos definidas pela
Secretaria de Estado de Gestão Estratégica e Administração.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos Internacionais, em Boa
Vista – RR, 01 de Fevereiro de 2008.
SÉRGIO PILLON GUERRA
Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos Internacionais

Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
GOVERNO DE RORAIMA
O Secretário de Estado da Infra-Estrutura, usando de suas atribuições
legais;
RESOLVE:
DEO/SEINF/PORTARIA Nº. 044/2008 - Designar o (s) servidor (es) –
Engenheiro Eletricista Roberto Castro Aguiar, Engenheiro Civil Antônio
Valdy Fontenele e Técnico em Edificações Paulo César Santos Silva.
Lotado (s) nesta Secretaria, para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Recebimento da obra: Serviços de capina e limpeza
na área externa da Rodoviária Internacional de Boa Vista – RR, objeto do
PROCESSO Nº. 10485/2007. A referida comissão terá um prazo de 08
(oito) dias corridos para recebimento dos serviços executados pela firma:
JERUSALÉM CONSTRUÇÃO LTDA. Boa Vista - RR, 01 de Fevereiro
de 2008.
Dê-se Ciência e Cumpra-se
Engº Civil ORLANDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR
Secretário de Estado da Infra-Estrutura

Secretaria de Estado do Índio
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº: 10345/07-71
CONTRATO Nº 001/008
CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA EM
CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO.
CONTRATADA: JÔSE GONÇALVES DE SOUZA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GARROTES FÊMEA E GARROTES
MACHOS PARA ATENDER A CP. Nº 0215.262-19/2006/MDA/
CAIXA PARA O MUNICÍPIO DE NORMANDIA E O CP. Nº
0215.082-31/2006/MDA/CAIXA PARA O MUNICÍPIO DE
UIRAMUTÃ.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
VIGÊNCIA: DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO EM CONFORMIDADE COM O INCISO II DO ART. 57 DA LEI
8.666/93, MEDIANTE TERMO ADITIVO.
DOTAÇÃO: PROGRAMA DE TRABALHO: 14423.0087.2235.0000 ELEMENTOS DE DESPESA: 4490.52, FONTE DE RECURSOS: 008 /
001.
VALOR: R$ 1.140.000,75 (HUM MILHÃO CENTO E QUARENTA
MIL REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
DATA DA ASSINATURA: 07 DE FEVEREIRO DE 2008.
SIGNATÁRIOS: JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR – GOVERNADOR
DE ESTADO DE RORAIMA, ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO – SECRETÁRIO DE ESTADO DO ÍNDIO, E PELA CONTRATADA A Sr.ª: JÔSE GONÇALVES DE SOUZA.

Representação do Governo de Roraima
em Brasília
PORTARIA Nº. 003 DE 18 DE JANEIRO DE 2008.
O REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO DE
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RORAIMA, no uso das atribuições do seu cargo,
R E S O L V E:
Art. 1º Tornar público a designação da servidora MARCELLA DE
LIMA RODRIGUES matrícula 020000080, como substituta interina
do cargo de Assessor Especial - CNES-IV, no período de férias do
titular do cargo, Senhor Eduardo Barbosa Antunes, matrícula nº
020000170, de 02/01 a 31/01/08.
Art. 2º Esta portaria produz efeito retroativos a 02/01/2008.
Brasília/DF, 18 de janeiro de 2008.
JOÃO GUERREIRO JÚNIOR
Representante
PORTARIA Nº. 004 DE 21 DE JANEIRO DE 2008.
O REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso das atribuições do seu cargo,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar o servidor JOSÉ MARIA GOMES CARNEIRO
JÚNIOR matrícula 020090838, como substituto interino do cargo de
Gerente de Núcleo - CNES III, durante o período férias da titular do
cargo, Senhora Doriana Maria D’Avila França, matrícula nº 020006886,
no período de 21/01 a 09/02/08.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília/DF, 21 de janeiro de 2008.
JOÃO GUERREIRO JÚNIOR
Representante
PORTARIA Nº. 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2008.
O REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso das atribuições do seu cargo,
R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a concessão do 1º período de férias (20 dias) da
servidora Viviane Nunes de Almeida, matrícula nº 020000189 no
período de 11/02 a 01/03/08.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília/DF, 31 de janeiro de 2008.
JOÃO GUERREIRO JÚNIOR
Representante
PORTARIA Nº. 006 DE 31 DE JANEIRO DE 2008.
O REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso das atribuições do seu cargo,
R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar o gozo do 2º período de férias (15 dias) da servidora
Eliane Nóbrega Lomba Figueiredo, Assistente Social - matrícula nº
040003449 e Assessora Especializada - matrícula nº 020005952, no
período de 11/02 a 25/02/08.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília/DF, 31 de janeiro de 2008.
JOÃO GUERREIRO JÚNIOR
Representante
PORTARIA Nº. 007 DE 31 DE JANEIRO DE 2008.
O REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso das atribuições do seu cargo,
R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a concessão do período de férias da servidora
Rosângela Lopes Marques Lara, Analista de Comunicação Social matrícula nº 040003449, no período de 04/02 a 04/03/08.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília/DF, 31 de janeiro de 2008.
JOÃO GUERREIRO JÚNIOR
Representante
PORTARIA Nº. 008 DE 31 DE JANEIRO DE 2008.
O REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso das atribuições do seu cargo,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar a servidora ADRIANA BRÍGLIA FERREIRA
ALCÂNTARA matrícula 040002781, como substituta interina do cargo
de Assessora Especializada, no período de férias da titular do cargo,
Senhora Viviane Nunes de Almeida, matrícula nº 020000189, de 11/02 a
01/03/08.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação..
Brasília/DF, 31 de janeiro de 2008.
JOÃO GUERREIRO JÚNIOR
Representante
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As demais informações permanecem inalteradas.
Boa Vista – RR, 08 de fevereiro de 2008.Paulo Sérgio da Silva
Maia.Pregoeiro/CPL/RR
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº: 003/2008
REGISTRO DE PREÇOS
A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação do Governo do
Estado de Roraima torna público aos interessados o resultado do
Certame Licitatório, referente ao Pregão supracitado, PROCESSO Nº
00081/08-94 – SECD, cujo Objeto é Eventual Contratação de Pessoas
Físicas e Jurídicas para fazer o transporte escolar dos alunos da Rede
Pública Estadual de Ensino, na zona rural de 13 (treze) municípios do
Estado de Roraima, em estradas pavimentadas e não-pavimentadas e
vicinais, conforme demonstrativo a seguir.

LOTE
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

24

25

26

27
28

Comissão Permanente de Licitação

29

ERRATA
Errata do RESULTADO DE LICITAÇÃO do Pregão Presencial nº 493/
2007, sob o Sistema de Registro de Preços, Processo nº 04696/07-70 –
SEAPA, veiculado no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº 754, do
dia 07/02/08, e Jornal Roraima Hoje, do dia 08/02/08, conforme
discriminação a seguir:
Onde se lê:
VALOR ESTIMATIVO PARA O CERTAME: R$ 84.399,72
Leia-se:
VALOR ESTIMADO DO PROCESSO: R$ 200.000,00

30

31
32
33

34

CLASS

VENCEDOR

1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
1º
2º
3º
1º
1º
1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
3º
1º
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º

SANTIAGO TRANSP. E TURISMO LTDA - ME
LOCATUR – TRANSP. E TURISMO LTDA – ME
F. D. NEGREIRO
COSTA E DINO SERVIÇOS LTDA
GRAZIANI – SERV. LTDA – ME
CANAÃ ASSESSORIA E SERV. LTDA
FRACASSADO
WALACE P. PORTO – ME
J. PAULO RODRIGUES - ME
D. VIANA SOARES – ME
J. ROCHA DE SOUZA – ME
WALACE P. PORTO – ME
WALACE P. PORTO – ME
A. TOMÉ JÚNIOR E CIA LTDA
L. S. NEVES
DIAMOND TOURS TRANSP. LTDA
A. F. DE MORAES - ME
A. A. DE MOURA NETO
SANTIAGO TRANSP. E TURISMO LTDA – ME
TYMINSKI e TYMINSKI LTDA - ME
A. A. DE MOURA NETO
J. ROCHA DE SOUZA – ME
A. F. DE MORAES – ME
F. V. DE MATOS
ADELINO DA SILVA OLIVEIRA FILHO
MUNDIAL COM. E SERV. LTDA
D. VIANA SOARES – ME
M. V. DE MATOS – ME
TYMINSKI E TYMINSKI LTDA – ME
A. TOMÉ JÚNIOR E CIA LTDA
C. A. G. DE SOUZA – ME
A. F. DE MORAES - ME
BASÍLIO CONST. E SERV. LTDA
LOCATUR – TRANSP. E TURISMO LTDA - ME
FRACASSADO
FRACASSADO
BASÍLIO CONST. E SERV. LTDA
A. A. DE MOURA NETO
SANTIAGO TRANSP. E TURISMO LTDA - ME
BASÍLIO CONST. E SERV. LTDA
WALACE P. PORTO - ME
R. SOBRINHO – SERV. LTDA - ME
FRACASSADO
SANTIAGO TRANSP. E TURISMO LTDA - ME
A. A. DE MOURA NETO
A. F. DE MORAES - ME
J. ROCHA DE SOUZA - ME
LOCATUR – TRANSP. E TURISMO LTDA - ME
D. VIANA SOARES – ME
LOCATUR – TRANSP. E TURISMO LTDA - ME
M. ALZIRA MELO NETA - ME
L. M. DAS CHAGAS
M. ALZIRA MELO NETA - ME
J. ROCHA DE SOUZA - ME
J. ROCHA DE SOUZA - ME
RORAIMA MULTIMARCAS LTDA - ME
M. ALZIRA MELO NETA - ME
R. SOBRINHO –SERV. LTDA - ME
A. TOMÉ JÚNIOR E CIA LTDA
RENATO PIMENTEL DE SOUSA - ME
A. TOMÉ JÚNIOR E CIA LTDA
J. ROCHA DE SOUZA - ME

1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º

RENILDO CORREIA DA SILVA - EPP
RENATO PIMENTEL DE SOUSA - ME
A. A. DE MOURA NETO
BASÍLIO CONST. E SERV. LTDA
TERRESTRE TRANSP. RODOVIÁRIO LTDA - ME
WALACE P. PORTO - ME
BASÍLIO CONST. E SERV. LTDA
A. F. DE MORAES - ME
WALACE P. PORTO - ME
FRACASSADO
A. F. DE MORAES - ME
TERRESTRE TRANSP. RODOVIÁRIO LTDA - ME
BASÍLIO CONST. E SERV. LTDA
A. TOMÉ JÚNIOR E CIA LTDA
MUNDIAL COM. E SERV. LTDA
J. PAULO RODRIGUES - ME

VALOR
(R$)
9,85
12,80
12,96
8,75
8,79
9,39
7,44
1,57
1,58
1,59
4,67
4,67
4,00
4,11
2,50
2,99
3,52
3,55
3,60
3,65
3,78
3,80
7,44
1,42
1,45
1,72
4,32
4,33
3,45
3,49
1,29
1,30
2,15
1,30
1,50
1,80
2,28
2,29
2,32
2,98
2,99
1,99
2,00
2,12
2,20
3,58
3,64
2,01
2,02
2,04
1,49
1,50
2,54
5,24
5,25
5,33
7,50
7,59

3,20
3,24
3,40
3,15
3,19
3,99
4,45
4,46
4,67
3,84
3,96
4,67
2,01
2,02
4,77
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35

36
37
38

1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º

A. TOMÉ JÚNIOR E CIA LTDA
F. D. NEGREIRO
GARCIA E GARCIA LTDA - ME
A. A. DE MOURA NETO
BASÍLIO CONST. E SERV. LTDA
A. TOMÉ JÚNIOR E CIA LTDA
MUNDIAL COM. E SERV. LTDA
A. TOMÉ JÚNIOR E CIA LTDA
A. TOMÉ JÚNIOR E CIA LTDA
J. PAULO RODRIGUES - ME

7.24
7,28
7,49
3,18
3,19
3,20
3,19
3,20
3,03
3,04

Boa Vista – RR, 08 de fevereiro de 2008.Perla do Nascimento
Gomes.Pregoeira/CPL/RR

Universidade Estadual de Roraima
EDITAL Nº 003/2008
A Vice - Reitora Pro Tempore da Universidade Estadual de Roraima UERR, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao disposto na Lei
nº 581/07 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que estão abertas as inscrições para Seleção Simplificada de
Professor Temporário, na modalidade de Professor Hora - aula, com
prestação de serviços docentes teórico-práticos, nas áreas especificadas
no Anexo III, nos termos do presente Edital.
1. INSCRIÇÕES
1.1 - As inscrições serão realizadas nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2008,
no Departamento de Gestão de Pessoal, bloco da Reitoria, sala 4, à Rua
Sete de Setembro, nº 231, Bairro Canarinho, no horário de 8h às 11h e das
14h às 17h.
1.2 - O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, no ato da
inscrição, os seguintes documentos:
a)
Ficha de Inscrição, Anexo IV;
b)
Cópia do diploma de nível superior na área exigida;
c)
Cópia do certificado do curso de pós-graduação na área exigida ou
afim;
d)
Histórico Escolar da formação exigida;
e)
Cópia do documento de identidade do candidato;
f)
Cópia do CPF;
g)
Cópia do Documento de Registro Profissional expedido pelo
órgão competente (quando for o caso);
h)
Comprovante da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) que deverá ser recolhido no Banco do Brasil, através de GUIA
DE RECOLHIMENTO – Boleto Bancário, a ser obtida na Divisão de
Finanças/UERR;
i)
Curriculum Vitae com os respectivos comprovantes (modelo
anexo I);
j)
Os candidatos amparados pela Lei nº 10.567/97 (doadores de
sangue) deverão encaminhar seus dados diretamente à UERR.
1.2.1 - Os candidatos estrangeiros deverão apresentar o visto de permanência e o diploma devidamente revalidado.
1.2.3 Não serão aceitas inscrições condicionais e ou extemporâneas.
1.2.4 - A documentação deverá ser entregue em envelope contendo nome,
endereço e área a localidade (lotação do campus) a qual está concorrendo,
que será lacrado após as devidas verificações.
1.3 - Em hipótese alguma serão efetivadas inscrições cuja documentação
não atenda ao subitem 1.2.
1.4 - Será admitida inscrição por procuração desde que o respectivo
mandato tenha firma reconhecida e, ainda, mediante apresentação pelo
outorgado de documento de identidade. Deverão também ser apresentados os documentos relativos ao candidato, constantes no subitem 1.2.
1.5 - Os candidatos inscritos por procuração assumirão total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador no formulário de
inscrição, arcando com as conseqüências de eventuais erros de preenchimento.
1.6 - Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico ou Empresa
de Correios e Telégrafos - ECT.
1.7 - A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato,
de aceitar as condições estabelecidas para a realização do Processo
Seletivo.
1.8 - Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato
deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a
participação no Processo Seletivo, pois a taxa, uma vez paga, só será
restituída em caso de revogação ou anulação do mesmo.
1.9 - As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a UERR do direito de excluir do
Processo Seletivo aquele que, pessoalmente, não o assinar ou que o
preencher com dados incorretos ou rasurados bem como inverídicos,
mesmo se constatado posteriormente.
1.10 - Em hipótese alguma haverá devolução de material de inscrição.
1.11 - Não poderá se inscrever no referido Processo Seletivo candidato
anteriormente contratado como Professor Substituto, antes de decorridos
vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior.
1.12 - Poderá haver prorrogação do prazo de inscrição, a critério da
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Administração.
2. CONTRATAÇÃO
2.1 - A contratação será efetivada mediante a apresentação de cópia
legível e original dos seguintes documentos:
·
Certidão de nascimento/casamento, RG, CPF;
·
Título de eleitor e o último comprovante de votação;
·
Documento do Conselho Regional (se for o caso);
·
Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
·
Diploma de conclusão do curso de graduação;
·
Certificado de conclusão do curso de Especialização (Lato
Sensu);
·
Diploma de conclusão do curso de pós – graduação (Stricto
Sensu) conforme o caso;
·
Certidão negativa da Receita Estadual;
·
Certidão negativa da Receita Federal;
·
Certidão de antecedentes criminais;
·
1 foto 3x4;
·
Comprovante de residência atualizado;
·
Número do PIS/PASEP;
·
Outros documentos exigidos no Edital de convocação para
contratação.
2.2 - A modalidade de contratação é a locação de serviços, sem vínculo
empregatício com a Universidade Estadual de Roraima, nos termos da
Lei nº 581/07 e posteriores alterações.
2.3 - O contrato firmado entre a Administração da UERR e o Professor
terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual
período, conforme legislação vigente e a critério da UERR.
2.4 - A remuneração do pessoal contratado nos termos deste Edital será
fixada levando-se em consideração a Lei nº 581/07, a Lei nº 605/07, a
Resolução CONUNI nº 034 de 18 de julho de 2007 e a respectiva
formação do contratado, exigida no Anexo III, deste Edital.
2.5 - A convocação dos candidatos selecionados será feita após a
publicação da homologação do resultado no Diário Oficial do Estado
pela UERR.
2.6 - Em hipótese alguma haverá contratação regida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
2.7 – Nos termos da Lei nº 8.745 de 06/12/93, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, um
profissional não poderá ser novamente contratado, com fundamento
nesta lei, antes de decorridos 24 meses de encerramento de seu contrato
anterior.
3 - DO PROCESSO SELETIVO
3.1 - O Processo Seletivo constará da modalidade de Prova de Títulos
(de caráter classificatório), que será realizada na Universidade Estadual
de Roraima à Rua Sete de Setembro, nº 231, Bairro Canarinho, no
horário de 8h às 12h e das 14h às 18h.
3.2 - A Prova de Títulos, de caráter classificatório, serão atribuídos no
máximo 100 (cem) pontos e como critério de avaliação as pontuações
estabelecidas no Anexo II.
3.2.1 - Os títulos a que se refere os itens 06 e 07 do Anexo II, não serão
cumulativos, prevalecendo o título de maior grau, mesmo que o candidato seja detentor de formação múltipla, os demais itens poderão ser
acumulados.
3.2.2 – A titulação exigida para inscrição, conforme Anexo III, não será
considerada para efeito de pontuação e classificação.
3.2.3 – A interposição de recursos para a revisão do resultado da Prova
de Títulos deverá ser protocolada junto a Comissão do Processo
Seletivo, no prazo de um dia útil a contar da data de divulgação do
resultado.
4. CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS DAS PROVAS
4.1 - Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da soma dos pontos obtidos na Prova de Títulos.
4.2 - Em caso de empate na pontuação final, serão utilizados os
seguintes critérios para desempate:
a) Ser o mais idoso;
b) Possuir mais tempo de experiência no magistério.
4.3 - Os resultados das provas serão divulgados na própria UERR e no
endereço eletrônico www.uerr.edu.br.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 – A pedido do candidato serão disponibilizadas declarações de
participação no Processo Seletivo para aqueles que necessitarem
justificar ausências no trabalho.
5.2 – Não será fornecida declaração, certidão ou qualquer outro documento de comprovação de aprovação no Processo Seletivo, servindo
para este fim a publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial
do Estado.
5.3 - O Processo Seletivo não se constitui Concurso para ingresso no
Quadro Permanente de Pessoal da Carreira de Professor da UERR.
5.4 – O resultado final do Processo Seletivo, uma vez homologado pelo
Reitor, será publicado no Diário Oficial do Estado, através de Edital
contendo relação dos candidatos aprovados.
5.5 - A convocação dos candidatos habilitados, será feita através de
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divulgação nos meios de comunicação de grande circulação (Diário Oficial
do Estado, www.uerr.edu.br);
5.6 – O (a) candidato (a) aprovado (a) terá 48 horas após a divulgação e
homologação do resultado, para apresentação da documentação necessária do item 2.1;
5.7 - O não pronunciamento do candidato habilitado no prazo estabelecido para esse fim facultará à Administração a convocação dos candidatos
seguintes, sendo seu nome excluído desta seleção.
5.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria, pela Pró–reitoria
de Desenvolvimento Social, pela Pró – reitoria de Ensino e pela Comissão do Processo Seletivo.
Boa Vista, 08 de fevereiro de 2008.
PROFª. ILMA DE ARAÚJO XAUD
Vice-Reitora Pro Tempore da UERR
ANEXO I
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Modelo de Currículo
DADOS PESSOAIS
Nome:
Data do Nascimento:
Naturalidade:
Nacionalidade:
Carteira de Identidade:
Órgão Expedidor:
CPF:
Título de Eleitor:
Zona:
Seção:
Carteira Profissional:
Data de Expedição:
Certificado de Reservista:
Categoria:
Regime Militar:
Carteira de Registro:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Telefone:
FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
Curso Superior:
Instituição:
Ano:
Pós-Graduação:
Curso:
Instituição:
Ano:
ÚLTIMAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS (somente os mais relevantes para o cargo)
Função:
Instituição:
Ano:
TRABALHOS APRESENTADOS EVENTOS CIENTÍFICOS:
CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E CURSOS: (somente os mais relevantes para o cargo).
Evento:
Título do Trabalho:
Local:
Ano:
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS: (somente os mais relevantes para o cargo)
Evento:
Local:
Ano:
PALESTRAS PROFERIDAS: (somente os mais relevantes para o cargo)
Eventos/Instituição:
Título do Trabalho:
Local:
Ano:
ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: (somente os mais relevantes para o cargo)
Tipo de Trabalho:
Título do Trabalho:
Local:
Ano:
PUBLICAÇÕES: (somente os mais importantes)
Título do Trabalho:
Local:
Ano:
Nome do candidato e assinatura

ANEXO II
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Títulos, atividades de magistério, trabalhos publicados, participação em
Ordem
eventos científicos e outras atividades.
01
Participação em Cursos de Capacitação. Carga horária mínima 80 horas (5
pontos por curso).
02
Efetivo exercício no Ensino Superior (0,5) pontos por ano de trabalho
03
Apresentação em Eventos Científicos Internacionais ou Nacionais (02 pontos
por trabalho apresentado).
04
Participação em Eventos Científicos Nacionais ou Internacionais (1 ponto
por participação).
05
Aprovação em Concurso Público (Máximo de dois Concursos)
06
Pós-graduação stricto sensu (mestrado)
07
Pós-graduação strico sensu (doutorado)
Total

ANEXO III
Nº
Área de Atuação
01

Perfil Profissional
Graduação em Veterinária ou
Zootecnia c/ Pós-Graduaçào na área
ou afim
Graduação em Agronomia c/ PósGraduação na área ou afim.

Agronomia
02
Agronomia

de

10
10
06
02
02
30
40
100

Rorainópolis
Rorainópolis

C/H
04h
04h
08h
04h

São João da Baliza
03

04

Graduação em Engenharia Florestal
c/ Pós-Graduação na área ou afim.
Engenharia
Florestal
Física

04h
São João da Baliza

Graduação em Física c/ PósGraduação na área ou afim.
Graduação em Química ou Biologia c/
Pós-Graduação na área ou afim

05

20h
Rorainópolis
04h
Normandia

Agronomia
06

Graduação em Química c/ Pósgraduação na área ou afim
Graduação em Matemática c/ Pósgraduação na área ou afim

Química
07
Matemática
08
Ciências
Computação

da

09

Graduação em Informática, Sistemas
de Informação, Processamento de
dados c/ Pós-graduação na área ou
afim.
Graduação em Contabilidade c/ Pósgraduação na área ou afim

Ciências Contábeis

10

Administração

Graduação em Administração
Especialização na área ou afim.

c/

11

Letras

12

Letras

Graduação em Letras - habilitação
em Língua Inglesa c/ pós-graduação
na área ou afim.
Graduação em Letras c/ Pósgraduação na área ou afim

13

Letras

Graduação em Letras - habilitação
em Língua Espanhola c/ pósgraduação na área ou afim.

16h
Boa Vista
Boa Vista
Caracaraí
Rorainópolis
São João da Baliza
Pacaraima
Caracaraí

Enfermagem

15

Pedagogia

16

Direito

17

Biologia

Graduação em Enfermagem c/ PósGraduação na área ou afim.
Graduação em Pedagogia/ PósGraduação na área ou afim.
Graduação
em
Direito/
PósGraduação na área ou afim.
Graduação
em
Biologia/PósGraduação em área afin

Boa Vista
Alto Alegre
Rorainópolis

08 h
08 h
14h

São Luiz do Anauá

04h

Rorainópolis

04h

ANEXO IV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: ___________________________________________________________________
CPF: ________________-____C.I. ________________ Órgão Expedidor ______________
Endereço: ______________________________________________________N.º________
Bairro:___________________________Cidade:
__________________Tel:_____________
Formação: ________________________________________________________________
(Os campos abaixo devem ser preenchidos de acordo com o Anexo III deste Edital)
Área de Atuação________________________________________________________
Localidade(s) de Atuação: _________________________________________
Declaro para os devidos fins de direito junto à UERR que aceito todas as condições estabelecidas no Edital N°003/2008
sob pena de anulação de minha inscrição no referido concurso.
Boa Vista, ____ de _____ de 2008.
Assinatura do candidato

PORTARIA Nº 056 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2008
A VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA UERR, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 30 do
Estatuto da UERR; o Decreto nº. 7.697-E, de 12 de fevereiro de 2007,
Resolução nº 029, de 24 de maio de 2007 do CONUNI e o Memo nº 005/
08 - Cerimonial,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o deslocamento e pagamento de diárias aos servidores
abaixo, para viajarem no percurso Boa Vista/Rorainópolis/São João da
Baliza/Boa Vista, no período de 21 a 22 de fevereiro, com finalidade de
realizarem reunião sobre a colação de grau com os acadêmicos do Curso
de Pedagogia dos referidos municípios.
·
Terezinha Maria Vaz Roriz;
·
Kátia Gardênia Conceição Araújo;
·
Francisco Ribeiro Soares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PROFª. ILMA DE ARAÚJO XAUD
Vice-Reitora Pro Tempore da UERR

Total
Pontos

Localidade
Alto Alegre

14

PÁG. 13

08h
08h
48h
24 h
04h
24h
08h

Pacaraima
Alto Alegre
São Luiz do Anauá
Rorainópolis
Normandia
Caracaraí
São João da Baliza
São João da Baliza
Pacaraima
Boa Vista
Caracaraí
Bonfim

08h
16h
04h
12h
04h
04h
20h
04h
08h
04h
08h

Rorainópolis
São Luiz do Anauá
Alto Alegre
Mucajaí
Pacaraima

20h
08h
08h
04h
12h

PORTARIA Nº 057 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2008
A VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA UERR, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 30 do
Estatuto da UERR; o Decreto nº. 7.697-E, de 12 de fevereiro de 2007,
Resolução nº 029, de 24 de maio de 2007 do CONUNI e o Memo nº 010/
08 - Departamento de Apoio Logístico,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o deslocamento e pagamento de diária ao servidor
Valderico Brito da Silva, para viajar no percurso Boa Vista/São João da
Baliza/Boa Vista, no veículo Gol de placa NAM- 1465, no dia 08 de
fevereiro retornado na mesma data, com finalidade de conduzir professores da EURR para o início do semestre letivo 2008.1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PROFª. ILMA DE ARAÚJO XAUD
Vice-Reitora Pro Tempore da UERR
PORTARIA Nº 058 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2008
A VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA UERR, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 30 do
Estatuto da UERR; o Decreto nº. 7.697-E, de 12 de fevereiro de 2007,
Resolução nº 029, de 24 de maio de 2007 do CONUNI e o Memo nº 004/
08 – Coordenação do Curso de Engenharia Florestal,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o deslocamento e pagamento de diária ao professor
Nilton Barht Filho, para participar da Conferência Territorial Sul, que
será realizada nos dias 30 e 31 de janeiro município de Rorainópolis.
Art. 2º Esta Portaria retroage seus efeitos a 30 de janeiro de 2008.
PROFª. ILMA DE ARAÚJO XAUD
Vice-Reitora Pro Tempore da UERR
PORTARIA Nº 059 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2008
A VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA UERR, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 30 do
Estatuto da UERR; o Decreto nº 7.697-E, de 12 de fevereiro de 2007,
RESOLVE:
Art.1º Conceder férias aos servidores da Universidade Estadual de
Roraima-UERR, nos termos do Art. 74 da Lei complementar nº 053 de
31 de dezembro de 2001, conforme tabela abaixo:
Servidor (a)
Ângela Maria Trindade Barbosa
Francisco Paulino Silva Filho
Patrícia Myria Alves de Almeida
Paulo Henrique Lira Araújo
Robermilton
Sant’Anna
Oliveira Rodrigues

de

Cargo
Administradora
Assistente Administrativo
Presidente da Comissão
Permanente de Concursos
Assistente Administrativo
Analista de Sistema

Período Aquisitivo
27/07/06 a 27/07/07
26/07/06 a 26/07/07
01/02/07 a 01/02/08

Período Concedido
25/02/08 a 10/03/08
11/02/08 a 25/02/08
11/02/08 a 11/03/08

24/07/06 a 24/07/07
16/08/06 a 16/08/07

06/02/08 a 20/02/08
06/02/08 a 20/02/08

Art. 2º Esta Portaria retroage seus efeitos a 06 de fevereiro de 2008.
PROFª. ILMA DE ARAÚJO XAUD
Vice-Reitora Pro Tempore da UERR
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Junta Comercial do Estado de Roraima
PORTARIA/JUCERR/PRESI/N.º07/2008
O Presidente da Junta Comercial do Estado de Roraima, no uso de suas
atribuições legais e com fulcro no que lhe confere o Decreto Nº. 8.611 - E
14 de Janeiro de 2008.
RESOLVE:
Art.1º. Designar o servidor AILTON ALVES DOS SANTOS, Secretário
de Diretor, para responder pelo cargo de Chefe de Controle e Patrimônio
no período de 01 de fevereiro a 01 de março em virtude de férias de seu
titular.
Art.2º. Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
Art. 3º.Publique-se e Cumpra-se.
Boa Vista/RR, 08 de Fevereiro de 2008.
EDSON DE ARAÚJO SILVA
Presidente/JUCERR

Companhia de Desenvolvimento de
Roraima
CODESAIMA
PORTARIA Nº 012-A/2008
RESOLUÇÃO
Aprovada em: 18 de Janeiro de 2008/ Vigência: 18 de janeiro de 2008
O Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima CODESAIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Estatuto Social da Empresa RESOLVE:
NOMEAR a partir da data em vigência, os seguintes funcionários para
comporem a Comissão Permanente de Licitação – C.P.L.
Presidente: Jucimara Amorim de Oliveira
1º Membro: João Batista do Nascimento
2º Membro: Maria Eurinelda Alves Queiroz dos Santos
Secretária: Geane da silva Siqueira da silva
Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência aos interessados, publique-se e cumpra-se.
Boa Vista-RR, 18 de janeiro de 2008.
JOAQUIM DE FREITAS RUIZ
Presidente/ Liquidante

Companhia de Águas e Esgotos de
Roraima
CERTIDÃO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
por nomeação legal e na forma da lei
CERTIFICA que, analisando a solicitação constante do Processo nº
048/08, encontrou respaldo no Caput do Art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/
93, de acordo com o parecer da AJU/CPL nº 004/08, contida nos autos,
concedendo inexigibilidade de Licitação em favor de EDITORA BOA
VISTA LTDA, no valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro
reais), referente às despesas com assinatura do Diário do Poder
Judiciário.
Donald Anders Tavares
Karla Lopes Barroso
Presidente da CPL/CAER
Membro CPL/CAER
Elizabeth de H. Farias
Winder Montenegro P. da Silva
Membro CPL/CAER
Membro CPL/CAER
Ratifico a inexigibilidade de licitação nos termos do art. 26 da lei 8.666/
93, para contratação do objeto deste processo administrativo junto a
EDITORA BOA VISTA LTDA, no valor de R$ 384,00 (trezentos e
oitenta e quatro reais)
Boa Vista - RR, 08 de fevereiro de 2008.
José Evandro Moreira
Presidente da

Instituto de Terras e Colonização de
Roraima
ITERAIMA/GAB/PORTARIA Nº 015/2008
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO
DE RORAIMA - ITERAIMA, no uso de suas atribuições legais e
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estatutárias e,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Governamental nº 363-P de
15 de maio de 2006;
RESOLVE:
Art.1º - NOMEAR, a servidora SIRLÉIA OLIVEIRA DE PAULA, para
exercer o Cargo em Função de Assistência Intermediária – FAI I,
Secretária de Gerência, tendo seus efeitos a contar de 01.02.2008.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo
seus efeitos a contar de 01.02.2008.
Boa Vista – RR, 07 de fevereiro de 2008.
WASHINGTON PARÁ DE LIMA
Diretor Presidente
ITERAIMA/GAB/PORTARIA Nº 016/2008
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO
DE RORAIMA - ITERAIMA, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias e,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Governamental nº 363-P de
15 de maio de 2006;
RESOLVE:
Art.1º - EXONERAR e NOMEAR, a servidora a seguir relacionada, do
Cargo pertencente à estrutura do Instituto de Terras e Colonização de
Roraima:
Exonerar:
ZILDAMIR PEREIRA MOREIRA – Cargo: Secretária de Gerência –
Código: FAI - Padrão: III;
Nomear:
ZILDAMIR PEREIRA MOREIRA – Cargo: Encarregado de Gabinete –
Código: FAI - Padrão: II;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo
seus efeitos a partir de 08.02.2008.
Boa Vista – RR, 08 de fevereiro de 2008.
WASHINGTON PARÁ DE LIMA
Diretor Presidente

Poder Legislativo
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2008
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA torna
público que fará realizar em locais, data e horários a serem oportunamente divulgados, CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS para
provimento de cargos de PROCURADOR DE CONTAS, a ser regido
pelas disposições previstas nas Instruções Especiais deste Edital e em
conformidade com o disposto na Constituição do Estado de Roraima e
na Lei Complementar nº 006/94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima).
INSTRUÇÔES ESPECIAIS
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O Concurso será realizado em Boa Vista - RR, sob a responsabilidade
da Fundação Carlos Chagas e pela Comissão do Concurso obedecidas às
normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que
vierem a vagar ou forem criados dentro do prazo de validade previsto
neste Edital.
3. Os candidatos nomeados estarão subordinados a Lei Complementar
06/94 (Lei Orgânica do TCE/RR) e alterações posteriores e Lei Complementar 003/94 (Lei Orgânica do Ministério Público Estadual) e à Lei
Orgânica do Ministério Público Federal, no que couber.
4. O Conteúdo Programático consta no Anexo Único deste Edital.
5. O número de vagas, a remuneração e o valor da inscrição são os
estabelecidos a seguir:
Nº Total de Vagas (*)

Nº de Vagas Reservadas a Portadores de
Deficiência (**)

Remuneração

Valor da Inscrição

3

1

R$ 22.000,00

R$ 230,00

(*) Total de Vagas (incluindo-se a reserva para candidatos portadores de
deficiência).
(**) Reserva de Vagas aos candidatos portadores de deficiência, de
acordo com o disposto na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de
1989, e no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
6. São atribuições do cargo de Procurador: Examinar e emitir parecer
sobre a prestação de contas, contratos, convênios, acordos e ajustes de
entidades públicas da administração direta e indireta, sociedades e
empresas sob o controle acionário do Estado e dos Municípios quanto à
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legitimidade e economicidade.
II – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
1. O candidato será investido no cargo se atender as seguintes exigências:
a)
ter sido classificado em Concurso Público, na forma estabelecida
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neste Edital;
b)
ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou português amparado pelo
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º do Art. 12 da
Constituição Federal;
c)
possuir, na data da inscrição, idade mínima de 35 (trinta e cinco)
anos e máxima de 65 (sessenta e cinco) anos incompletos
d)
estar em dia com as obrigações eleitorais, para os candidatos de
ambos os sexos, e militares, para os do sexo masculino;
e)
estar no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f)
possuir idoneidade moral e reputação ilibada;
g)
ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo, apurada por Junta Médica designada pelo Tribunal de Contas,
para o ato de posse;
h)
ser possuidor de diploma ou certificado de conclusão de ensino
superior em Direito, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
i)
contar com no mínimo três anos de atividade jurídica, a teor do
disposto no Art. 129, § 3º, c/c o Art. 130 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004;
j)
apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à
época da posse.
1.1
O cumprimento da exigência prevista na alínea “e” dependerá da
apresentação:
a) de certidões dos setores de distribuição dos foros criminais, da
Justiça Federal, da Justiça Militar e da Justiça Estadual, dos lugares em
que tenha residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis
meses;
b) de folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos
Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos, expedida, no
máximo, há seis meses;
c) se servidor público, declaração do órgão a que esteja vinculado
de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade administrativa, expedida, no máximo, há seis meses;
1.2
Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos
acima fixados serão exigidos apenas dos candidatos habilitados e
nomeados, sendo a apresentação condição para a posse.
1.3
Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos nem
fotocópias não autenticadas.
1.4 Da comprovação dos três anos de atividade jurídica para o cargo de
Procurador:
1.4.1 Desde a inscrição no Concurso Público, o candidato ao cargo de
Procurador deverá estar ciente de que, uma vez aprovado, classificado e
nomeado, será condição para a posse a comprovação de contar com no
mínimo três anos de atividade jurídica, a teor do disposto no Art. 129, §
3º, c/c o Art. 130 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45/2004;
1.4.2 Será considerada como atividade jurídica aquela desempenhada
exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em direito, vedada a
contagem de estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à
colação de grau;
1.4.3 Será considerada atividade jurídica aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito, bem como o exercício de cargos, empregos ou
funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico;
1.4.4 Serão admitidos no cômputo do período de atividade jurídica os
cursos de pós-graduação na área jurídica, em instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação, e desde que integralmente concluídos com
aprovação;
1.4.5 A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a
cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será
realizada mediante certidões, com fé pública ou de notória idoneidade,
indicando as atribuições efetivamente exercidas, o tempo de exercício e a
prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de
conhecimento jurídico.
2.
A apresentação das certidões, declarações e outros documentos
listados neste Capítulo poderão ser complementados por sindicância
realizada pela Comissão do Concurso Público entre a nomeação e a
posse.
3.
Não serão considerados períodos de tempo inferiores aos
mínimos previstos neste Capítulo e todos os períodos devem ser
integrais na data da emissão do documento comprobatório apresentado
pelo candidato.
4.
A listagem dos candidatos, com a descrição sumária dos períodos
de tempo previstos neste Capítulo, que tenham sido apresentados para a
posse (identificados o tipo de documento fornecido; o cargo, emprego,
função ou atividade desenvolvida; o órgão ou local da prestação e o órgão
ou pessoa que o subscreveu), será publicada por Edital no Diário Oficial
do Estado de Roraima e no endereço eletrônico www.tce.rr.gov.br, tendo
qualquer interessado o prazo de 03 (três) dias úteis para impugnar
qualquer dos períodos.
5.
As impugnações referidas no item anterior serão dirigidas à
Comissão do Concurso Público, a quem caberá processá-las e, se
encontrar indícios de sua procedência, concederá prazo de 03 (três) dias
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úteis ao candidato impugnado para defesa, emitindo juízo final sobre as
impugnações no prazo máximo de 03 (três) dias úteis seguintes, a ser
publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima e no endereço
eletrônico www.tce.rr.gov.br, após homologação pelo Pleno do Tribunal
de Contas.
6.
Estará impedido de ser empossado:
a)
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados
acima;
b)
tiver sido demitido a bem do serviço público, ou por justa causa
em quaisquer esferas da Administração Pública;
c)
apresentar declarações falsas.
III – DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação
às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1
Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá
orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após
tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidas para o
Concurso.
1.2 Efetivada a inscrição, não haverá devolução da importância paga em
hipótese alguma.
2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio da Internet,
de acordo com o item 3 deste Capítulo, no período de 26/02 a 27/03/
2008, até às 20h30min (horário de Brasília).
3.
Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o
endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br durante o período das
inscrições e, através dos links referentes ao Concurso Público, efetuar
sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
3.1
Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet.
3.2
Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição, a título
de ressarcimento de despesas com material e serviços, da Internet e
bancárias, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até a data limite para encerramento das inscrições 27/03/2008, ao
valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).
3.2.1 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de
agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto
deverá ser pago antecipadamente.
3.3
O candidato poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição
por boleto bancário, pagável em qualquer banco.
3.3.1 O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico
www.concursosfcc.com.br, deverá ser impresso para o pagamento do
valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de
solicitação de inscrição on-line.
3.4
A partir de 07/04/2008, o candidato deverá conferir no endereço
eletrônico da Fundação Carlos Chagas se os dados da inscrição efetuada
pela Internet foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. Em caso
negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de
Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, (0XX11)
3721-4888, de segunda a sexta-feira, úteis, das 9 às 17 horas (horário de
Brasília), para verificar o ocorrido.
3.5
As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas
após a comprovação do pagamento do valor da inscrição.
3.6
As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem
efetuados após a data de encerramento das inscrições, não serão aceitas.
3.7
O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do
documento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.
3.8
A Fundação Carlos Chagas e o Tribunal de Contas do Estado de
Roraima não se responsabilizam por solicitações de inscrições via
Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3.9
O descumprimento das instruções para inscrição via Internet
implicará a não efetivação da inscrição.
4.
Ao inscrever-se no Concurso, é recomendado ao candidato
observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas,
constantes no item 1 do Capítulo VI deste Edital.
5.
As informações prestadas no Formulário de Inscrição via
Internet serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se o
Tribunal de Contas do Estado de Roraima e a Fundação Carlos Chagas o
direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse
documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou fornecer
dados inverídicos ou falsos.
6.
Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da
inscrição, seja qual for o motivo alegado, excetuando-se aos doadores de
sangue da rede hospitalar pública, no Estado de Roraima, em atendimento à Lei Estadual nº 167, de 22 de abril de 1997.
6.1
A isenção somente se aplica àquele que, na data da publicação
deste Edital, seja doador regular há no mínimo 06 (seis) meses, com pelo
menos 03 (três) doações realizadas.
6.2
As inscrições com isenção de pagamento, de que trata o item
anterior, somente serão realizadas via Internet, na forma do item 3 deste
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Capítulo.
6.3
O candidato deverá apresentar declaração fornecida pelo banco
de sangue, demonstrando sua condição de doador regular, até o término
das inscrições, anexada ao comprovante de solicitação de inscrição via
Internet, protocolando tais documentos na sede do Tribunal de Contas
do Estado de Roraima, situada na Rua Agnelo Bitencourt, 126 – Centro –
Boa Vista – RR.
6.4
O candidato inscrito na condição de doador de sangue que, no
período das inscrições, não apresentar os comprovantes de acordo com o
estabelecido no item 6.3 terá sua solicitação indeferida.
6.5
Não serão consideradas as cópias não autenticadas bem como os
documentos encaminhados via fax, via correio eletrônico ou por outro
meio que não o estabelecido no item 6.3.
6.6
Após análise dos pedidos de isenção, o TCE-RR publicará, no
Diário do Estado, a lista dos pedidos deferidos e indeferidos.
6.7
Os candidatos, cujos pedidos de isenção de pagamento forem
indeferidos, estarão automaticamente excluídos do Concurso Público.
7.
O Tribunal de Contas do Estado de Roraima e a Fundação Carlos
Chagas eximem-se das despesas com viagens e estada dos candidatos
para prestar as provas do Concurso.
8.
O valor da inscrição não poderá ser transferido a título de
pagamento para terceiros.
9.
Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa eletrônico, via
postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente,
DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por
qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.
10.
Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem
rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
11. O candidato não-portador de deficiência que necessitar de condição
especial para realização da prova deverá solicitá-la até o término das
inscrições, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos
Chagas (Núcleo de Execução de Projetos – Ref.: Solicitação/Concurso
Público – TCE - RR - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala
– São Paulo – SP – CEP 05513-900).
11.1 O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual
for o motivo alegado, poderá não ter a condição atendida.
11.2 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de
viabilidade e razoabilidade do pedido.
12.
A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a
realização das Provas, deverá levar um acompanhante que ficará em sala
reservada e que será responsável pela guarda da criança.
12.1 A amamentação será acompanhada por fiscal de prova.
12.2 A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas.
12.3 Não haverá compensação do tempo de amamentação com o tempo
de prova da candidata.
13.
A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou
nomeação do candidato, desde que seja verificada falsidade de declarações e/ou irregularidade nas provas ou nos documentos apresentados.
IV – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA
1.
Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso
das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da
Constituição Federal é assegurado o direito de inscrição para os cargos
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras.
2.
Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999 e alterações posteriores, ser-lhes-á reservado o
percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes.
2.1 Conforme § 2º do art. 37 do Decreto Federal nº 3.298/99, caso a
aplicação do percentual de que trata o item 2 resulte em número
fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subseqüente.
3.
Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº
3.298/99 e suas alterações.
3.1
Nos termos do artigo 4º, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, é considerada pessoa portadora de deficiência aquelas que se
enquadram nas seguintes categorias:
3.1.1 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho das funções.
3.1.2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta
e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de
500 Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.
3.1.3 Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a
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ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.
3.1.4 Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos
recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas;
lazer; e trabalho.
3.1.5 Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
4.
As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições
previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40,
participarão do Concurso em igualdade com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos
no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o
período das inscrições, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à
Fundação Carlos Chagas.
4.1 O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à
análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
5.
O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de
deficiência, especificando-a no Formulário de Inscrição via Internet e, no
período das inscrições, deverá encaminhar via SEDEX ou Aviso de
Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (A/C Núcleo de Execução
de Projetos – Ref.: Laudo Médico/Concurso Público – TCE-RR – Av.
Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala – São Paulo – SP –
CEP 05513-900), os documentos a seguir:
a)
Laudo Médico, original e expedido no prazo máximo de 90
(noventa) dias antes do término das inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a
provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de
adaptação da sua prova. Anexar ao Laudo Médico o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e telefone.
b)
O candidato portador de deficiência visual, além do envio da
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por
escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em
Braile ou Ampliada, ou ainda, a necessidade da leitura de sua prova,
especificando o tipo de deficiência.
c)
O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo
adicional para a realização das provas, além do envio da documentação
indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação, por
escrito, até o término das inscrições, com justificativa acompanhada de
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
5.1
Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em
Braile serão oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para
esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda,
utilizar-se de soroban.
5.2
Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova
especial Ampliada serão oferecidas provas nesse sistema.
5.2.1 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova
ampliada, entre 18, 24 ou 28. Não havendo a indicação de tamanho de
fonte, a prova será confeccionada em fonte 24.
5.3
Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições,
não atenderem os dispositivos mencionados no:
–
Item 5 – letra “a” – Serão considerados como não portadores de
deficiência.
–
Item 5 – letra “b” – Não terão a prova especial preparada e/ou
pessoa designada para leitura da prova, seja qual for o motivo alegado.
–
Item 5 – letra “c” – Não terão tempo adicional para realização
das provas, seja qual for o motivo alegado.
5.4
No ato da inscrição o candidato portador de deficiência deverá
declarar estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se
inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo
desempenho dessas atribuições, para fins de habilitação no estágio
probatório.
6. O candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da
inscrição, se deseja concorrer às vagas reservadas a portadores de
deficiência.
6.1
O não preenchimento do campo específico do Formulário de
Inscrição via Internet, de que trata o item 6, ou a indicação de mais de
uma opção, será considerado como resposta a opção “SIM”.
6.2
O candidato portador de deficiência que desejar concorrer às
vagas reservadas a portadores de deficiência deverá encaminhar Laudo
Médico, de acordo com o item 5 deste Capítulo.
7.
O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição
conforme instruções constantes neste Capítulo não poderá alegar a
referida condição em seu benefício e não poderá impetrar recurso em
favor de sua condição.
8.
A publicação do resultado final do Concurso Público será feita
em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos,
inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos.
9.
O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso
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deverá submeter-se a perícia médica, durante o estágio probatório, a ser
realizada por Equipe Multiprofissional, objetivando verificar se a
deficiência se enquadra na previsão do art. 4º do Decreto Federal nº
3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos do art.
44 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
9.1
A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será
realizada por equipe prevista pelo art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/99
e suas alterações.
9.2
A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato,
de documento de identidade original e terá por base o Laudo Médico
encaminhado no período das inscrições, conforme item 5 deste Capítulo,
que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.
9.3
Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do candidato portador de deficiência à
avaliação tratada no item 9.
9.4
Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão do art.
4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, ele
será classificado em igualdade de condições com os demais candidatos.
10.
Será eliminado da lista de candidatos portadores de deficiência,
aquele cuja deficiência assinalada, na Ficha de Inscrição, não se constate,
devendo o mesmo figurar apenas na lista de classificação geral.
11.
As vagas definidas no item 2 deste Capítulo que não forem
providas por falta de candidatos portadores de deficiência, por reprovação no concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais
candidatos, com estrita observância à ordem classificatória.
12.
A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições
deste Capítulo implicará a perda da expectativa do direito a ser nomeado
para as vagas reservadas a portadores de deficiência.
13.
O laudo médico apresentado terá validade somente para este
Concurso Público e não será devolvido.
14.
Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser
argüida para justificar a concessão de aposentadoria.
V – DAS PROVAS
1.
O Concurso Público para provimento dos cargos de Procurador
de Contas será de provas de caráter eliminatório e classificatório e de
títulos, de caráter classificatório. Computar-se-á a avaliação e pontuação
referente a:
a)
Prova de Conhecimentos Específicos I;
b)
Prova de Conhecimentos Específicos II;
d)
Títulos.
2.
A Prova de Conhecimentos Específicos I constará de 100
questões objetivas, de múltipla escolha, abrangendo as seguintes
disciplinas:
Direito Constitucional
15
Direito Administrativo
15
Direito Financeiro
15
Direito Tributário
05
Direito Penal
10
Direito Processual Penal
05
Direito Civil
05
Direito Processual Civil
10
Direito Ambiental
05
Controle Externo
15
3.
A prova de Conhecimentos Específicos II constará da elaboração
de um parecer e de 2 (duas) questões subjetivas relativamente a uma ou
mais disciplinas entre as constantes do item anterior.
4.
A elaboração, aplicação e correção das provas de Conhecimentos
Específicos I e II serão de responsabilidade da Fundação Carlos Chagas.
5.
As provas de Conhecimentos Específicos I e II versarão sobre os
conteúdos programáticos contidos no Anexo Único do presente Edital.
6.
Os títulos a serem considerados estão especificados no Capítulo
VIII deste Edital, não se admitindo pontuação a qualquer outro documento.
VI – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1.
As provas realizar-se-ão na Cidade de Boa Vista – RR exclusivamente.
1.1 A aplicação das provas está prevista para o dia 27/04/2008.
1.1.1 A Prova de Conhecimentos Específicos I será aplicada no período
da manhã e a Prova de Conhecimentos Específicos II no período da
tarde.
1.2
A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das mesmas.
1.3 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em
sábados, domingos e feriados.
2.
A confirmação da data e as informações sobre horários e locais
serão divulgadas oportunamente através de Edital de Convocação para
Provas a ser publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima e através
de Cartões Informativos que serão encaminhados aos candidatos por
meio dos Correios. Para tanto, é fundamental que o endereço constante
na ficha de inscrição esteja completo e correto, inclusive com indicação
do CEP.
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2.1 Não serão postados Cartões Informativos de candidatos cujo
endereço na ficha de inscrição esteja ilegível e/ou incompleto ou sem
indicação do CEP.
2.2 A comunicação feita por intermédio dos Correios é meramente
informativa. O candidato deverá acompanhar no Diário Oficial do Estado
de Roraima a publicação do Edital de Convocação para realização das
provas.
2.2.1 O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que
extraviada ou por qualquer motivo não recebida, não desobriga o
candidato do dever de consultar o Edital de Convocação para Provas.
3.
O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º
(terceiro) dia que antecede a aplicação das provas, deverá:
a) entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC
da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3721-4888, de
segunda a sexta-feira, úteis, das 9 às 17 horas (horário de Brasília) ou
consultar o site da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br
ou
b) dirigir-se ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima – sito a Rua
Agnelo Bitencourt, 126 – Centro – Boa Vista – RR, para verificar nas
listas afixadas o horário e o local definidos para a realização de sua
prova, ou consultar o site do Tribunal de Contas do Estado de Roraima:
www.tce.rr.gov.br .
4. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva
data, no local e horário constantes nas listas afixadas, no Cartão Informativo, no site da Fundação Carlos Chagas e no site do Tribunal de Contas
do Estado de Roraima.
5. Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo
enviado ao candidato quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento etc. deverão ser corrigidos somente no dia
das respectivas provas em formulário específico.
6. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver
portando documento de identidade original que bem o identifique, como:
Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério
das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas
de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por
força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por
exemplo, as da OAB, CREA, CRC etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na
forma da Lei nº 9.503/97).
6.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a
permitir, com clareza, a identificação do candidato.
6.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de
realização das provas, documento de identidade original, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30
(trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
7. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
7.1 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a
realização da prova como justificativa de sua ausência.
7.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo,
caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação no
Concurso Público.
8. A Fundação Carlos Chagas, objetivando garantir a lisura e a idoneidade
do Concurso Público – o que é de interesse público e, em especial, dos
próprios candidatos – bem como sua autenticidade, solicitará aos
candidatos, quando da aplicação das provas, a autenticação digital das
Folhas de Respostas personalizadas. Na hipótese de o candidato não
autenticá-la digitalmente, deverá registrar sua assinatura, em campo
específico, por três vezes.
9.
Na realização das provas, o candidato deverá assinalar as
respostas na Folha de Respostas, que será o único documento válido
para a correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será
de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em
conformidade com as instruções específicas contidas na capa do Caderno
de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de
Respostas por erro do candidato.
9.1
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na
Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
10. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta
esferográfica de tinta preta, lápis preto nº 2 e borracha.
10.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas
da Prova Objetiva, com caneta esferográfica de tinta preta. Se estiverem
com outra cor de tinta, deverão ser cobertos com grafite, evitando
rejeição da Folha de Respostas pela Leitora Ótica.
10.2 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
11.
Durante a realização das Provas de Conhecimentos Específicos I
e de Conhecimentos Específicos II não será permitida nenhuma espécie
de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de
livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
12.
Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem
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prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a
quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outros relativos ao
Concurso, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções
constantes da prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
13.
Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a)
apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se
qualquer tolerância;
b)
não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c)
não apresentar documento que bem o identifique;
d)
ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
e)
ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do
início das provas;
f)
fizer anotação de informações relativas às suas respostas no
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não o
fornecido pela Fundação Carlos Chagas no dia da aplicação das provas;
g)
ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas,
Caderno de Questões ou outros materiais não permitidos, sem autorização;
h)
estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i)
lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j)
não devolver integralmente o material recebido;
k)
for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou
utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido ou máquina
calculadora ou similar;
l)
estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de
comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares;
m)
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo
em comportamento indevido.
13.1 O candidato que estiver portando equipamento eletrônico como
os indicados nas alíneas “k” e “l” deverá desligar o aparelho antes do
início das provas, conforme item 14 deste Capítulo.
14.
Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais como:
bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, equipamentos
eletrônicos como os indicados nas alíneas “k” e “l” do item 13 etc.,
deverão ser lacrados pelo candidato, antes do início das provas, utilizando saco plástico e etiqueta de identificação, a serem fornecidos pela
Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fim.
14.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato,
antes de serem lacrados.
14.2 Os pertences pessoais lacrados serão acomodados em local a ser
indicado pelos fiscais de sala de prova, onde deverão permanecer durante
todo o período de permanência dos candidatos no local de prova. A
Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará por perda ou extravio
de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local
de realização das provas, nem por danos neles causados.
15.
Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados e desligados até a saída do candidato do local de realização das provas.
16.
O candidato, ao terminar a Prova de Conhecimentos Específicos
I, entregará ao fiscal, juntamente com a Folha de Respostas, o Caderno
de Questões personalizado.
17.
No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do
candidato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de prova
estabelecidos no Edital de Convocação, a Fundação Carlos Chagas
procederá a inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto
bancário com comprovação de pagamento, com o preenchimento de
formulário específico.
17.1 A inclusão de que trata o item 17 será realizada de forma
condicional e será analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do
Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a
pertinência da referida inscrição.
17.2 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 17, a
mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação,
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos
os atos dela decorrentes.
18.
Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico,
estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso.
19.
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento do
candidato da sala de prova.
20.
Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local
e horário determinados.
21.
Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais
adquiridos, a Fundação Carlos Chagas não fornecerá exemplares dos
Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de direito público
ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público. As
questões da Prova de Conhecimentos Específicos I e respectivas
respostas consideradas como certas serão divulgadas no endereço
eletrônico www.concursosfcc.com.br, em data a ser comunicada no dia
da aplicação das provas.
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VII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
1.
Prova de Conhecimentos Específicos I:
1.1
As provas serão estatisticamente avaliadas, de acordo com o
desempenho do grupo a elas submetido.
1.2
Considera-se grupo o total de candidatos presentes à prova.
1.3
Na avaliação da prova de Conhecimentos Específicos I será
utilizado o escore padronizado, com média igual a 50 (cinqüenta) e
desvio padrão igual a 10 (dez).
1.4
Esta padronização das notas tem por finalidade avaliar o
desempenho do candidato em relação aos demais, permitindo que a
posição relativa de cada candidato reflita sua classificação em cada prova.
Na avaliação deste Concurso:
a)
conta-se o total de acertos de cada candidato na prova;
b)
calcula-se a média e o desvio padrão dos acertos de todos os
candidatos;
c)
transforma-se o total de acertos de cada candidato em nota
padronizada (NP). Para isso calcula-se a diferença entre o total de
acertos do candidato na prova (A) e a média de acertos do grupo da
prova ( x ), divide-se essa diferença pelo desvio padrão do grupo da
prova (s), multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinqüenta), de acordo com a fórmula:
Fórmula utilizada:

NP = A − x
s

x 10.50

1.5. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota padronizada igual ou superior a 60 (sessenta).
1.6 O candidato não habilitado na prova de Conhecimentos Específicos
I será excluído do Concurso.
2. Prova de Conhecimentos Específicos II:
2.1.
Somente será corrigida a prova de Conhecimentos Específicos II
dos candidatos que lograrem habilitação na prova de Conhecimentos
Específicos I e classificados até a 60ª (sexagésima) posição.
2.2.
Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual
ou superior a 60 (sessenta), numa escala de 0 (zero) a 100 (cem),
constando da avaliação do conteúdo, também a correção gramatical e a
adequação vocabular.
2.3.
Dentre os candidatos que concorrem às vagas reservadas aos
portadores de deficiência, serão convocados, por cargo, todos os
candidatos habilitados nas provas de Conhecimentos Específicos.
2.4.
O candidato não habilitado na prova de Conhecimentos Específicos II será excluído do Concurso Público.
VIII – DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
1.
Os candidatos considerados habilitados na Prova de Conhecimentos Específicos II deverão apresentar os títulos e os respectivos
documentos comprobatórios, para fins de pontuação nessa fase de
avaliação, na forma prevista neste Edital.
2.
Os títulos a serem considerados são os constantes do quadro
abaixo, não se admitindo pontuação a qualquer outro documento:
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
VALOR
TÍTULO
UNITÁRIO
Diploma, devidamente registrado, de curso de pós-graduação "stricto
A
sensu", em nível de Doutorado em Direito, acompanhado do Histórico
3,00
Escolar.
Diploma, devidamente registrado, de curso de pós-graduação "stricto
B
sensu", em nível de Mestrado em Direito, acompanhado do Histórico
2,00
Escolar.
Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação “lato sensu” em
nível de especialização na área jurídica, com carga horária mínima de
C
1,00
360 horas, acompanhado do Histórico Escolar, onde constem
disciplinas cursadas e respectiva carga horária.
Exercício de magistério superior em disciplina da área jurídica, em
0,10
D
curso reconhecido pelo MEC, em Instituição de Ensino Superior
(por ano
Pública ou Particular reconhecida.
completo)
Exercício de cargo profissional de atividades, por mais de 2 anos
E
consecutivos da carreira da Magistratura, do Ministério Público e/ou
0,50
da Defensoria Pública.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
ALÍNEA

VALOR
MÁXIMO
3,00
2,00

1,00

0,50
0,50
7,0

3.
Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea
C, do quadro do item 2, o candidato deverá comprovar que o curso de
especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho
Nacional de Educação.
4. Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados na alínea D,
do quadro do item 2, o candidato deverá comprová-los por meio de uma
das seguintes opções:
4.1
Cópia da CTPS e declaração do empregador que informe o
período (com início e fim, se for o caso) e a(s) disciplina(s) lecionada(s),
se realizado na área privada.
4.2
Certidão de tempo de serviço que informe o período (com início
e fim, se for o caso) e a(s) disciplina(s) lecionada(s), se realizado na área
pública;
4.3
Contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento
autônomo (RPA) e declaração que informe o período (com início e fim,
se for o caso) e a(s) disciplina(s) lecionada(s), no caso de serviço
prestado como autônomo.
5. Para efeito de pontuação da alínea D, do quadro do item 2, será
considerado o período de um 1 (um) ano, independentemente do número
de disciplinas lecionadas, desprezando-se as concomitâncias.
6.
Para efeito de pontuação relativa aos títulos mencionados na
alínea “E”, do quadro do item 2, o candidato deverá apresentar certidão
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de tempo de serviço que informe o período (com início e fim, se for o
caso).
7.
As declarações mencionadas nos itens 4 e 6 deste Capítulo
deverão ser emitidas pelo contratante, a partir do setor de pessoal, de
recursos humanos ou equivalente, contendo de forma clara a identificação da Instituição e do responsável pela sua emissão.
8.
Não havendo setor de pessoal, de recursos humanos ou equivalente, deverá ser especificado, na declaração, qual é o setor competente
para a emissão do documento.
8.1 Não será considerado o período inferior a 1 (um) ano completo.
9.
Não serão aceitos protocolos de documentos, de certidões, de
diplomas ou de declarações, os quais devem ser apresentados em cópia
autenticada por tabelionato.
10.
Os documentos e diplomas relacionados a cursos realizados no
exterior somente serão considerados quando vertidos para o português,
por tradutor oficial, e reconhecidos segundo a legislação própria.
11.
Cada título será considerado e avaliado uma única vez, situação
em que fica vedada a cumulatividade de créditos.
12.
Os títulos a serem avaliados deverão ser encaminhados:
a)
em fotocópias autenticadas e discriminadas em relação específica, sem rasuras ou emendas, identificada com o nome completo do
candidato, assinatura e número do documento de identidade;
b)
por meio de SEDEX à:
Fundação Carlos Chagas
Núcleo de Execução de Projetos
Ref: Concurso TCE-RR/Títulos
Av. Prof. Francisco Morato, 1565 – Jardim Guedala
05513-900 – São Paulo – SP
13.
A avaliação dos títulos será feita pela Fundação Carlos Chagas, e
o seu resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado de Roraima e
no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br.
14.
A pontuação dos títulos, referentes ao quadro do item 2, deste
Capítulo, resultará do somatório dos pontos dos fatores computados
para esse fim, até o limite de 7,00 (sete) pontos, e a parcela excedente
desse limite deverá ser desconsiderada para todos os efeitos.
15.
Não serão aceitos títulos após a data fixada para a apresentação
dos mesmos, bem como de candidatos que tenham sido eliminados nas
fases anteriores do Concurso.
16. Não será permitido anexar qualquer documento ao formulário de
interposição de recursos.
17.
Todos os documentos referentes aos títulos não retirados no
prazo de 120 (cento e vinte) dias da homologação final do processo do
Concurso poderão ser inutilizados pelo Tribunal de Contas do Estado de
Roraima, salvo se houver pendência judicial.
18.
Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade
na obtenção dos títulos, o candidato terá anulada a respectiva pontuação
e, comprovada a culpa do mesmo, será excluído do Concurso.
19. Receberá nota zero o candidato que não entregar título na forma,
prazo e local estabelecidos.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO
1.
A nota final dos candidatos habilitados será igual à somatória da
nota padronizada obtida na prova de Conhecimentos Específicos I com a
nota da prova de Conhecimentos Específicos II, acrescida dos pontos
atribuídos aos títulos.
2.
Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final.
3.
Na hipótese de igualdade de nota final terá preferência, após
observância do Parágrafo Único do art. 27 da Lei nº 10.741/06 (Lei do
Idoso), sucessivamente, o candidato que:
– obtiver maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos II;
– obtiver maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos I;
– obtiver maior pontuação na avaliação de títulos;
– tiver maior idade.
X – DOS RECURSOS
1.
Com exceção da impugnação a este Edital de Abertura, de
qualquer das outras fases do concurso somente cabem recursos expressamente previstos neste Edital.
2.
Será admitido recurso quanto:
a)
à aplicação das provas;
b)
às questões das Provas e gabaritos preliminares;
c)
ao resultado das provas;
d)
à vista da Prova de Conhecimentos Específicos II;
e)
à contagem de Títulos.
3. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis
após a concretização do evento que lhes disser respeito, tendo como
termo inicial o 1º dia útil subseqüente à data do evento a ser recorrido.
4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento
referido no item 2, deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo
desconsiderado recurso de igual teor.
5. Os recursos deverão ser remetidos ao Serviço de Atendimento ao
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, Ref. Recurso/Concurso
Público – TCE-RR, Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala –
São Paulo – SP – CEP 05513-900, através dos correios, via SEDEX.
5.1 O recurso interposto fora do devido prazo não será conhecido,
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considerada, para este efeito, a data da postagem da correspondência.
6. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a
evento diverso do questionado. Os candidatos deverão entregar o recurso
em três vias (original e duas cópias). Os recursos deverão ser digitados
ou datilografados. Cada questão ou item deverá ser apresentado em folha
separada, identificada conforme modelo a seguir.
Modelo de Identificação de Recurso
Concurso: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA
Cargo: Procurador de Contas
Candidato: __________________________________
Nº do Documento de Identidade: ______________
Nº de Inscrição:________________
Tipo de Gabarito: ___ (apenas para recursos sobre o item 2, “b”)
Nº da Questão da Prova: ____ (apenas para recursos sobre o item 2, “b”)
Fundamentação e argumentação lógica:
Data: ___/___/____
Assinatura:___________________________________

7.
Será concedida vista da Prova de Conhecimentos Específicos II,
aos candidatos que a requererem no prazo de 2 (dois) dias úteis após a
divulgação do resultado.
7.1
O requerimento deverá conter a identificação do candidato, a
fundamentação e a argumentação lógica que motivou o pedido de vista, a
data e a assinatura do candidato e deverá ser remetido via SEDEX, à
Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC Ref.: Vista de Prova/Concurso Público – TCE - RR, Av. Professor
Francisco Morato, 1565 – Jardim Guedala, São Paulo – SP, CEP 05513900).
7.1.1 O pedido de vista de prova interposto fora do respectivo prazo
não será aceito, sendo considerada, para tanto, a data da postagem.
7.2
A vista da Prova de Conhecimentos Específicos II será realizada
através do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br),
em data e horário a serem oportunamente divulgados no Diário Oficial do
Estado de Roraima.
7.2.1 As instruções para a vista de prova serão disponibilizadas no
site da Fundação Carlos Chagas.
8.
Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex,
Internet, telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste
Edital.
9.
A Banca Examinadora constitui última instância para recurso,
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais.
10.
Os recursos interpostos em desacordo com as especificações
contidas neste Capítulo não serão avaliados.
11.
O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova,
independentemente de formulação de recurso.
12.
O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos
impetrados e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial
definitivo.
13.
Na ocorrência do disposto nos itens 11 e 12, poderá haver,
eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do
candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova.
14.
As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente,
e apenas quanto aos pedidos que forem deferidos.
XI – DO PROVIMENTO DO CARGO
1.
Os candidatos habilitados serão nomeados a critério da Administração, conforme o número de vagas existentes e seguindo rigorosamente
a ordem de classificação final, respeitando-se o percentual de 5% das
vagas existentes para os candidatos portadores de deficiência, em
atendimento ao Decreto Federal nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
2.
O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar
posse dentro do prazo legal terá o ato de nomeação tornado sem efeito.
3.
No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á a
nomeação dos demais candidatos habilitados observados a ordem
classificatória.
4.
O candidato nomeado deverá apresentar os seguintes documentos como condição para sua posse:
a)
certidão de nascimento ou casamento;
b)
título de eleitor, com o comprovante de votação na última
eleição;
c)
certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
d)
cédula de Identidade;
e)
declaração de bens e rendimentos, atualizada até a data da posse;
f)
comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
g)
documento de inscrição no PIS ou PASEP;
h)
quatro fotos 3x4, recentes;
i)
Comprovante dos pré-requisitos/escolaridade previstos no
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Capítulo II deste Edital;
j)
declaração de acumulação de cargo ou função pública, quando for
o caso, ou sua negativa;
k)
certidões dos setores de distribuição dos foros criminais, da
Justiça Federal, da Justiça Militar e da Justiça Estadual, dos lugares em
que tenha residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis
meses;
l) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde
tenha residido nos últimos cinco anos, expedida, no máximo, há seis
meses;
m) se servidor público, declaração do órgão a que esteja vinculado de não
ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade administrativa,
expedida, no máximo, há seis meses;
4.1 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem
fotocópias.
5.
A não apresentação de qualquer um dos documentos
comprobatórios fixados no presente Capítulo, dentro do prazo legal,
tornará sem efeito sua nomeação.
6.
É facultado ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima exigir
dos candidatos nomeados, além da documentação prevista no item 4
deste Capítulo, outros documentos que julgar necessário.
7.
Somente será investido no cargo público o candidato que for
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, após
submeter-se ao exame médico, de caráter eliminatório, a ser realizado por
Junta Médica Oficial ou, na sua impossibilidade, por instituição
particular escolhida pela Comissão do Concurso, por ocasião da
nomeação.
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. O concurso terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada,
por igual período, a critério do Tribunal de Contas do Estado de
Roraima.
2. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a
serem publicados.
3. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste
Edital, bem como alterações em dispositivos de lei e atos normativos a
ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso.
4. O candidato deverá continuar a preencher os requisitos para participar do certame até sua homologação final e deverá preencher os requisitos para a investidura no momento da posse, sob pena, num ou noutro
caso, de desclassificação.
5. Não poderá o candidato nomeado abrir mão da ordem de classificação
e, uma vez que não tome posse regularmente, será retirado da ordem de
classificação e tornada sem efeito a nomeação, seguindo-se, se for o caso,
da convocação do próximo pela ordem de aprovação.
6. É de inteira responsabilidade do candidato, salvo expressa disposição
em contrário neste edital, acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário
Oficial do Estado de Roraima, os quais também serão divulgados na
Internet, no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br e
www.tce.rr.gov.br.
7. Todos os cálculos descritos neste edital serão realizados com duas
casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa
decimal for maior ou igual a cinco.
8. O resultado final do Concurso será homologado pelo ConselheiroPresidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, depois de
apreciados os recursos porventura interpostos, através de Resolução
Plenária, publicada no Diário Oficial do Estado de Roraima.
9. Após a homologação do Concurso, o Tribunal de Contas do Estado
de Roraima, no momento do recebimento dos documentos para a
nomeação, deverá afixar no Cartão de Autenticidade Digital – CAD, uma
foto 3x4 do candidato e, na seqüência, colher sua assinatura e proceder à
autenticação digital no cartão.
10. A aprovação do candidato no Concurso assegurará apenas a
expectativa de direito à nomeação, no limite das vagas oferecidas no
presente Edital, ficando a convocação e nomeação dos demais condicionada ao interesse e conveniência da Administração do Tribunal de Contas
do Estado de Roraima, observado o prazo de validade do Concurso e a
rigorosa ordem de classificação.
11. Serão publicados no Diário Oficial do Estado de Roraima apenas os
resultados dos candidatos que lograram classificação no Concurso.
12. A Fundação Carlos Chagas disponibilizará o Boletim de Desempenho
nas provas para consulta, por meio do CPF e do número de inscrição do
candidato, no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br, após a
publicação dos resultados no Diário Oficial do Estado de Roraima.
13. A Fundação Carlos Chagas não fornecerá atestados, declarações ou
certificados relativos à habilitação, classificação ou nota de candidatos,
valendo para tal fim a publicação do resultado final e homologação no
Diário Oficial do Estado de Roraima, ou o Boletim de Desempenho
disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas, conforme
item 12 deste Capítulo.
14. O Tribunal de Contas do Estado de Roraima poderá convocar o
candidato aprovado e classificado para firmar termo de interesse, ou não,
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na nomeação, razão pela qual também deve manter seu endereço
atualizado.
15. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar
sem efeito a nomeação do candidato, em todos os atos relacionados ao
Concurso, quando constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar
obrigação.
15.1 Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 15
deste Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por Falsidade
Ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal.
16. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone
para contato) constantes na Ficha/Formulário de Inscrição, o candidato
deverá dirigir-se:
a)
à sala de Coordenação do local em que estiver prestando provas
e solicitar a correção;
b)
após a realização das provas, no Tribunal de Contas do Estado
de Roraima, na Rua Agnelo Bitencourt, 126 – Centro – Boa Vista – RR,
para efetuar a atualização dos dados.
16.1 É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone
atualizados para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando
for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado.
17. O Tribunal de Contas do Estado de Roraima e a Fundação Carlos
Chagas não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato
decorrentes de:
a)
endereço não atualizado;
b)
endereço de difícil acesso;
c)
correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de
fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d)
correspondência recebida por terceiros.
18. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na remota
hipótese de verificarem-se falhas de impressão, o Coordenador do
Colégio, antes do início da prova, diligenciará no sentido de:
a)
substituição dos Cadernos de Questões defeituosos;
b)
em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida
substituição, procederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando,
para tanto, um Caderno de Questões completo;
c)
se a ocorrência verificar-se após o início da prova, o Coordenador do Colégio, após contato com a Fundação Carlos Chagas estabelecerá
prazo para compensação do tempo usado para regularização do caderno.
19. As disposições deste Edital poderão ser impugnadas por qualquer
interessado até dois dias depois da publicação no Diário Oficial do
Estado de Roraima.
20. Esta impugnação será dirigida à Comissão do Concurso, que a
processará, designando o seu Presidente um relator.
20.1 Esta impugnação, por escrito, será protocolada no Tribunal de
Contas do Estado de Roraima à Comissão do Concurso, na Rua Agnelo
Bitencourt, 126 – Centro – Boa Vista – RR.
20.2 A Comissão do Concurso, com o assessoramento da Fundação
Carlos Chagas, terá o prazo de três dias para examinar cada impugnação,
devendo todas estar decididas até o termo inicial das inscrições.
20.3 A Comissão emitirá sua decisão, de caráter final e irrecorrível,
publicando-a por Edital no Diário Oficial do Estado de Roraima e ainda
nos sites da Internet: www.tce.rr.gov.br. e www.concursosfcc.com.br.
21. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a
Prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou
aviso a ser publicado.
22. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela direção do
Tribunal de Contas do Estado de Roraima e pela Fundação Carlos
Chagas no que tange à realização deste Concurso.
ANEXO ÚNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Observações: Considerar-se-á a legislação vigente até a data da
publicação do Edital de Abertura das Inscrições.
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito, origens,
conteúdo, estrutura e classificação. Evolução Constitucional do Brasil.
Supremacia da Constituição. Poder constituinte. Interpretação e
aplicabilidade das normas constitucionais. Princípios constitucionais.
Controle da constitucionalidade das leis. Normas constitucionais e
inconstitucionais. Emenda, reforma e revisão constitucional. Ação direta
de declaração de inconstitucionalidade. Ação direta de
constitucionalidade. Origem. Evolução e estado atual. Direitos e garantias
fundamentais. Direitos e deveres individuais difusos e coletivos. Direitos
sociais. Organização do Estado Brasileiro; divisão espacial do poder;
Estado Federal; União; Estados Federados; Distrito Federal; municípios;
intervenção federal; repartição de competências. Poder Legislativo.
Organização. Funcionamento. Atribuições. Processo legislativo. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Poder Executivo. Presidente,
vice-presidente da República e ministros de Estado. Atribuições e
responsabilidades. Poder regulamentar e medidas provisórias. Poder
Judiciário. Garantias. Jurisdição. Organização. Órgãos e competência.
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais
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Regionais Federais; juízes federais; garantias da magistratura. Funções
essenciais à Justiça. Ministério Público. Natureza. Função. Autonomia.
Atribuições e vedações constitucionais de seus membros. Da Administração Pública. Estruturas básicas. Servidores públicos. Princípios
constitucionais. Sistema Tributário Nacional. Finanças públicas; normas
gerais; orçamento público. Ordem econômica e financeira. Atividade
econômica do Estado. Princípios das atividades econômicas, propriedades da ordem econômica. Sistema Financeiro Nacional. Princípios
constitucionais da seguridade social. Constituição do Estado de Roraima.
Lei Orgânica do Ministério Público (Lei federal nº 8.625, de 12.12.93) e
Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima. Lei complementar nº 64/90.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito, objeto e fontes do Direito
Administrativo. Regime jurídico-administrativo: princípios constitucionais do Direito Administrativo brasileiro. Organização da Administração
Pública: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas;
empresas públicas; sociedades de economia mista; entidades paraestatais
e o terceiro setor. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos,
pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação,
invalidação e convalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e
objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades
e tipos; procedimento, revogação e anulação; sanções; normas gerais de
licitação. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. Agentes
Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas
constitucionais concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres
dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos;
processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito. Serviços
públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos
do serviço e direitos do usuário; competências para prestação do serviço;
serviços delegados a particulares; concessões, permissões e autorizações;
convênios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e
classificação dos bens públicos; administração, utilização e alienação dos
bens públicos; imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos
bens públicos; aquisição de bens pela Administração. Responsabilidade
civil da Administração: evolução doutrinária; responsabilidade civil da
Administração no Direito brasileiro; ação de indenização; ação regressiva.
Processo Administrativo; normas básicas no âmbito da Administração
Pública. Poderes e Deveres do Administrador Público. Improbidade
Administrativa. (Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992 e suas alterações
posteriores).
DIREITO FINANCEIRO: Atividade financeira do Estado. Conceito,
características e finalidades. Despesa Pública: conceito, categorias,
estágios, suprimento de fundos, restos a pagar, despesas de exercícios
anteriores, dívida flutuante e dívida fundada. Aspectos jurídicos.
Aspectos econômicos. Programação financeira. Execução orçamentária e
financeira. Operações de crédito. Receitas Públicas. Conceito. Classificação, categoria, fontes, estágios, dívida ativa; Receitas patrimoniais.
Receitas tributárias. Imposto. Taxa. Empréstimos compulsórios.
Contribuição de Melhoria. Preço. Contribuições sociais. Receitas
creditícias. Crédito público. Empréstimos públicos. Dívida pública.
Regime constitucional da dívida pública brasileira. Orçamento público.
Conceito. Natureza jurídica. Elementos essenciais. Classificação.
Princípios orçamentários. Regime constitucional. Vedações constitucionais em matéria orçamentária. Normas gerais de Direito Financeiro.
Processo orçamentário: calendário de elaboração e execução das leis
orçamentárias, metas técnicas e instrução do orçamento público. Plano
plurianual. Planos programas nacionais, regionais e setoriais. Exercício
financeiro. Diretrizes Orçamentárias. Princípios orçamentários. Orçamentos-programa. Planejamento e Orçamento. Classificação funcional
programática. Orçamentos anuais. Créditos orçamentários e adicionais.
Quadro de detalhamento da despesa, sistema orçamentário. Órgãos
centrais e setoriais, unidades orçamentárias e gestoras. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Conceito de Direito Tributário e sua relação
com os demais ramos do Direito. Conceito e espécies de tributo:
impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e
contribuições especiais. Sistema Tributário Nacional: Princípios
constitucionais tributários e imunidades tributárias. Limitações ao poder
de tributar. Fontes do Direito Tributário: fontes primárias e fontes
secundárias. Legislação tributária: Leis, Tratados, Decretos e instrumentos normativos complementares. Normas gerais de direito tributário e
matérias reservadas à previsão por lei complementar. Métodos de
interpretação. Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação
tributária. Interpretação sistemática, teleológica e outras. Obrigação
tributária: elementos constitutivos e espécies. Fato gerador. Sujeitos
ativos e passivos. Responsabilidade tributária. Crédito tributário:
natureza, lançamento, suspensão, extinção e exclusão. Crédito tributário:
lançamento - efeitos e modalidades. Suspensão, extinção e exclusão do
crédito tributário. Administração tributária - fiscalização, regulamentação, competência, limites, procedimentos. Dívida ativa - certidão
negativa. Repartição constitucional de competências tributárias. Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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Administração tributária. Processo tributário. Legislação tributária do
Estado de Roraima.
DIREITO PENAL: Crime e contravenção. Elementos do crime. Relação
de causalidade. Crime tentado e crime consumado. Dolo e Culpa. Causas
de exclusão de culpabilidade. Erro. Coação irresistível. Obediência
hierárquica. Crimes contra a Administração Pública. Atos de
improbidade praticados por agentes públicos e sanções aplicáveis.
Efeitos da condenação penal. Crimes contra a fé pública. Crimes de
responsabilidade. Crimes contra o sistema financeiro. Crimes contra a
ordem tributária. Abuso de autoridade. Crimes de responsabilidade fiscal.
Crimes da Lei das Licitações. Improbidade administrativa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL: Aplicação da lei processual no
tempo, no espaço e em relação às pessoas. Sujeitos da relação processual. Ação penal: conceito, condições, pressupostos processuais. Ação
penal pública: titularidade, condições de procedibilidade. Ação penal
privada: titularidade. Extinção da punibilidade. Forma, lugar e tempo dos
atos processuais. Da sentença: requisitos, classificação, publicação e
intimação, efeitos civis da sentença penal. Das nulidades. Dos recursos:
modalidades e princípio da fungibilidade. Do processo e do julgamento
dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos.
DIREITO CIVIL: Lei. Vigência. Aplicação da lei no tempo e no espaço.
Integração e interpretação da lei. Lei de Introdução ao Código Civil.
Pessoas naturais e jurídicas, personalidade, capacidade, direitos de
personalidade. Domicílio civil. Bens. Fatos, atos jurídicos e negócios
jurídicos: modalidades, forma, provas, defeitos e nulidades. Atos ilícitos;
abuso de direito. Prescrição e Decadência. Obrigações: modalidades,
transmissão, adimplemento e extinção. Posse e Propriedade: conceito,
aquisição e perda. Contratos: conceitos, classificação, constituição,
efeitos e formas. Contratos em espécie: compra e venda, locação,
comodato, prestação de serviço, doação, empreitada, mandato e fiança.
Responsabilidade Civil. Código de Defesa do Consumidor.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição e ação. Partes e procuradores: legitimação para a causa e para o processo; deveres e substituição
das partes e dos procuradores. Competência: competência em razão do
valor e em razão da matéria; competência funcional; competência
territorial; modificações da competência e declaração de incompetência.
Formação, suspensão e extinção do processo. Petição inicial: requisitos
do pedido e do indeferimento da petição inicial. Resposta do réu:
exceção, contestação e reconvenção. Provas: depoimento pessoal,
confissão, prova documental, prova pericial e inspeção judicial. Recursos: disposições gerais e espécies; apelação, agravo, embargos
infringentes, embargos de declaração; especial e extraordinário. Do
processo de execução: execução em geral; espécies de execução; embargos
do devedor; execução por quantia certa contra devedor solvente;
suspensão e extinção do processo de execução; remição. Mandado de
Segurança. Ação Civil Pública.
DIREITO AMBIENTAL: Disposições constitucionais de proteção ao
meio ambiente (Constituição Federal, art. 225). Direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Competências legislativas relacionadas ao
Direito Ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/81
e alterações posteriores). Do Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA: estrutura e competências administrativas. Instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente. Licenciamento Ambiental. Normas
gerais. Resoluções CONAMA nos 1/86 e 237/97. Exigibilidade de Estudo
de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Proteção da vegetação. Código
Florestal (Lei no 4.771/65 e alterações posteriores): reserva legal e áreas
de preservação permanente. Manejo florestal sustentável na Região
Amazônica. Concessão Florestal (Lei no 11.284/06). Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (Lei no 9.985/00). Proteção das águas. Lei de
Recursos Hídricos (Lei no 9.433/97). Padrões de qualidade das águas.
Responsabilidade ambiental. Responsabilidade civil por dano ambiental
no direito brasileiro. Crimes ambientais (Lei no 9.605/98 e alterações
posteriores). Infrações administrativas (Decreto no 3.179/99).
CONTROLE EXTERNO: Controle da Administração Pública: conceito,
abrangência e espécies. Controle administrativo, judicial e legislativo.
Controle Externo a cargo dos Tribunais de Contas. Tribunais de Contas.
Natureza jurídica, funções e eficácia das decisões. Revisão das decisões
do Tribunal de Contas pelo Poder Judiciário. Competência do Tribunal
de Contas: apreciação da constitucionalidade de leis, revisão dos
próprios atos, autogoverno e normativa. Organização e Competência do
Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima. Composição dos Tribunais de Contas:
Conselheiros, Auditores e Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas. Tomadas e prestações de contas dos administradores e demais
responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos. Processamento e
julgamentos das contas. Sanções aplicáveis aos responsáveis por contas
irregulares. Julgamento das contas anuais do Governo Estadual. Natureza
e conteúdo do Parecer Prévio do TCE. Apreciação da legalidade dos atos
de admissão de pessoal e das concessões iniciais de aposentadorias,
reformas e pensões. Inspeções e auditorias.

Prefeituras
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
AVISO DE ADIAMENTO
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS por intermédio
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna publico o adiamento
da Tomada de Preço nº 001/2008, do tipo menor preço item, de acordo
com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para às 08:00 horas do dia 15 de
fevereiro de 2008 na sala da Comissão Permanente de Licitação na
Prefeitura Municipal de Rorainópolis. Boa Vista – RR, 08 de fevereiro
de 2008. A COMISSÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE ADIAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação
- CPL, torna público o adiamento da abertura do Pregão Presencial nº
001/2008, do tipo menor preço item, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, para às 08 horas do dia 20 de fevereiro de 2008 na sala
da Comissão Permanente de Licitação na Prefeitura Municipal de
Rorainópolis. Rorainópolis – RR, 08 de fevereiro de 2008. Deuzanira do
Nascimento Presidente da Comissão
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Outras Publicações
MADEIR´ART COMÉRCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Extravio de Documentos
A firma Madeir´Art Comércio Ind Imp e Exp Ltda, inscrita no CNPJ
01.846.610/0001-73, inscrição estadual 24.008242-7, situada na Travessa
B nº 02, Quadra 5, Jardim Floresta I, Boa Vista/RR, vem de público
comunicar aos poderes constituídos e ao público em geral o extravio de
todos os documentos da empresa.
Boa Vista/RR, 08 de fevereiro de 2008.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO
NATUREZA: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N ° 61/99
PROCESSO NUP. 28850.0Òo334/99-63-SEFAZ
OBJETO: O presente Editai tem por objetivo serviços técnicos especializados
para Campanha Promocional da arrecadação do ICMS
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO - PROPOSTAS - ABERTl IRA
LOCAL: Secretaria de Estado da Administração. Rua Major Manoel Corrêa, 526
São Francisco - CEP: 69.305-100 - Boa Vista/RR
DATA: 16.09.99
HORA: 8:30
Boa Vista-f

30d<í<lgilostode 1999

ROBERTO^IXEÍRA
^iWíRA BRIGL1A
PRESIDENTÈ/CPL/SEAD
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
SECXO DE ADMINISTRAÇÃO DE EUiFtClOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROGE/DEPLAhTPORTARlA N2 007/99
O PROCURADOR GERAL DO
ESTADO,
no
uso
de
suas atribuições legais que lhe são
Conferidas,
RESOLVE,
Designar, os servidores, LÚCIA DE FÁTIMA
BESERRA, FRANCISCO CRIGÓRIO DOS SANTOS SILVA E
EVANDRO DE SOUZA CARNEIRO TM CUNHA, para sob a presidência
do primeiro, comporem a Comissão para proceder o Levantamento e
Contagem Física dos Materiais Permanentes da Procuradoria Geral do
Estado, referente ao exercício 1999, no prazo de 30 (trinta) dias.
Registre-se, PuMiquerse e Cmtpra-se.
BoaVista-RR, 30 de agosto de 1999.

LUCIANO
!DE<] EIROZ
Procurador-GeralDo
alUolEstado

EXTRATO D8 TBRMO ADITIVO
ESPfiCIE: Nono Tenso Aditivo, ao Gtjntxato f innado entre o Estado de
em conjunto com a Secretariai dm Segurança Públ ica Civi l e a Firma I
Comércio e Serviços LTDA.
rqjDMOrocfiO LEGAL: Lei n. 8.666/93, Processo NUM-28850.008891/93,
Edital de Tonada de Preços n. 012/92 - SESP/RR.
QBJExTVO: Prorrogação da Vigência, cont alteração da Clásuia (Aiarta do Tei
de Oootrato.
VIGEMCIA: Por 02 (dois) meses, apartir de 01.04.99 a Jl .05.99.
RATIFTCAgto DAS CLASOLAS: Pelo Senhor Secretario iti Fazenda WUOKFTO LBO>
VIEIRA, juntamente com a Senhora Secretária Esl-xliial de Segurança NE1
INÁCIO CAVALCANTE, e p e l o contratado aqui rmpresent ,»k> pelo Senhor RAUU
NONATO ALVES DE OLIVEIRA.
Boa Vista/RR, 20 de au/>sto de 1999.
\ >l

\ A ,
* Iva:
i*
Ivanilrn IJffára'*
r. Btpfa. Smii Sertft/stAl!

SECRETARIA DA FAZENDA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA IA/KM) \
atribuições legais, que lhe são conferidas por lei.
RESOLVE:
PORTARIA N.' 2*6, DE 27 DE AGOSTO DE 1999

m. IIM> de '

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados. Diçifauoies. pan
deslocarem ao Município de Jundiá, com afínalidadcde prestarem sen içiis :io Posto Tiseai
período 30.08.99 a 06.09.99:
REGIS CAMILO DOS REIS
JOSÉ MARCELO DOMINGO DE LIMA
ÉNCIA E CUMPRA r SE.

de Estuda da Faztnda

»ÁG. 02

DIÁRIO OFICIAL

PORTARIA N.* » \ I T 27 DE AGOS ( D E I 9 M .

B)

DESIGNAR o servidor ANTÓNIO LAÉRCIO CARDOSO DE
MEDEIROS, Motomia de Veículos Terrestres, para se desfocar ao Município de Jundiá,
com a finalidade de prestar serviços no Pnsto Fiscal daquela localidade, no período de 300S-99Í 06-09-99
E CUMPRA-SE.

Seiraéria de E&ado dã Ft

BOA VISTA, 30 DE AGOSTO DE 1999

O tributo pago apóa o vencinsnto aatará sujaito
atualizaçao
monataria, avilta a juroa da aora.

à

ESPÉCIES DE ESTABELECIMENTOS:
1)

Estabalacimntos oosaarciaia
industriais s u b m t i d o s ao
ragiaa da raoolhimanto rtoçsnl
3>
Estabalaciawntos
ocnarciais
a
industriais qua
fazaa
ratançào na fonta.
(Substituição Tributaria)
3) Estabalacinantos qua «fátua» abata da gado suíno bovino.
caprino a
ovino no Estado da Roraima.
4) Estabalacimantos submtidos ao ragine da racolhimsnto por
estimativa.

PORTARIA N," 29». IIK 27 DK ACOSTO DE 1999
I»I:SH;NAR ;IS servidores abaixo relacionados. Técnicos de Tributos
I sladuan. para se dcsloraimi ao Municiou, de Jundiá, com a finalidade de prestarem serviços no
Posto Fiscal, no período <<> m » a % ( W »
ANA NERY ARAÚJO CRUZ
•ÍFNATC CAVALCANTE FILHO

/

15
20
retárut de l »t'ii.» •

06

DO

o ICMS rafaranta ao mês da
AGOSTO/99.
Apresentar a GIM - Guia da Informação
Mensal do ICMS referente ao mes da>
AGOSTO/99.
Recolher o ICMS ESTIMATIVA referente ac
mês de AGOSTO/99.
Recolher o ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
relativo à retenção do mês de AGOSTO/99,
de água mineral, refrigerante, cerveja e
chopp, conforme inciso I, d o art. 452 do
RICMS aprovado pelo Decreto M " 711/94.

Anexo I da SEFAZ/I>ORTARIA N ° 0 0 2 / 9 6 ,
N ° 1238/96

Boa V i s t a ,
ii*as
men< -..Miadas IUÍS
• I.?
-lia de prazo para
o
?
n l » i t iria
l i v r e de acréscimos
*om <* l e g i s l a ç ã o v i g e n t e .

2

3 4

20 Racolhar

IA E CUMPRA - SE.

• A I . E N M R 7 0 í f : OBRIGAÇÕES FIiJCAr.9 DOS CONTRIBUINTES
irMS PARA i! MES Í'E SETEMBRO ±'£
1*99.

1

SETEMBRO/99

DIAS

•ÍTÍ s"' '.;-

•-•:

-

p u b l i c a d o no D . O . E .

24 d e AGOSTO d e 1 9 9 9 .

• *rto, r e f e r e m - s e ao
nento da
obrigação
t a t ó r i o s , de acordo

/f-foSF.
FERRHIR/
31 RA
tm*ínto d a l R e c e i t a

1 STADO I)K RORAIMA
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NEUDO RIBEIRO CAMPOS
GOVERNADOR DO ESTADO

FRANCISCO FLAMARION PORTI I A
VICE-GOVERNADOR
SIVPl !\<\R!\DO
JO-V;li Vi ,TA DE MEIO MÉNf',
Chelr no i «V- nele Civil
len < d í. '-•riO SANTIAGO Dl M<-K VIS
t l«?i'.- I- Ci.', >?u Militar
I l i ' i n N i . \ | .VES DE QUEIROZ
i: • .ir.i.'. -ri: jlrioEstado
I». 11'.' li. i IU.ONGUERRA
S. •>»•••• .:.- i. uid.de Planejamentc. Inuusiu;.. Our mio
l'r. ,
- :••.
VIEIRA SANTOS
d» d» Educação, Cultura e1 Vsf-oiios
S i : :.-.,. l - I C f
l . r . l ' .;•:
íl . AHRIGIIA
1
!.i Administração
'«.-.iCULoJl-I V M ÁRIA O i . IV V ) DE SANTANA BARROS IsCOBAR
S.viviana de I !.n; '••• I rabalho e Bem-Estar Social
., ' O t O l i ' •>, M VMPE1X)
V.-eiaii.i de ! a.I i Segurança Pública
IH ROBERTO i II >.NhI, VIEIRA
SecreUno .lo I 'suulo da Fazenda
SH) AKONSO BOTELHO NETO
Dr. Al
Secreta > '-• i siario da Saúde
Dr. P S . -".li: !R(.i PINTO
>c 1 .ado de t *ras e Serviços Públicos
VI V A!-'ONSO DE SOUZA CRUZ
Di
Secreihi. : • 1 su>t!" <U Agricultura e Abastecimento

MURILO,.1 ZI-KK \ !)i

\!l

.1 /;

s

Dltetol do !)w(..til.ii, -IH •' in-oieíi-a I >lki;ó
LRANCISCO D-V>'. Il.\(i \S RI IS Dl CWKVAI ll(i
í nele da Di\;sà< de l'ublie;teões e- Aries (iráli.as
I V O \ I - : T E LIMADA SII.VA
' hcle da Divsão de Custos e DistribliK^'
M VII '<1AS PI'BLK '.' .ÕES
Devem ser entregue na Rua Cel. Pinto n" 234
Telefone (095) 623-1398. dalilografadas em gabaritos específicos
fornecidos pelo Departamento de Imprensa Oficial
PREC< IP ARA PUBLICAÇÃO
Preço po» em de colunas.
Preço por Exemplar
Exemplar apo- 30 dias

RS
R$
R$

4^00
1.00
2,00

PÇ*:

ASSINATURAS
Semestral sem remessa postal
Semestral com remessa postal para outros Estados
Lauda Padrão

R$
RS
RS

80,00
154,00
0,58

Reclamações • nbte publicações: Encaminhar Oficio ao Diretor do Departamento de Imprensa ÕficiJ no máximo até 10 dias.
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VIGÊNCIA SETEMBRO/99
TABELA PRÁTICA OE MULTA E JUROS DE MORA APLICÁVEL AO KMSJPVA EITCD - LEI 059/93
EM TERMOS PERCENTUAIS
VENCIMENTO DO
DÉBITO FISCAL
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

1W4
JUROS
67
66
66
64
63
62
61
60
69
68
57
66

1 MULTA
!
20
20
1 20
|
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1996
JUROS
66
54
63
52
51 •
50
49
48
47
46
46
44

.MULTA
20
20
20
!
20
!
20
í
20
í
20
I
20
|
20
|
20
I
20
20

,"Vim
JUROS
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32

19S7

MULTA
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1998

MULTA
JUROS
31
20
30
20
29
20
28
20
27
20
26
20
26
20
24 _
20
23
20
22
!
20
21
20
20
20

JUROS
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

1999

MULTA
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

JUROS
09
08
07
06
06
04
03
02

| MULTA
!
20
20
I
20
20
20
02 a d.

J>,2ad.
0,2 a d.

(*) !(*)
i

;

I I T H : A) - * CÁLCULO DA MULTA: Multiplicar o valor do débito atualizado monetariamente pelo percentual da multa disposto na Lei n" 188/98.
A1 - (*) MULTAS: 0,1% ao dia - se o recolhimento for efetuado até o último dia do mês do vencimento;
0,2% ao dia - se o recolhimento for efetuado a partir do 1 ' dia do mes seguinte ao do vencimento até o limite de 20%.
B) - ( * ) J U R 0 8 : 1 % ao mes ou fracao serio cobrados a partir do dia seguinte ao do vencimento. (Art 162 da Lei 059/93, alterado pela
Lai 188/98, do 13 de janeiro de 1998)
C) - Esta tabela aplica-se exclusivamente aos pagamentos espontâneos .

EDITAL COM PRAZO DE 30 DIAS

DErARTAIETO DA RECEITA
3USF5!!SlO TEETCRAlLA
0 DIRETOR DO IJHP/tKTAIirrO DA RECEITA DA SECR3TARJA DE
ESTACO DA ?AZE!IDA DE RCRAIFA, no uso de soas atribuições l e g a i s , e;
Considerando o disposto no S 1«, porte f i n a l , do Arti
go 9 2 . do RICKSAR, aprovado pelo Decreto I» 711, de 05 de a b r i l de
x 9
9 *'
Considerando o disposto no I n c i s o I I . 4o Artico 99, do
RICrn, arrcvndo pelo Decreto "• 711/94;
Considerando o resultado doa d i l i g í - c i a s e f e f i s d a s ras
empresas abaixo r e l a c i o n a d a s .
DECLARA:
A Suspensão Te»iiaríria "EK 0FFÍCIC* da Inscrição no Ca
dastro freral da Fazenda - CGF, das eapresas:
- KAHIA DO SOCORRO PEREIRA CCPFECÇWSri:K
CCC:84.O16.9O6/0OOl-94
- - - -CGT: J40.CO7.702;
- VILHHrA E EACEDC LTDA-KE
CGF-.
240.037.352;
CGC: 1*. 465 .108/6001-6+
- VALTIR COTES DA SIT.VA-ES
OBFs 240.039.097;
C00:8*.0«3.99lAXX)l-80
- K. r . PEREIRA 0AHTAJUI0-CE
CS?: 240.041.820;
CGC:8*.O49.279/DO01-98
- JCSE AflDHEKS DOS SAMOS TrASCiraTO-KE
000:84.047.430/0001-59
06F: 240.043.217?
- COISAS DO BRASIL COJ- ft REFHSSSrTAÇAO LTDA-I3
CGF: 240.044.343?
CBC:84.051.895/l»01-83
- A. C. 90S EEIS-HE
CSFs 240.050.677;
CGC:34.797.340/0001-07
- V. F. AE0BXr-EE
CGF: 240.050.712;
000:84.053.735/0001-73
- ÓSCAR JORGE DA SILVA-KE
03P: 240.051.790;
CGC:00.391.176/0001-11
- TELVA MARIA DX BARROS-KE
CflP:
240.051.897;
000:84.042.555/0001-96- GILETE RIBEIRO DE TãPàrEZ
CGF: 240.070.927;
000:01.302.315/0001-56
- J0SB PARBÍAC ttTOS-BK
CGF: 240.070.945;
000:01.485.650/0001-37
- A. S. FAVEIA-BE
X
000:01.552.332/0001-41
- í : ^ 240.070.990.
,",
,„_
Fica resaalvado d i r e i t o da Fasenda estadual de cobrai
oa d é b i t o s que porventura vanbaa a s e r apurados oa' i n s c r i t o s poaterforreiíte
à expedição desta Ata, contorne dispõe o s 55 1» a Z » .
ao
Arti*o 104, do RICES/RR. aprovado pelo Decreto Tl» T U , de 0 5 . 0 4 , 9 4 ,
aa conformidade cosi a I * i 17t 059, * • 28 «e deseaaro de 1 9 9 3 - ( C I A )
Pacaraiao/RBf 2 3 j í e agosto da 1999

0 CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTI
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso d
suas atribuições legais^ e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4 o da Let N° 72/9
combinstlo un» u Ar! 17, V , J V áa Dec. 856/94, faz saber a todos os que virem ou dei
conhecimento tiverem,
que o processo 28850.001811/99-71, tendo como tnteressad
LUCINHA CALÇADOS LTDA ME, CGF. N* 240.017.993, firme estabelecida na Av. Ga
Alaide Teive. 5- Asa Branca - Nesta, foi julgada efn Primeira Instância Admtnlstratív
conforme Deciséo N° 375/99 de 5 de abril de 1999.
Como náo foi possível Intimar o sujettróàsslvo na forma prevista no Art. 35,
e II da Lei N° 72/94, fica o mesmo Intimado através deste Edital a, no prazo de 30 dtai
contado dá publicação, comparecer nos d i a / úteis das 8h30min ès 11h30mln •
14h30min è 17h30min è Agência Especial d / R e n d a i de Boa Vista, situada na Av. V *
Roy, 766-E - Centro, Nesta, a fim de tomar Conhecimento do teor da referida Deciséo.
Cientlficando-o de que decorrido, o prazo acima referido e não havend
comparecido, o processo será encaminhado j>ara fns de inscrição na Divida Ative d
Estado e cobrança executiva.
AlAlIR/BV

EDITAL COM PRAZO
TW|ZO DE 30 DIAS
0 CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4° da Lei N° 72/94
combinado com o Art. 47, IV, § 9° do Dec. 856794. faz saber a todos os que virem ou data
conhecimento tiverem,
que o processo 28850.001812/99-21, tendo como Interessado
LUCINHA CALÇADOS LTDA ME, CGF. N* 240.017.993, firma estabelecida na Av. Gal
: Ataíde Terve, 5- Asa Branca - Nesta, foi julgado em Primeira Instância AdinirastraHvi
conforma Decisão N° 3 7 8 0 9 de 5 de abril de 1999.
- Como néo foi possível Intimar o sujeito passivo na forma prevista no_Art. 35,1
, e 1 da Lei N° 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital a. no prazo de 30 dias,
I contado da pubHcacáo, comparecer nos dias úteis das 8h30mln ás 11h30min e das
• 14ti30n*» i 17h30mln è Agencia Especial de Rendas de Boa Vista, situada na Av. VM(
Roy, 766-E - Centro. Nesta, a fim daiomai conhecimento do teor da referida Decisão.
CtenNflcando-o de que decoJrido o prazo acima referido e néo havendo
comparecido, o processo ser*/encaminh^do para fins de Inscrição na Divida Aliva da
Estado e cobrança executiva.

/Othnj

SATTJR^O MORAES
Diretor âja^Departaaecto c
•S~7K
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EDITAL COM PRAZO DE 20 DIA8

0 CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso d *
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Ari. 35. M { 4 ° da Lei N* 72/94
combinado com o Ari 4 7 . IV. $ 5* do Dec. 856/94. te saber a todos os que virem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 28850.004801/99-57, lendo como
interessado
MARIA DO SOCORRO CARNEIRO GUEDES, CGF. N* 240.004.221, firma estabelecida
na Av. Jaime Brasil. 236 - Centro Nesta, foi Julgado em Primeira Instância
Administrativa conforme Decisão Nf> 1039/99 de 6 de Julho de 1999.
Como nao foi possível Intimar o sujado passivo na fornia prevista no Art. 35.1
e 1 de Lei N° 72/94, fica o mesmo Intimado através deste Edital a. no prazo de 20 dlav
contado d» publicação, comparecer nos diasúleis das 8li30min as 11h30min e das
14h30min á 17h30mfn á Agencia Especial de / fter|das de Boa vista, situada na Av. VUle
Roy. 766-E - Centro. Nesta, a fim de tomar
do teor de referida Deciséo.
Clentlflcando-o de que dec
rezo acima referido e n i o havendo
comparecido, o processo seré encamhtyado
fins de Inscrição na DMda Ative do
Estado a cobrança executiva
/-Jíbuguerfu*
Mnt,
AER/BV
01*00-4

EDITAL COM PRAZO DÊ 20 DIAS
0 CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no USO de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4" da Lei N * 72/94
combinado com o Art. 47. IV. § 5" do Dec. 856/94. faz saber a todos os que virem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 28850.004803/99-76. tendo como
Interessedo
MARIA DO SOCORRO CARNEIRO GUEDES, CGF. N* 240.004.221, firma estabelecida
na Av. Jaime Brasil, 236 - Centro Nesta, foi Julgado em Primeira Instância
Administrativa conforme Decisão N° 1017/99 de 5 de Julho de 1999.
Como náo foi possível Intimar o sujeito passivo nã forma prevista no Art. 35,1
e U da Lei N° 72/94, fica o mesmo inlimado
s deste Edital a, no prezo de 20 dias,
contado da publicação, comparecer
úteis das 8h30min ás 11h30mln e das
14h30mln â 17h30min â Agência Especial
Rerjdas de Boa Vista, situada na Av. Vlile
Roy, 766-E - Centro. Nesta, a fim de tomar conhe* Imento do teor da referida Decisão.
prazo acima referido e náo havendo
Clentificando-o de que
comparecido, o processo será encai
>a fins de inscrição na Divida Atlva do
Estado e cobrança executiva.
fljitonio £
' CXj^^tibuqutrque
CHEiBs-típ' ALLR/BV
N» 01600-4

BOA VISTA, 30 DE AGOSTO DE 1999
EDITAL COM PRAZO 0 6 20 D1A6

O CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO .
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais a com base no que dispõe o Art. 3 5 . Hl f 4 ° da Lei N» 72/94
combinado com o Art. 4 7 , IV, J 5* do Dec. 856/94, te saber a todos os que virem ou dele
conhecimento Ovarem, que o processo 29*50.001563/99-47, tendo como
Interessado
MINOTTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CGF. N a 240.035.545, firma
estabelecida na Av. Gal. Ataíde Tetve. 2521 - Liberdade - Nesta, foi Julgado em Primeira
Instância Administrativa conforme Decisão N» 467/99 da 2 2 de abril de 1999.
Como nao foi possível mtimar o sujeito passivo na forma prevista no Art. 35.1
e H de Lei N" 72/94, fica o mesmo Intimado através deste Edital a, no prazo de 20 dias,
contado da publicação, comparecer rios dias úteis das 8h30min ás 11h30mln e das
14h30min á 17h30mei á Agência Especial de Rendas de Boa Vista, situada na Av. Vttle
Roy. 766-E - Centro. Nesta, a fim de tomefcohheclmento do teor da referida Decisão.
Clentlflcando-o de que decorrido o prazo acima referido e não havendo
comparecido, o processo seré encemfnhado| para fins de inscrição na DMda Ative do
Estado e cobrança executiva.
/ /.'fòojmfçiM
" U A AUFi/BV
I N«(

EDITAL COM PRAZO DE 20 DIAS
O CHEFE DA AGÊNCIA E6PECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4° da Lei N° 72/94
combinado com o Ari. 47. IV, § 5° do Dec. 856/94, faz saber aJodos os que virem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 28850.001798/99-81. tendo como
interessado
M. A . FREITAS BARROS, CGF. N* 240.043.306, firma estabelecida na Av. Gal. Afaide
Telve, 5331-A - Asa Branca - Nesta, foi Julgado em Primeira Instância Administrativa
conforme Decisão N° 389/99 de 5 de abril de 1999.
Como não foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art. 35,1
e II da Lei N° 72/94, fica o mesmo inlimado através deste Editei a. no prazo de 20 dias,
contado da publicação, comparecer nos dias li eis das 8h30mln ás 11h30mln e das
14h30min á 17h30min â Agência Especial d * Re idas de Boa Vista, situada na Av. Vllle
Roy, 766-E - Centro, Nesta, a Dm de tomar/Sonhe Imento do teor da referida Declsáo.
Cientificando-o de que decorrido o prazo acima referido e náo havendo
de Inscrição na DMda Atlva do
comparecido, o processo será encaminhai
Estado e cobrança executiva.
/

EDITAL COM PRAZO DE 20 DIAS
O CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4° da Lei N° 72/94
combinado com o Ari. 47, W. § 5 o do Dec. 856/94. faz saber a lodos os que virem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 28850.004802/99-34 tendo como
Interessado
MARIA DO SOCORRO CARNEIRO GUEDES, CGF. N a 240.004.221, firma estabelecida
,na Av. Jaime Brasil, 236 - Centro Nesta, foi julgado em Primeira Instância
Administrativa conforme Decisão N° 1016/99 de 5 de julho de 1999.
Como não foi possível Intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art. 35,1
e II da Lei N° 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital a, no prazo de 20 dias.
contado da publicação, comparecer nos dias úteis das 8h30mln as H h C m l n e das
14h30min à 17h30min è Agência Especial de Rendas de Boa Viste, situada na Av. Vllle
Roy, 766-E - Centro, Nesta, a fim de tomar cmheqlrnertto do teor da referida Decisão.
Clentificando-o de que decoí
rezo acima referido e náo havendo
comparecido, o processo será encamlnl
Inscrição na DMda Atlva do
Estado e cobrança executiva.
fJlbuqucrqut
A/»
AliK/BV
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EDrTAL COM PRAZO DE 20 DIAS
O CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DÓ ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4 ° da Lei N° 72/94
combinado com o Art. 47, IV, § 5 o do Dec. 856/94. faz saber a todos os que virem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 28850.004817/99-08, tendo como
Interessado
POFENO NORTE COM. DE EQUIPAMENTOS E MAO. LTDA, CGF. N a 240.018.161,
firma estabelecida na Av. Vttle
Roy, 1027-W Sâo Vicente - Nesta, rol julgado em
Primeira Instância Administrativo conforme Decisão N° 1023/99 de 5 de julho de 1999.
Como não foi possível Intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art. 35.1
e II da Lei N ° 72/94, fica o mesmo Intimado através deste Edital a. no prazo de 20 dias,
contado da publicação, comparecer nos dlasiteis das 8h30min as 11h30mln e das
14h30min è 17h30min è Agência Especial de Rendas de Boa Vista, siluada na Av. Ville
Roy, 766-E - Centro, Nesta, a fim de toma/conhecimento do teor da referida Decisão
Cientificando-o de que decorrido q prazo acima referido e náo havendo
comparecido, o processo será encaminhado pjjra fins de inscrição na Divida Ativa do
Estado e cobrança executiva.

EDITAL COM PRAZO DE 20 DIAS
EDITAL COM F
O CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DARECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D E RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4 ° da Lei M ° 72/94
combinado com o Art. 4 7 , IV, $ 5° do Dec. 856/94 ,'faz saber a todos os que virem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 28850.004800/99-15, tendo como
Interessado
MARIA DO SOCORRO CARNEIRO GUEDES, CGF. N* 2 4 0 . 0 0 4 2 2 1 . firma estabelecida
na Av. Jaime Brasil, 236 - Centro Nesta, foi Julgado em Primeira Instância
Administrada conforme Decisão N» 1015/99 de 5 de JoBw de 1999.
Como não foi possível Intimar o sujeito passivo na fornia prevista no Ari. 35,1
e ( d a Lei N° 72/94, fica o mesmo intimado através deste Edital 8, rio prazo de 20 dias.
contado da publicação, comparecer nos dii
leis das 8h30min ás 11h30mln e das
14h30mln á 17h30mfn á Agência Especial
de Boa Vista, situada na Av. VlHe
Roy, 766-E - Centro. Nesta, afimde tomar
o do teor de referida Decisão,
Ctontiflcando-0 da que decouldo o prazo acima referido e não havendo
comparecido, o proéesso será encamlnl Jo ée a fins de Inscrição na D M d a Atlva do
Estado e cobrança executiva

/^FJWKACH/aV

ZO DE 20 DIAS

O CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 35. Ill § 4° de Lei N° 72/94
combinado com o Art. 4 7 , IV, § 5° do Dec. 856/94, faz saber a todos os que virem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 28850.004816/99-86. tendo como
interessado
POFENO NORTE COM. DÊ EQUIPAMENTOS E MAQ. LTDA, CGF. N" 240.018.161,
fkmá estabelecida na Av. vllle
Roy. 1027-W São Vicente - Nesta, foi julgado em
Primeira Instância Administrativa conforme Decisão N° 1046/99 de 6 de julho de 1999.
Como náo foi possível intimar o sujeito passivo na forma prevista no Ari 35,1
e II da Lei N» 72/94, Sca o mesmo Intimado Mravès deste Edital a, no prazo de 20 dias,
contado da pub<cação, comparecer nos dias úteis das 8h30min és 11h30míh e das
14h30mtn á 17h30mtn á Agenda Espadai de Rj
s de Boa Vista, situada na Av. Vllle
Roy, 766-E - Centro, Nesta, a fim de tomar ci
«intento do teor da referida Decisão,
CtenWIcandc-tO de que decorri'
o pi tzo acima referido e não havendo
comparecido, o processo será encaminhado para Ins de inscrição na DMda Ativa do
Estado e cobrança executiva.
/ f f

BOA VISTA, 30 DE AGOSTO DE 1999

DIÁRIO OFICIAL
EDITAL CQM P f W o DE 30 DtA8

EDITAL COM PRAZO DE 20 DIAS
0 CHEFE DA A0ÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE R O R A M A , no uso de
tuas atribuições togais e com base no que dbpóe o Art. 3 5 . 1 $ 4» d» Lei N» 72/94
combinado cem o Art. 4 7 . W. S 9* do Dee. 856/94, te saber a todos os que virem ou dele
conhecanenlo tiverem, que o processo 288S0.Q03638A19-0Í, tendo como
interessado
POFEMO NORTE COM. DE EQUIPAMENTOS E MAQ. LTDA, CGF. N» 240.Qft.1S1,
(Irma ojlaboleUda na Av. VMe
Roy. 1027 W 6ao Vteenle - Nesta, rol julgo*) em
P i t m a H Instancia AftnMstralIva conforme Decisão N» 1153/99 da 28 dejuho de 1999.
Como nao foi possível Mimar o sujeito passivo na forme previste no Art. 35.1
e I da Lei N * 72A4, fica o mesmo Mimado etpxvés deste Edna) a. no prezo de 20 dias.
cantado da púbacacao. comparecer nos ~ s ateis das 8h30min as 11h30m)n e das
Refdas de Boa Vista, situada na Av. VMe
14h3on*i * 17hJ0mti á Agência Especial
'conhe Intento do teor da referida Dedsáo.
Rcy. 766-E-Centro. Nesta, a fim deli
jrazo adma referido e nao havendo
ClonMkando-o de que
11 Bns de inscrição na Divida Ative do
comparecido, o processo serè
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O CHEFE DA AOÊNCIA ESPECIAL DE.RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Ari. 35, Ni § 4 ° da Lei N» 72/94
combinado com o Ari. 47, IV, $ 5° do Dec. 6SJ/94. faz saber a todos os que virem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 20860.001483/99-51, tèrido como Interessado
VALDECIR F. DOS SANTOS ME, CGF. Nf 240.061.821, firma estabelecida na Av.
Ataíde, 5273. Sala A, Uberdade - Nesta, foi Julgado em Primeira instancia Administrativa
conforme Decisão N * 458/99 de 20 de abril d * 1999.
Como nao foi possível Mimar o sujeito passivo na forma pr svlste no Ari. 35. i
e B da Lei N° 72/94, fica o mesmo Mimado atreves deste Edital a, no preze de 30 dias,
contado da pubKcaçáo, comparecer nos dMLúteis das 8h30min ás 11h30mm e das
14h30mln à 17h30min â Agencia Especial d^Ríhdas de Boa Vista, situada na Av. VMe
Roy, 766-E - Centro, Neste, e fim de tomar/Cotiht&lmento do teor da referida Decisão.
CientMcando-o de que decorrido Wprazo acima referido e náo havendo
comparecido, o processo será encatpnéjdo f o Conselho de Recursos Fiscais que
poderá reformar a decisão.
_

Estado a cobrança executiva.
'

'-Hhumcrqiu
piego-4

EDITAL COM PRAZO DE 30 DIAS

O D E 20 DIAS

EDITAL-COM

O CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
M RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
sua* atribuições legais e com base no que dtepoe o Art. 35, M $ 4 ° da Lei N ° 72/94
combinado com o Art. 47, IV, § 5° do Dec. 658/94, faz saber a todos os que vfrem ou dele
conheckneMo nveram. que o processo 28850.001545/99-85, tendo come
interessado
P. P. BARBOSA, C 6 F . N* 240.011.788, Urine estabelecida na Av. Gai. Ataíde Telve",
1834, Uberdade - Mesta, foi Julgado em Primeira Instância Administrativa conforme
D e d s e o N * 644/99 de 21 de mato de 1999.
Como nao foi possível Intimar o sujeito passivo na forma prevista no Art. 35,1
e I de Lei N * 72/94, fica o mesmo Mimado através deste Editai a. no prazo de 20 dias.
contado da puMcaçáo, comparecer nos dfSk úteis das 8h30mrn às I1h30mm e das
Hh30min * 17h30mln i Agenda Especiarde Rendas de Boa Viste, situada na Av. VTIIe
Roy, 766-E - Centre, Nesta, a fim de tomar contjedmento do teor da referida Decisão
> prazo acima referido e náo havendo
Clentthcando-o de que
ppra fins de Inscrição na Divida Aliva do
comparecido, o processo será
Estado e cobrança executiva.

~
O CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 35. 01 § 4° da Lei N° 72/94
combinado com o Art. 47, V , $ 5* do Dec. 856/94, faz saber a todos os que virem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 28850.001810/99-02, tendo como Meressado
LUCINHA CALÇADOS LTDA ME, CGF. N» 240.017.993, firma estabelecida na Av. Gel.
Aleide Telve, 5- Asa Branca - Nesta, foi Julgado em Primeira Instância AdmMstrativa
conforme Decisão N° 377/99 de 5 de abril de 1999.
Como nào foi possível Intimar o suJeXopassIvo ria forma prevista no Art. 35,1
e II da Lei N ° 72/94, fica o mesmo Mimado atreres\deste Edital a. no prazo de 30 dias.
contado da pubMcaçáo. comparecer nos dias úteis das 8h30rmn ás 11h30mki e das
14h30mtn à 17h30min à Agência Especial d/RendAs de Boa Vista, sftuada na Av. VMe
Roy, 766-E - Centro, Nesta, a fim de tomarjconhecimento do teor da referido Decisão.
Ctenflncendo-o de que deco/rtdo»o prezo acima referido e nao havendo
comparecido, o processo será encaminhado fara/fins de Inscrição na DMda Alí/a do
Estado e cobrança executiva.
/*?/6tJ9ue£fitt
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EDITAL COM PRAZO DE 20 DIAS

EDITAL COM PRAZO DE 30 DIAS
O CHEFE DA AOÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 35, III § 4° da Lei N° 72/94
combinado com o Art. 4 7 , N. § 5 o do Dec. 856/94, faz saber a todos os que virem ou dele
conhecimento «verem, que o processo 28850.001510/99-48, tendo como interessado
ADEMIR LANCONI ME, CGF. N* 240.065.952, firma estabelecida na Rua 5, Quadra 65.
Lote 18 - PtntoMndte- - Nesta, foi Julgado em Primeira Instância Administrativa conforme
Decisão N° 617/99 de 17 de meJo de 1999.
Como neo foi possível Intimar o sujeito passivo na forme prevista no Art. 35,1
e I da Lei N* 72AH, fica o mesmo Mimado atreves deste Editei a, no prezo de 30 dias,
contado da pubkacao, comparecer nos dias úteis das 8h30min às HhSOmtn e des
14h30mtn à 17n30mm à Agenda Especial d e f e n d a s de Boe Vista, situada na Av. Virle
eknento do teor da referida Decisão.
Roy, 766-E - Centro, Nesta, a fim de
prezo acima referido e nào havendo
ClenHficandc-o de que
to Conselho de Recursos Fiscais que
comparecido, o processo seta ene
poder* reformar a decisão.

O CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no USO de
suas atribuições legais e com base no que dispõe o Ali. 35, Hl § 4" da Lei N * 7 2 9 4
combinado com o Art. 47, IV, $ 5° do Dec. 856/94, faz saber a todos os que virem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 28850.004767/99-26. fendo coo»
Interessado
J. N. MOURA, CGF. N* 240.035.910, firme estabelecida na Av. Jaime Brasil. 203, Sal»
07/B- Centro- Neste, foi Julgado em Primeira Instância AdmMstrativa conforme Dedsèo
tf 987/99 de 2 de Jumo de 1999.
na forma prevista no Art. 3 5 , 1 '
Como náo foi possível Mimar o sujejld pa
ie Edital a, no prazo de 20 dias,
e H da Lei N° 72/94, fica o mesmo intimado i
das 8h30mln ás líh30mm e das
contado da publicação, comparecer nos
de Boa Vista, situada na Av. VMe
14h30min á 17n30rmn á Agencia Espi '
nto do teor da referida Decisão.
Roy, 766-E - Centro, Nesta, a fim de
acima referido e náo havendo
Clentificando-o de que
fins de Inscrição na DMda Allva do
comparecido, o processo será ene:
Estado,e cobrança executiva.
'f/Qlbaquerqw
ACR/BV
iB 016OO-4
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EDITAL Cl

EDITAL COM PRAZO DE 30 DIAS
O CHEFE DA AOÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dtepoe o Art. 35, • $ 4 ° da Lei N * 72/94
combmadocomoAit.47. IV, S 5* do Dec. 856794, faz saber a todos os que virem ou dele
conhecanenlo tiverem, que o processo 28850.001509/99-70. tendo como interessado
A D E M » LANCONI ME, C 6 F . N* 240.065552, firme estabelecida na Rua 5. Quadra 85.
Lota 18 - P H o M n d b - - Nesta, foi Julgado em Primeira Instancia AdmMstmtkw conforme
DeeisAa N> 61SI99 de 17 de mato de 1999.
. na forma previsto no Art. 35.1
Como neo foi possível Hbnar o sujeito
Edkat a, no prazo de 30 dtas..
• I da Lei N» 72/94, «ca o mesmo Mimado através
8h30mn as 11h30mm e das
contada da pubtceçao, comparece? nos ritos/úteis
. Boa Vista, stueda na Av. VMe
MhSOMln i 17h30mki É Agende Especial de Rendes
. « t e o r da referida Decisão.
Roy. 766-E - p " * 0 - * * » » " - • * • <*• t o m a r e * i » « - * « adma referido e nfto havendo
de Recursos Fiscais que

IO DE 20 DIAS

O CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
sues alribuiçíes legais e com base no que dispõe o Art. 35, IH S 4° da Lei N° 72/94
combinado com o Ari. 47, IV, § 5 o do Dec. 856794, faz saber a todos os que vfrem ou dele
conhecimento tiverem, que o processo 28850.002719/99-33. tendo como
interessado
T. M. DOS SANTOS. CGF. N* 240.043.404, firma estabelecida na Av. Gal. Ataíde Teive.
4909 - Asa Branca - Nesta, foi julgado em Primeira Instância Administrativa conforme
Decisão N° 650/99 de 24 de m a » de 1999.
Como náo foi possível Mimar o sujeto passivo na forma prevista no Art. 35.1
deste EdMal a, no prazo da 20 dias,
e j f da Lei N * 72/94, fies o mesmo Manado
des 8h30mm ás 11h30mln e das
«ontedo de pubfccacáo, comparecer nos J
de Boa Vista, situada na Av. VMe
14^30mm à 17h30mm à Agencia Especial
ío do teor da referida Dedsáo.
Mgr? 766-E - Centro. Nesta, a fim de tomar,
adma referido e nao havendo
OenOncando-o de que
j p inscrição na Dfcaga «Uva do
comparecido, o processo será
Esfjido a cobrança executiva

-m
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uf oieon-4

poder* reformar a decisão.
/i/n/stiií,

p

"Tcuqiurnu

PA&Ó6

DIÁRIO OFICIAL

BOA VISTA, 30 DE AGOSTO DE 1999
EDITALCOMPRAZODE30DIA8

« M L COM H W » DE 20 OMS
O CHEFE OA AOENCIA ESPECIAL DE RENDAS OO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA OO ESTADO DE " O " * * * . « > " • * '
I atribuiçõestogam• com base no que «opte c A r t . 3 3 . M § 4 * d e L e l N » 72*4
T c W o Art. 47. IV.19» do Doe, 856794.fezsabera lodot o» quo virem ou dolo
lumisumanU Suaram, min n prnmrrr T m » " " ' » " - " ..»*> » » . Heressedo .
VALDECIR F. DOS SANTOS ME, COI*. N« 240.061.821, firme «Md»»*»? Mi Ay.
AMde Toam. 5273. 80J0 A, Ubordodo'- Neste. W Msodoom Primes» tisttnda
AdÉln^oSwcotdbiwoD>«l*So^497/9^do20d»obrtl(lo1899.
" . . . „ .
C ^ n l o l W p c « r * M l m a r o i i * * passivo im toma pievIsmnoArt.WJ
o I do Loi N» 72AM. Soo o metno Mimado afrmts doste E d M á, ^ P « w * 2 0 , " f * :
contado do mtmteeio. comparecer nos dtoí «Ws da» 8h30n*i i s fliaomm e o u
14M0*m é 17h30wln é Agência Espoe* ffiionfcs d» Boo Vlslo, auadajiaAy VM»
Roy.76«-Cenlro.l#sm.elMdelomer/**r^^
OonMlcarm^deqwdeec^oWednm*
« a j p e m f " . o processo «ont oneanaqnado|pan> fins da Inscrição na DMda Aflua do
Estado o cobrança executiva.
AW

O CHEFE DA AOENCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
OA RECEITA OA SECRETARIA OA FAZENDA 0 0 ESTADO Ofi RORAIMA, no ueo da
suas airfadçoes legais e com base no que dspoe o Art. 35. M | 4* de Lei N> 7 2 M
combaiadocmo>M.47.V.f5*toC«c.6^i794.faz»ab«o
conhedmeiílo Sverem. que o processo 28850.001504/99-72. lendo como Mereeaado
ADEMIR U N C Q M ME, COF. N*240i)65J}52,firmaestabelecida na Rua 5. Quadre 85.
Lote 18 • PlntoMnola- - Nesta,ftjiJulgado em Primeira Initdncla Admlrdstrafiva cortbnao
Dedsio N* S15AW da 17 de maio de 1999.
Como nao loi possível Mimar o sujeto passivo na forma previste no Art. 35.1
e I da Lei N* 72/94,ficao mesmo horoad» atrevia deste EdRal a, no prazo de 30 dtas.
contado da pubeceçio. comparecer n o / d h * úMs da* 8h30min às HhSOmfei e das
14h30mn i IThSOMn i Agenda Espeeial de Rendas de Boa Vista, stuede ne Av. VMe
Roy. 788-E - Centro. Nesta, afimde Mbar conliedmerto fe tecr da roearioa Dedsio.
ClanMcando-o da que decorrito lo prazo adma referido e néo havendo
o processo sari onfom>*iapo|ao Consetio de Recursos Fiscais que

EDITAL COM

EDITALCOMPRA :OOE20DMS

O CHEFE DA AGÊNCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDADO ESTADOi DE RORAIMA rmusode
sua* aMbHicoos legais o com base no quo dfcpde o Art. 35. • § 4» da LelN* 72W
cambtaaTcWo /3t47. N. i 5» do Doe. 856794, laz saber a lodo* os que vlremoudele
S
, flvarem. quo o procosso 28850.0U1482AW-38. londo como apressado

VAIDTORT DOS SANTOS MTCSF. N«J40^*1Jtrm. «

J

*

^

^

AtaMe Telve 5273, Saio A. Ltjerdeio - Nesta. W julgado em Primeira tattnde
Aq^WstreSvacoiseimerjeeis*^
Como néo foi posarei Mimar o sujeto paaarvo ne formo previsto no Art. 35.1
• l da Lei N» 72(94.flceo mesmo M a n a d o > * * v £ » £ « S S t i ^ ' ? ! ^ . T i
contado da pubacaeao, comparecor noa danceis lies 8h30mm is HhSOm». e das
S n
i S
Astnoli E*>e«tol d e ^ H * Boa V i s t e , £ * * , £ £ « • •
Roy, 7 6 6 Í - Centro. Neste, a rim de lomeroérfceekmJio^otf«* « * « * £ « * Í L d o
OerMcando-o de que decMfldo o praio edrm _ | f ^ « "»? " J ^ 1 *
comparecido, o processo sari er*amlnJ<ado paro flps de Inscrição na DMde Ative do
Estado e cobrança executiva.

O CHEFE DA AOENCIA ESPI CIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições legais e com base no que «spoe o Art. 35. • i 4* de Lei N* 72S4
eombnado com o Art. 47. IV. f 5* do Dee. 856794, faz saber a lodos os que vlremoudele
conhedrnenlo «verem, que o processo 28850.003566799-76. lendo como Interessado
8. MARTINS DA SILVA ME, COF. N* 240.023.528.firmaestabeledda na Av. Gd. Ataíde
Teive, 5331 - Asa Branca - Nesta, foi Julgado em Plmetre Instancia AdmHstretlva
cortara» Dedsio N° 721/99 de 28 de melo de 1999.
Como néo foi possível Mimar o sujeito passivo na fornia previste no Art. 35,1
Editei e. no prazo de 20 dias.
e I de Lei N* 7204. fica o mesmo
8h30min i s 11h30mln e das
contado da puMceçio, comparecer
Boa Vista, situado ne Av. VMe
14h30min i 17h30m1n i Agencia
do teor de referido Daclséo.
Roy, 766-E - Centro, Nesta, a fim
adma referido e néo havendo
OerMfcando-o de qi
de inscrição na DMde Ative do
comparecido, o processo será
Estado e cobrençe executiva.
buqutrqut

EDITAL COM PRAZO DE 20 DW8
O CHEFE OA AGÊNCIA E8PECIAL DE RENDA8 DO DEPARTAMENTO
DA RECEITA OA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
« M atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 35. • $ 4 o datei N» 72/94
•ajaMnado com o Art. 47. IV. $ 5» do Doe. 856794, faz saber o todos os <fn virem ou dolo
oonhodmonlo tiverem, que o processo 26850.004765/99-07, tendo como interessado
J. N. MOURA, COF. N* 240.035.910,firmaestabelecida na Av. Jaime P-esi, 293. Sem
ST»-Centro- Nesta, foi Julgado em Primeira hsMnda AdmWstrotlva contorne Decisão
N»906799<to2dejut»de1999.
essfvo na forma previste no Art. 35,1
Como néo foi possível Intimar o
deste Edael a. no prazo de 20 dias.
• 1 da Lai N* 7204.ficao mesmo htkmdo
das 8h30mln as 11h30min a das
cortado da pubteacéo, comparecer nos
de Boa Vista, situada na Av. VMe
14h30n*i i IThSOmin i Agindo
dó teor de referida Dedsio.
Roy. 766-E-Centro. Neste, a fim oo ti
o
drazo
ackna referido e néo havendo
denOficando-o de que
Brande Irtscriçéo na DMda Atlva do
comparecido, o processo será
Estado e cobrança executiva.
: /Jlbuquerqut
WBV
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O SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
K) uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Autorizar o afastamento da respectiva sede, noperiododels/oe/9S
a l9/08/99,o(a)sefvidor(a):
LUZIHAR LIMA QUADROS - AUXILIAR, cem a finalidade de
operar sistema de sou em evento do GER, em CARACARAl.

EDITALCOMPF, CO DE 20 MAS
O CHEFE DA AOENCIA ESPECIAL DE RENDAS DO DEPARTAMENTO
OA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA, nojuso de
suai aHMfctes togais o com base no que dfcpde o,Art. 35. • * 4 * da Lai N» 7294
esattado com o Art. 47. IV. $ 5» do Dee. 856794. tesaber a todos os que vlremoudele
eonhecknento ttverem. que o processo 28850.0M7S6VS9-78. t e n * como « * • * * * *
A M. MOURA, COF. N* 240.035.910,firmaestabelecida na Av. Jaime Braaf, 203. Sala
07»-centro- Nea^lWJulg**emPrlrma™Instancia A^H>fclraa>aconformaDecbio
N* 996799 de 2 de Julho da 1999.
. ,
Como nêorolpossível Mimar o sujelo passivo imfcime prevista no Art. 35 I
e I da Lai N" T2AH.ficao mesmo Mimado abwte deste E d h ^ m p m e o * 20 dhs.
contado da q * f c > 9 * » . , « ^ P ? » y , " * , » t g f e , d f ' £ £ £ M J 2 S £ * J H l
14h30a*i i 17ri30a»*i ApSrtde Especial de Rentes de Boa Vista. sSuedono A v , v e
SMW T a á f -Cwãro NÉam-afimde tomarconfieLfajenlo do teor da leSNMa DeclaSo.
OenMkanrln-o de que dedorrido o drazo adma remrtdo- ando nevando
a. o processo ser* encaa*nnedo,g»rfflm da IraKricao na TJ»*» A * » do

Dé^aCiénctaeCumpta-ae,

BoaVteavRW.

19 D)
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/ »»

O SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBUCO
no uso da suas atofcuJefJaa laaaJa.

RESOLVE:

RESOLVE:

Autorizar oatas*ameiitodare«pec£va»eda. nopariododsl7/oe/99

Autorizar o afastamento da reapecava sede. no período d a l ? / O l /
a 17 /Os/99, o (a) servidor (a):

a 1 7 / o s / 9 9 , o (a) servidor (a):
ADAUIO MARCOS GOMES - CHEFE DE SECAO, co» a f i n a l i d a d e de i n s t a l a r

JORGE ENRIQUE MAVARRETE DURAM - CHEFE DE DIVISÃO, com a f l n a l i d l

e operar s i s t e m a de soa em evento de GER. em MUCAJAl.

de i n s t a l a r e operar sistema de som em evento do GER. em MUCAJAl

Dê-se Ciência e Cumprà-M.

Dê-se Ciência e Cumpra-se.

Boa Vrsta-RR,

BoaVista-RR,

17 DE^ACOSTO DE 1 . 9 9 9

Secretário de

Secretario de EstattfcjíírO^s^fServiços Públicos

SOSP/PORTAPIA N s _
SOSP/PORTARIA N "
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O SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
no uso de suas atribuições legais.

O SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLIC
no uso de suas atribuições Isgais.

RESOLVE:

RESOLVE:
Autorizar o afastamento da respectiva sede, no período de 18/ o
Autorizar o afastamento da respectiva sede>no período d e i 9109199
a 2 0 / 0 8 / 9 9 , o (a) servidor (a):

a 19/ 08/ 99. o (a) servidor (a):
FRAHCISCO JALES DE OLIVEIRA - Cl., if e de D i v i s ã o ,

MAWOEL ARAOJO DE OHVBIRA-MOTORlSTA.com a f i n a l i d a d e

de

transpor-

t a r Técnico».para i n s t a l a r e operar sistema de som.em CARACARAl.

Dê-se Ciênciaa Cumpra-se.
Dê-se Ciência e Cumpra-ee,

BnmVIenvRR. 19 de jg&ato de 1.9M

com

a

final:

de i n s t a l a r e o p e r a r s i s t e m a de som em e v e n t o do GER, em CARACJ

DIÁRIO OFICIAL
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O SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA
Autorizar o afastamento da respectiva sede. no período d e i 9 /o 8 / 9 9
i 1 9 / 0 8 / 9 9 , o (a) servidor (a):

ERRATA

QUEFREN KARCIO DE CASTRO P L A C I D O - B N G E N H B I R O ELETRICISTA.com a finalidade de fiscalizar Escola com 06(SEIS) salas de aula.em BONFIM.

Na portaria N° 0275/99, publicada no Diário Oficial N ° 0123, de
06.07.99.

Dê-se Ciência e Cumpra-se.

No inciso vil do Art. 1 o
„^ n ; n / , ..
ONDE SE LÉ: "...XIV, "a", da Lei complementar N° 010/94...

Boa Vista-RR, 19. de Agosto de 1.999

LEIA-SE: "...XIV "a" e "D" da Lei complementar N° 010/94.

Secretário de*Es'fí

x a

!*e"9erviços*Públicos

Manoel Dantes Dias
Conselheiro prbsidente

SOSP/PORTARIA N °
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O SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS H JBLICOS,
no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:
Autorizar o afastamento da_ respectiva sede, no período de 2 3 /o 8 / 9 9
a 2 7 / 0 8 / 9 9 , o (a) servidor (a):

EXTRAT0DA INEXIGIBILDADEDEUCITAÇAO
N' DO PROCESSO 0001/99.
ÓBJETO: Renovação da assinatura do jornal FOLHA DE BOA VISTA *4o OlKRIO 00 PODER JUDICIÁRIO:
CONTRATADA: EDITORA BOA VIS!A LTDA;
r ™,„„. «,. „,oM /111/1
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Capuf, da Lei Federal n'B 566*3 e suas alterações - EDIIORA BOA VISIA L IDA
- detentora EXCLUSIVA dos direitos de elaboração, comerciaízeção e otslnboição do Jornal Folha de Boa Vista:
VALOR: RS 3.340,00 (três mil, trezentos e quarenta reais).
RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE: em 20.08.99;
NOME: LUÍS RENA TO MACIEL DE MELO,
CARGO: Assessoria Financeira;
RATIFICAÇÃO EM: 20.01.1999;
NOME: MARIA CELINA DE UEIIO CARVALHO;
CARGO: Secrefcna Geral de Administração e Finanças;
EXTRAIO DA INEXIGIBILDADE DE LICITAÇÃO

ELITON PE ALBUQUERQUE ROCHA LIMA-AUXILIAR,com a f i n a l i d a d e d e a u x i l i a r T é c n i c o s n o l e v a n t a m e n t o d e o b r a s , e m RORAINÓPOLIS, VILA MODERNA E ENTRE-RIOS.

N.'DO PROCESSO: 0001/99;
, „
OBJETO: Assinatura do jornal FOLHA DE BOA VISTA e do DIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO;
CONTRATADA: EDITORA BOAVISTA LTDA;
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Caput, da Lei Federal n.'8.666/93e suas alterações -EDITORA BOA VISIA LWA. detentora EXCLUSIVA dos direitos de elaboração, comercialização e disaibuiçio do Jornal Folha de Boa Vista;
VALOR: R$620,00(seiscentos e vinle leais).
RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE: em 20.06.99;
NOME: LUÍS RENATO MACIEL DE MELO;
CARGO: Assessoria Financeira;
RATIFICAÇÃO EM: 20.08. (999,
NOME MARIA CEUNA DE MELLO CARVALHO;
CARGO: Secretária Geral de Administração e Finança*.
EXTRATO DA INEXIGIBILDADE DE LICITAÇÃO

Dê-se Ciência e Cumpra-se,

Boa Vista-RR, 23 de «Gosto de 1.999

N.' DO PROCESSO: 0001/99;
OBJETO: Renovação da assinatura anual do: jornal FOLHA DE S. PAULO;
CONTRATADA EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A;
„.„„„,. cnlu,
FUNDAMENTO LEGAL- Artigo 25, Caput, da Lei Federal n"S.66SrV3 e suas alterações - EMPRESA FOLHA
DA MANHA SA- REPRESENTANTE EXCLUSIVA DAS EDIÇÕES.;
VALOR: Ri 732,00(setecentos a fnhfa a dois reais).
RECONHECIMEmO DE INEXIGIBILIDADE: em 20.08.99;
NOm LUÍS RENATO MACIEL DE MELO;
CARGO Assessoria Financeira;

RATWKAÇAOBt20M.im
Secretário de

« 0 M E MARIA CEUNA DE MELLO CARVALHO;
C/iRGaSaaatáriaGai^oeAdnMstaçSoeFinançaf.
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PÁG.

1. DOS CARGOS E DAS VAGAS

A Secretária Geral de Administração e Finanças do
Tribunal de Contas do Estado de Roraima, usando de suas atribuições
conferidas pala TCE-RR/Portaria N° 275/99 de 05 de pilho de 1999;
Considerando o contido na Comunicação Interna da
Divisão Medica Pericial da Secretaria da Administração do Estado de
Roraima;
RESOLVE:

1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento dos cargos atualmente vagoi
dos que vagarem, dentro do prazo de validade do Concurso.
1.2. Os cargos e as respectivas vagas são indicados nos quadros que seguem:
1.2.1. Grupo de Atividadés de Analista de Controle Externo - TC/ACE
GRUPO
1-1

CÓDIGO
1016

CARGO
Anaíisla de Controíe Externo

VAGAS
. 45

1.2.2. Grupo de Atividadés de Ni /el Superior - TC/NS

Conceder ao servidor abaixo relacionado, licença
para tratamento de saúde, com base no Art. 113, da Lei Complementar n°
010/94.

GRUPO
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
i-2

CÓDIGO"
1105
1119
1122
1136
1140
1153
1167
1170
1184
1198

ANTÓNIO DA SILVA - 02 (dois) dias, no período de
29 à 30 07.99

- Cientifique-se.
- Publique-se.
- Curopra-se

CARGO
Administrador
Analista de Sistema
i Assistente Jurídico
Bibliotecário
Contador
Economista
Engenheiro civil
Engenheiro Elétrico
Jornalista
| Psicólogo

VAGAS
2
3
12
2
4
2
1
1

r

2

1.2.3. Grupo de Atividadés de Nível Médio - TC/NM
CÓDIGO
2018
2021
2035
2049

Boa Vista-RR, 24 de agosto de 1999

GRUPO
11-1
11-1
II- 1
11-1

j

VAGAS
29
5
3
4

CARGO
Assistente Administrativo
Oficial de Mandado
Programador
Técnico em Contabilidade

1.2.4. Grupo de Atividadés de Nivel Médio - TC/NM

//o

tia
Secretaria Gei

Vimttalfio

CÒDÍGÕ
2107
2110
2124
2138

nistração e Finanças

TCE/RR/PORTARIA N° 365/99

GRUPO
U-2
II-2 "
U-2 ____
II-2

|

CARGO
Auxiliar Administrativo
Digitador
Taquígrafo
(Telefonista

VAGAS
4
30
3
2

"~1

1 2 5 Grupo de Atividadés de Nível Básico - TC/NB
A Secretária Geral de Administração e Finanças do
Tribunal de Contas do Estado de Roraima, usando de suas atribuições
conferidas pela TCE-RR/Portaria N° 275/99 de 05 de julho de 1999;

CÓDIGO
3010

]
1

GRUPO
III - 1

I
I Motorista

I

CÃRGÓ

VAGAS

I ._„..io

1 2 6 Grupo de Atividadés de Nível Básico - TC/NB
CÓDIGO
3109

Considerando o contido no MEMO/SEGSE/116/93;

|
I

GRUPO
III-2

|

|
"
' ~ CÃRGÓ
[ Auxiliar de Serviços Gerais

" VÃGÃS

I - . .»

* 3 . Após o preenchimento das vagas indicadas rios itens 1.2.1 a 1.2
candidatos habilitados e classificados poderão ser nomeados para o preenchimert
vagas que vierem a surgir, dentro do prazo de validade do Concurso

RESOLVE

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Autorizar o deslocamento, com ónus, para o
Município de Caracaraí - RR, do servidor PEDRO FONSECA COUTINHO
FILHO, Oficial de Mandado, para proceder entrega de Comunicações, no
período de 30 á 31.08 99

2.1. A vencimento mensal, referente ao mês de agosto de 1999, de cada u
cargos objeto do Concurso Público è a seguinte:
2.1.1. Grupo de Atividadés de Analista de Controle Externo - TC/ACE
CÓDIGO
1016

- Cientifique-se.
- Publique-se.
- Cumpra-se.

1
CARGO
1 Analista de Controle Externo

GRUPO

i-í

VENCIMEN
'RST65Õ.Ò

* O Analista de Conlrole Externo, no eletivo exercício do cargo, fará jus ã Gratificação Espec
Atividade (GEA) de 82% (oitenta e dois por cento) sobre o valor do vencimento inicial
2.1.2. Grupo de Atividadés de Nível Superior - TC/NS
CÓDIGO
1105
1119
1122
1136
1140
1153
1167
1170
1184
1198

Boa Vista-RR, 26 de agosto de 1999.

• (Z
c

/(íe/írv
Secretária Geral

&íwa/íí<i

istra$£o e Finanças

VENCIMEN
RS 1380.1
RS 1.380.'
RS 1.380.
RS 1 380.'
R$ 1 380.
RS 1.380.
RS 1 380.
RS 1 380.
RS 1 380.
RS 1 380.

CARGO
Administrador
Analista de Sistema
Assistente Jurídico
Bibliotecário
Contador
Economista
Engenheiro Civil
Engenheiro Elétrico
Jornaiista
Psicólogo

GRUPO
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

2.1.3 Grupo de Atividadés de Nivel Médio - TC/NM
"

CONCURSO PÚBUÇO - EDITAL Np 001/99
,

•

j.

"-.

r

s . - * - ' *

J
'»

,
'<
' .
» . •

Abertura de Inscrições sara o provimento de «argos do
Quadro fe !»«ísoal do Tribunal de Conta» do Estado de
Roraima, ittavés de Concurso Público - Eétal 001/99
>-,

.-.,

•

;

"

•

•

-

..•''

* { ,.,

* -.'

'-,

'"

•

'"";

•

'•

GRUPO
11-1
11-1
II- 1

I

"...

rt:1

"

'

VENCIMEI
R$930.1
RS 930.I
RS 930,1
HS 930.1

CÃRGÓ
Assistente Administrativo
Oficial de Mandado
Programador
Técnico ein Contabilidade

2 1,4. Grupe de Atividadés de Nível Médio - TC/NM

• »•

0 Conselheira Manoel Dantas Dias, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, d *
Roraima, no uso de suas atribuições legais, faz saber a realização de Concurso Publico,
destinado ao ptotfmentb de cargos do ÇluadrpTie Pessoal do Tribunal de Contas do Estijdjp
<jj Çoraima, que, seflagerá,péy>snormas estabalêcidas neste Edital. "'" . •
fe,

CÓDIGO"
2018
2021
. MSS .
204»

-••*

côoisò
2107
* 21ÍQ
2124
'„ 2138

GR0>O
II-?M-2,
li-3
1I-.2

CÃRGÓ ' " *
Auxiliar Administrativo
Digitador
taquígrafo
Telefonista
^

/C&.

I
'
:

VENCtMÉ
RS 612.'
R.S 930.'
• ES 930,
RS 612.

PAQ.10

f

-.

DIÁRIO OFiCIAL

2.1.5. Grupo da A M d a d e s de Nfval Básico - TC/NB

CÓMOO
3010

ORUPO
III -1

CARGO
Motorista

VENCIMENTO
R$420,00

ANALISTA OE SISTEMA
DasanvoMmento da atividades na área da Processamento de Dados, destinadas.
prirKtpeJmente. a analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento de
dados, estudando as necessidades. possibilidades e métodos referentes aos mesmos, para
assegurar a «fluência • eficácia do sistema organizacional.

VENCIMENTO
R$320.00

ASSISTENTE JURÍDICO
Atividades da pesquisa legislativa, análises e pareceres em matérias jurídicas.

2.1.6. Grupo da AtMdades de Nível Básico - TC/NB
C0M90 ~
3109

ORUPO
III-2

CAROO
AuxWar de Serviços Gerais

2.2. A jornada de trabaRw para os cargos objeto deste Concurso PubNco é de 40
(quarania) hora* semanais ou outra que vier a ser adotada pelo Tribunal de Contas do
Estado de Roraima através deresoluçãoprópria
2.3. A escolaridade mínima, os requisitos complementares e orespectivovalor de
inscrição para cada um dos cargos séo os estabelecidos nos quadros a seguir
2.3.1. Grupo de Atividades de Analista de Controle Externo - TC/ACE
coono

ORUPO

CAROO

1016

•M

Anaftata d * Controle Externo

ESCOLARKMDE M M M * E
REOUOfTOS COMPLEMENTARES
Graduação Plena dt Nível Suparior

VM.OR DE
INSCRIÇÃO
R» 70.00

2.3.2. Grupo de Atividades de Nível Superior - TC/NS
cõnoo

ORUPO

1105

1-2

Adirintoftador

1119

1-2

Anaeste de Sistema

1122

tias

1-2
1-2

AaaWente Jocidico
Bttfotecario

1140

1-2

Contador

1153

1-2

Economista

1167

1-2

Engenheiro Civil

1170

1-2

Engenheiro Eletrico

11S4

1-2

Jornalista

1198

1-2

P*c6rooo

CAROO

eSCOLARlOAOE MfMMA E
REQUISITOS COMPLEMENT ARES
NivfH Superior. Graduação em
Mmrmtttçio
Nivel Superior, Graduação Plena em
Processamento
de Dado* ou
Ciências da Computação
Nível Superior, Graduação em Dtefto
Nivel Superior, Graduação am
BM>«otaconomia
Ntvet Superior, Graduação em
Ciências Conlábe»
Nivel Superior. Graduação em
Economia
Nfvel Syperior. Graduação em
Engenharia C*vH
Nfvel Superior, Graduação em
Engenharia Eletric»
Nivel Superior. Graduação em
Comunicação Social
Nfvel Superior, Graduação em
Psicologia

VALOR OE
MSCRIÇAO
RS 55.00
RS 55.00

RS 55.00
RS 55.00
RS 55.00
RS 55.00
RS 55.00
R$55.00
R$55.00
RS 55.00

2.3.3. Grupo de Atividades de Nivel Médio - TC/NM
coono

ORUPO

201»
2021
2036

11-1
H-1

n-i

AssUarsa AdrranMraBvo
Oficial de Mandado
Programador

204»

H-1

Técnico em ContafeMkrade

CAROO

EscouuaoAPE MÍNIMA e

REQUISITOS COMPLEMENTARES
•

BOA VISTA, 30 DE AGOSTO DE 1999

Segundo Grau CornpMo
Segundo Grau CompJlto
Segundo Grau Completo e Curso de
Programação
Segundo Grau Completo de Técnico
em ContabHdade

VALOR DE
MSCRtcAO
R$45,00
RJ 45.00
RJ 45.00
RS 45.00

BeUOTECARIO
Atividades referentes á pesquisa, estudos e registros bibliográficos de documentos.e
informações.
CONTADOR
,
_, .
Atividade de nível superior, direcionada á elaboração, coordenação e execução da
politica contábil, financeira, orçamentária e patrimonial.
ECONOMISTA
.
_
J
Atividades de planejamento, realização de estudos, levantamentos e analises de natureza
económica, financeira e orçamentária.
ENGENHEIRO CIVIL
,. .
Atividade de nivel superior, no exercício do Controle Externo, voltado á vistoria e avaliação
de serviços e obras publicas.
ENGENHEIRO ELETRICO
'
Atividade de nivel superior, no exercido do Controle Externo, voltado á vistoria e avahação
de serviços e obras publicas.
JORNALISTA
. . „ . * „ ^.
Atividades de nível superior cuja competência se volta para trabalhos de Relações Publicas,
Redaçâo em Geral, Supervisão de trabalhos correlatos, coleta e preparo de informações
para divulgação oficial dos assuntos de interesse do Tribunal
PSICÓLOGO
Adaptar as habilidades de comportamento aos requisitos das atividades existentes e
desenvolvidas nas unidades diversas do Tribunal.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
.
Atividades que envolvam a execução de funções nos órgãos e unidades TecnicoAdmínistrativas, consultando normas, regulamentos e supervisionando tarefas correlatas
mais simples.
OFICIAL DE MANDADO
Atividades que envolvam o cumprimento de mandados

PROGRAMADOR
Atividades técnicas qualificadas que visam a elaboração de programas de computador, para
o tratamento e recuperação de dados As funções básicas consistem em codificar e testar
programas na linguagem adotada pelo sistema em uso.
TÉCNICO E M CONTABILIDADE
„ . , _ , . . _
Atividades relativas à contabilidade, escrituração e verificação da regulandade do ato ou fato
administrativo, contábil e financeiro.

2.3.4. Grupo de Atividades de Nível Médio - TC/NM
coono

CARGO

ORUPO

2107
2110

lt-2
11-2

AuxKar Administrativo
Digitador

2124

11-2

Taqufgralo

2139

11-2

Telefonista

ESCOLARlOAOE MMMA E
REQUISITOS COMPLEMENTARES
Segundo Greu Completo
Segundo Grau Completo e Curso de
Digitação
-Segundo Grau Completo e Curso de
Taoujoraria
Segundo Grau Completo

VALOR DE
INSCRIÇÃO
R$45.00
R$45.00
R$ 45.00
R$45.00

2.3.5. Grupo de AlívidaiJes de Nível Básico - 7 C/NB
coono
3010

CAROO

ORUPO
IH

-1

Motorista

,

ESCOLARIDADE MiMMA E
REQUISITOS COMPLEMENTARES
Primeiro Grau Completo e Carteira de
habilitação-C-

VALOR DE
INSCRIÇÃO
R$25.00

2.3.6. Grupo de Atividades de Nível Básico - 1rc/NB
coono
31»

GRUPO
III-2

CARGO
Auxiiar de Serviços Gerais

ESCOLARIDADE MMMA E
REQUISITOS COMPLEMENTARES
Primeiro Grau Completo

VALOR DE
INSCRIÇÃO
RS 25.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
. . . . . .
Atividade envolvendo o exercício de funções nas áreas de Pessoal, Matenal e outras
especificações, sob orientação e supervisão
DIGITADOR
, _.
. .
. .
Atividades destinadas a executar tarefas de operação e digitação de computador, regulando
e acionando seus mecanismos e dispositivos de comando, observando e controlando o seu
funcionamento para processar os programas previamente elaborados. Orientados pelo
programador e/ou analista
TAQUÍGRAFO
,u
. ,
,
Atividades que envolvam registros taquigráficos, de gravações e elaboração de atas
TELEFONISTA
Atividades qualificadas de comunicação, transmissão e recebimento de mensagens
telefónicas
MOTORISTA
Atividades que se destinam a dirigir e cuidar da limpeza e manutenção dos veículos do
Tribunal.

Z.4. O nível de escolaridade exigido nos itens anteriores, 2.3.1 a 2.3.6, deverá
estar atendido até 10 de janeiro de 2000, término das inscrições e comprovado até a posse
do candidato*.

AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS
Atividades destinadas a execução de serviços de limpeza e conservação interna e externa
do prédio, serviços de copa, bem como de jardinagem.

2.5. As atividades inerentes a cada um dos cargos serão desenvolvidas na sede do
Tribunal de Contas do Estado de Roraima, em Boa Vista (RR), exceto aquelas que exigirem
deslocamento do servidor.

2.7. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Fundação de
Estudos Superiores de Administração e Gerência - Fundação ESAG, obedecidas as normas
do presente Edital.

2.5.1. Fica%iente o candidato habilitado que, em aceitando sua nomeação, deverá
ser lotado exclusivamente em órgãos do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

2.6. Aos ocupantes dos cargos relacionados nos itens 1.2.1 a 1.2.6, objeto deste
Concurso Público, competirão as tarefas constantes do Anexo VI da Lei Estadual 217, de 30
de dezembro de 1998, cuja síntese de atividades de cada cargo é apresentada a seguir
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
Executar atividades de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial dos órgãos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios.
ADMINISTRADOR
Executar atividades de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial dos órgãos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. O Processo de Inscrição ocorrerá em 2 (duas) etapas distintas, conforme
indicado nos itens 3.1.1 e 3.1.2 que seguem.
3.1.1. A primeira etapa do Processo de Inscrição corresponde ao PAGAMENTO DO VALOR
DE INSCRIÇÃO e à RETIRADA DA FICHA DE INSCRIÇÃO E DO LIVRETO COM O
INTEIRO TEOR DESTE EDITAL, no período de 01 (primeiro) de dezembro de 1999 a 10
(dez) de janeiro de 2000, nas" Agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT da cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, no horário de seu expediente externo.
3.1.2. A segunda etapa do Processo de Inscrição corresponde à devolução da FICHA D E
INSCRIÇÃO devidamente preenchida, com seus anexos (se for o caso), com a respectiva
entrega no período de 0 1 (primeiro) de dezembro de 1999 a 10 (dez) de janeiro de 2000,
nas Agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT da cidadã rio Rn»
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3.15. Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização de
provas deverão entregar requerimento anexo à Ficha de Inscrição, indicando a deficiência c
as condições especiais que necessitarem para a realização das provas e assinalando c
item 0 8 da Ficha com um "X". A decisão desses requerimentos caberá à própria Fundaçtc
ESAG. Não haverá, assim, requerimentos entregues separadamente da Ficha de Inscrição.

3.2. Será indeferida a inscrição do candidato que indicar código de cargo cuja vaga
não esteja prevista nos itens 1.2.1 a 1.2.6; que deixar de indicá-lú na Ficha de Inscrição ou
que indicar mais de um cargo na mesma Ficha de Inscrição.
3.3. Cada candidato poderá efetuar, neste concurso público, no máximo, 2 (duas)
inscrições, para um só nível de escolaridade, respeitadas as seguintes situações:

3.15.1. Em função das tarefas a serem executadas pelos ocupantes dos cargos objeto <
Concurso Público, os pedidos de provas em "braile", "ampliada" ou "leitura de
somente serão admitidos para o cargo de telefonista, sendo vedados tais pedidos para os
demais cargos.

a. Nível Superior
UMA INSCRIÇÃO PARA O CAROO DO
GRUPO 1-1. ABAIXO
COOIOO | CAROO

Analista de Controle Externo

UMA INSCRIÇÃO PARA UM OOS CAROOS
DO GRUPO 1-2, DENTRE OS ABAlXD
CÓDIGO
CAROO
1105
Administrador
1119
Anatitla de Sistema
11»
Assistente Jurídico
1136
BiMotecário
1140
Contador
1153
Economista
1167
Engenheiro Civil
ÍÍ70
Engenheiro Èiêtlicc*
1184 "~
Jornalista
1198
Psicólogo

3.15.2. Aos deficientes visuais, candidatas que requererem nos termos do item 3.15.1,
provas em braile ou leitura de prova, serão oferecidas provas no sistema Braile ou I d a a
prova por fiscal designado, devendo suas respostas serem transcritas em Braile paio
candidato. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da
prova, reglete è punção podendo, ainda, utMar<>se de soroban
3.15.3. Aos deficientes visuais, candidatos que requererem nos termos do item 3.15.1,
provas "ampliadas" serão entregues cartão de respostas e provas ampliadas, com tamanho
de letra correspondente à fonte 24, cabendo aos candidatos sua leitura e marcação das
respostas no respectivo cartão.
3.16. A adulteração de qualquer elemento da cópia da cédula de identidade em
relação ao original da mesma Ou a não veracidade de declaração apresentada na Ficha de
Inscrição ou em decorrência deste Edital, verificada a qualquer tempo, implicará no
cancelamento da respectiva inscrição ou ha eliminação do candidato do Concurso Público,
se a inscrição já estiver homologada.

b. Nível Médio (Segundo Grau)
UMA INSCRIÇÃO PÃRÃ UM DOS CAROOS
DO GRUPO H-1, DENTRE OS ABAIXO
COOIOO
CAROO
2018
Assistente Administrativo
2021 _ j Onoial de Mandado
2035
Programador
2049
Técnico em Contabilidade

ÚMÃ INSCRIÇÃO PARA UM DOS CARGOS
DO GRUPO 11-2, DENTRE OS ABAIXO
CÕDiÕCT
CAROO
Auxiliar Administrativo
_? 10 L
Digitador
21Í0
Taquígrafo _
Teiefonistã

4. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, LOCAL E HORÁRIO DE PROVAS
4.1. A confirmação da inscrição deferida sé fará por documento onde estarão
indicados a data, o local e o horário em que o candidato fará a prova objetiva
.r,ja,

c Nível Básico (Primeiro Grau)
UMÃ INSCRIÇÃO PARA O CARGO CO
GRUPO HM, ABAIXO
" "CÕÕJÕÕ
CARGO
3010
Motorista

1
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4.1.1. A critério da Fundação ESAG, as provas poderão ser realizadas em dias de sábado,
domingo ou feriado

UMA INSCRIÇÃO PARA O CARGO DO
GRUPO 111-2, ABAIXO
[
CODJGO !Tç/«gg__^ J J__"___
1 Áuxiiiar de Serviços Gerais
" 3Í09

4.2. O Documento de Confirmação de Inscrição será remetido ao endereço que o
candidato indicar na Ficha de Inscrição.

3.4 Havendo inscrições para mais de uni nível U í escolaridade ou mais de duas
inscrições em desacordo com o item 3.3. serã(ão) considerada(s) apenas a(s) inscriçáo(ões)
que tenha(m) a data mais recente, indeferindo-se as demiis

4.2.1. Havendo incorreção ou dados incompletos na Ficha de Inscrição, em especial,
ausência do Código de Endereçamento-Postal - CEP, o Documento não será remetido pelo
correio, devendo o candidato retinMo êonforme o item seguinte deste Edital (4.2.2)

3 4 1 Na aplicação do item 3 4. caso as inscrições lenham a mesma data. considerar-se-á
mais recente aquela cujo número de inscrição for maior

4.2.2. Os candidatos que não tiverem recebido o Documento de Confirmação de Inscrição,
deverão retirá-lo nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2000, na Sede do Tribunal de Contas
do Estado de Roraima, á Avenida Capitão Ene Garcez, número 548, Centro, Boa Vista (RK),
no horário das 08 (oito) às 12 (doze) e das 14 (quatorze) às 18 (dezoito) horas

3 5 São condições de inscrição
a. ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos 70.391/72 e 70 436//?;
b. encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
c conhecer e estar de acordo com as exigências do edital;
d apresentar declaração de possuir ou a vir possuir o nível de escolaridade exigido para o
cargo, até o encerramento das inscrições. 10 de janeiro de 2.000.

4.2!3 A confirmação será entregue ao candidato ou a preposto deste, mediante a
apresentação do recibo de entrega da Ficha de Inscrição formalizado pela Empresa
Brasileira ddCorreios e Telégrafos - ECT e de documento de identificação do candidato.

3 6. Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá entregar os documentos a
seguir relacionados:

4.2.4. Em não sendo apresentado o recibo indicado no item 4 2 3 , somente o candidato,
pessoalmente ou por procurador (procuração pública ou instrumento particular com firma
devidamente reconhecida), poderá retirar a confirmação Neste caso deverá
ser
apresentado documento que comprove a identidade do candidato ou do procurador.

a. Ficha de Inscrição (devolução), devidamente preenchida em letra de forma, sem rasuras;
b. Fotocópia da face de sua cédula de identidade que contém o nome, o local e a data de
nascimento, colada na Ficha de Inscrição

4.3. O candidato, quer pessoalmente ou representado por seu preposto ou por seu
procurador, é responsável pela conferência do Documento de Confirmação de Inscrição que
receber.

3.7. Ao efetuar a entrega de sua Ficha de Inscrição, o candidato está declarando
formalmente que se encontra quites com o Serviço Militai e com a Justiça Eleitoral

4.4. Em caso de ocorrência de divergência do Documento de Confirmação de •
Inscrição, o candidato deverá solicitar a correcâo à Fundação ESAG, nos mesmos dias,
locais e horários indicados no item 4.2.2.

3.8. O processo de inscrição somente se completa e se efetiva com o pagamento
do valor de inscrição correspondente ao cargo, com a entrega de todos os documentos
exigidos nas Agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.de Boa Vista
- (RR), e com todas as demais condições atendidas

4.5. Será indeferido qualquer pedido relativo ao item anterior (4.4), quando O
mesmo se 'constituir em alteração das condições expressas na Ficha de Inscrição, nos
termosxk) item 3.10 deste Edital.
4.6. Até o dia 09 (nove) de fevereiro de 2000, a Fundação ESAG remeterá pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, aos candidatos cuja inscrição foi
indeferida, aoeuffiento informando do indeferimento e de suas causas e, até a mesma data,
será publicado aviso no Diário Oficial do Estado e em jornal de circulação local em Boa Vista
(RR), com a relação dds Inscrições indeferidas

3.9. São considerados desistentes os candidatos que, mesmo tendo pago o valor
de inscrição, não tenham preenchido e devolvido a respectiva Ficha de Inscrição no prazo
indicado no item 3.1.2.
3.10 Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto
á identificação do candidato ou quanto ao cargo escolhido.

5. DAS EXIGÊNCIAS PARA A NOMEAÇÃO E POSSE
3.11. O pagamento do Valor de Inscrição deverá Ser feito unicamente em espécie
(dinheiro) e em moeda corrente nacional.
3.12 O Valor de Inscrição, uma vez pago, náo será restituído.

5.1. Os candidatos habilitados serão nomeados, obedecendo-se a ordem de
classificação por cargo.
5.2. A habilitação e classificação neste Concurso Público não assegura ao
candidato o direito de ingresso automático no Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima - TCE-RR. A nomeação é de competência do Presidente do Tribunal,
dentro do interesse e conveniência da Administração, observada a ordem de classificação
dos candidatos

3 13 Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência. Verificado, a
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que náo atenda a todos os requisitos, será ela
cancelada.
3 14 Será permitida a inscrição por procuração, pública ou por instrumento
particular com firma reconhecida, com poderes específicos para este Concurso P'* l l G p.
devendo o procurador entregar, além dos documentos exigidos no item 3.6, a copia do
instrumento de. procuração.
3 14 1 O candidato, quer pessoalmente, quer por seu procurador, é responsável pelo
pagamento do «aior.de inscrição correio para o cargo escolhido, pela colagem da cópia do
documento de identidade na respectiva Ficha de Inscrição, pelo seu preenchimento correto
e petos demais informações prestadas na mesma ficha.
3 1 4 2 O candidato
inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas
informações prestadas por seu procurador na Ficha de Inscrição, arcando o candidato com
as consequências de eventuais erros de preenchimento daquele documento.
3.14.3. Em ocorrendo divergência entre o cargo indicado na procuração e o cargo indicado
na Ficha de Inscrição, será considerado o que constar da Ficha de Inscrição.

5.3. Serão reservadas vagas aos portadores de deficiência, para categorias cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadores, na proporção de
10% (de? * * » cento) das vagas previstas para cada cargo, arredondado este número
estatisticamente para inteiro, conforme segue:

!

Código
1016
1122
2018
2021
J1»
MIO
3109

Grupo
1-1
1-2
11-1
11-1
11-2
111-1
III-2

Cargo
Analista de Controle Externo
Assistente Jurídico

Assistente AMaattatnro
Oficial de Mandado
DiQitador
Motorista
Auxiliar de Serviços Gerais

__/c*L

Vag_» Reservadas
' \
5"
"

^ '__ "\""

_" ZJ
1""

\
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6.11. As provas práticas serio realizadas em Boa Vista (RR), aando os cândida*
5 3 1 Os candidatos portadores da deficiência deveria protocolar no TCE-RR. à Avenida 1
Capitão Ene Garcez, número 548. Centro, Boa Vista (RR), até o dia 14 de janeiro de 2000. I convocados por anúncio pubScado no Diário Oficial do Estado e em jornal da drculaci
requemmclo «Comissio Organizadora do Concurso Público do Tribunal da Contas do > local de Boa Vista (RR), com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência á primeira data <
sua realização, sendo neste aviso informada a data da reataaçto dastaa provas •
Estado de Roraima, com solicitação de enquadramento no item anterior (5 3). ndicando o
«sponibitidade da nominatrdos convocados no Quadro de avisos mi Stdfe ' > TCE-RR.
cargo a que concorrem, seu número de inscrição e especificando a respectiva deficiência.
em documento anexo, por atestado médico.
Avenida Capitão Ene Garcez, número 548, Centro, Boa Vista (RR).

f?

S 3.2. Os candidato» que apresentarem requerimento nos lermos do item 9.3.1. submetarse-ao. quando convocados, a exame médico oficial ou credenciado pelo Tribunal, que terá
decisão terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência ou nêo e o grau de
deficiência, capacitanle ou não para o exercício do cargo.

6 11.1. Da convocação constará apenas a nominata dos candidatos, em ontem i
seu número de inscrição, a data e horário de realização de sua prova e, também, a rr
média dentre os candidatos pré-dassifjcados. não sendo portanto dwutoada* nesta oca
as notas da prova objetiva dos candidatos individualmente

5 3 3 A inobservância do disposto nos itens 5 3 1 e 5 3.2 determinará a parda do direito ao
pleito da vaga reservada aos deficientes.

6 12. As provas práticas serão avaliadas ria escala de 0 (zero) a 10 (dez), ser
nota desta prova expressa com 2 (duas) decimais, sendo considerados aprovada
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5.00 (cinco inteiros)

5 3 4. Os candidatos deficientes e habilitados, que excederem às vagas a eles reservadas,
serão convocados para eleito de nomeação, segundo a ordem geral de classificação.
5 3 5 Em não havendo candidatos habilitados e classificados para as vagas reservadas aos
deficientes, as mesmas serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados e
classificados
5.4. A posse dar-se-á no período máximo de 30 (trinta) dias após a publicação do
ato de nomeação no Diário Oficial do Estado, sendo tomada sem efeito a nomeação dos
candidatos não empossados no prazo referido.

6.13. A Fundação ESAG. visando preservar a veracidade e autenaadad
processo seletjvo, poderá proceder, no momento da aplicação das provas, a autenbc
digital dos cartões de resposta personalizados ou de outros documentos pertinentes

6.14. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, rev
folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular ou qualquer equoan
elétrico ou eletrõnico, inclusive telefones celulares, sob pena de eliminação do cândida
Concurso.

6 15 Todos os programas, objetos das provas, constam do anexo do pre
Edital

5.5. É condição para a posse:
a que o candidato tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
b. que comprove possuir o nível de escolaridade exigido nos termos do item 2 4 deste Edital.
até 10 de janeiro de 2000. data de encerramento das inscrições e;
c que comprove, para os cargos relacionados nos itens 1 2.2 e 12 3. estar regularmente
registrado no respectivo Conselho Profissional, se houver.
5 6. Por ocasião da posse, serão exigidos do candidato habilitado e nomeado os
documentos previstos na Lei Complementar n° 10. de 30 de dezembro de 1994
«. DAS PROVAS
6 1 O Concurso Público será efetuado mediante aplicação de provas objetivas e
práticas, em que serão avaliados os conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre
as matérias relacionadas a cada cargo, cujas provas e respectivos programas fazem parte
do anexo a este Edital.
'
6.2. Cada prova objetiva terá 40 (quarenta) questões, cem 4 (quatro) alternativas de
resposta cada uma, sendo 1 (uma) e apenas 1 (uma) a correia. A prova objetiva é composta
por duas provas: Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Conhecimentos Específicos.
O número de questões de cada matéria, por prova, será especificado junto aos programas,
em anexo a este Edital
^ ^
6.3. As provas objetivas terão duração de 4(quatro) horas e serão realizadas no dia.
local e hora que constar do Documento de Confirmação de Inscrição previsto no item 4.1
deste Edital, na cidade de Boa Vista (RR)
6 4. Na hipótese de anulação de questão(ões) da prova objetiva, quando de sua
avaliação, a(s) mesma(s) será(ão) considerada(s) como respondida(s) corretamente pelo
candidato.
6.5. Será atribuída nota 0 (zero):
a. á(s) questão(ões) da prova objetiva que conlenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s). ainda que
legivel(is):
b. à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) mais de uma opção de resposta
assinalada:
c. á(s) questão(ões) da prova objetiva que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de
respostas;
d. à(s) prova(s) objetiva(s) cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações
contidas no mesmo ou nas instruções da prova, ou seja', preenchidas com canetas não
esferográficas ou com canetas esferográficas de cor diferente de azul ou preta, ou ainda,
com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.

6.16. O candidato portador de deficiência, mesmo ap amparo do item 5.3
Edital, participará do concurso em igualdade de condições cofti os demais, no que se i
a conteúdo, avaliação, duração/horário e aplicação das provas.

6.17. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apre!
documento de Identidade. São considerados documentos de identidade: Carteiras
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forcas Arai
pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Policia Militar; Identidade para Estrang
Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que. por Lei Fe
valem como documento de identidade, como por exemplo, as Carteiras do CREA.
CRC etc, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a Carteira Nacional de Habit
(com fotografia na forma da Lei rv» 9:503/97) ou o Certificado de Reservista. desd
tenha fotografia.

6.18. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituk;
exigido no item 6 17. quer eles estejam autenticados ou não

6 19 Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecei
mínima de 30 (trinta) minutos em relação ao inicio das mesmas O horário fixado s
horário oficial local de Boa Vista (RR) Será vedada a admissão em sala de prov
candidato que se apresentar após o inicio das mesmas

6 20 Não haverá, em qualquer hipótese segunda chamada para-nenhum
provas, nem a realização de provas fora do horário e local marcados para tod
candidatos

6.21. O Tribunal de Contas do Estado de Roraima e a Fundação ESAC
assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamen
candidatos, quando da realização das provas objetivas e/ou práticas
7. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. Os candidatos aprovados nas provas de Conhecimentos Gera
Conhecimentos Específicos e na prova prática (se houver), serão classificados por
em ordem decrescente da média aritmética ponderada das notas obtidas nestas F
expressa a média com 2 (duas) decimais.
7.1.1. Para o cálculo da média, os pesos das provas correspondem a
a. Cargos de Digitador e Taquígrafo
1. Prova de Conhecimentos Gerais
2. Prova de Conhecimentos Específicos
3 Prova Prática

6.6. Para a realização da prova objetiva, respondida em cartão de respostas, os
candidatos deverão dispor de caneta esferográfica preta ou azul (A marca recomendada
pelo fabricante da leitora ótica é a BIC - escrita normal).
6.7. As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo as
. notas destas provas expressas com 2 (duas) decimais.
...
6.8. ' Serão considerados aprovados, na prova objetiva, os candidatos que
• obtiverem, isoladamente, em cada uma das provas, de Conhecimentos Gerais e de
Conhecimentos Específicos, nota igual ou superior a 5,00 (cinco inteiros).
6.9. Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após 2
(duas) horas do inicio das mesmas.
6.9.1. Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala das provas objetivas somente poderão
entregar as respectivas provas e retirar-se do local, simultaneamente.
^

6.9.2. O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ae fiscal de prova/safa o cartão
de respostas devidamente assinado no verso e o caderrie de provas, podendo reter para si,
apenas, a folia do caderno de provas onde consta a cépia do cartão de respostas.
6.10. Estarão aptos a participar das provas praticas, os candidatos para os cargos
de Digitador e Taquígrafo, aprovados em todas as provas objetivas anteriormente realizadas
e pré-dassificados até as posições limites a seguir indicadas:
CÓDIGO
2110.
2124
mfll

GRUPO
II-2
H-2

CARGO
Digitador
Taquígrafo

POSIÇÃO LIMITE
150 (cento e cinquenta)
20 (vinte)

Mavpnitn emnate na última nnsican da nré-rJassificâcãn oara aolicacão do item

- peso 30 % (trinta poi cenlo)
- peso 35 % (trinta e cinco por ce
- peso 35 % (trinta e cinco por ce

b. Para os demais cargos, não indicados à letra "a"
1 Prova de Conhecimentos Gerais
2. Prova de Conhecimentos Específicos

- peso 30 % (trinta por cento)
- peso 70 % (setenta por cento)

7.2. Em ocorrendo empate na média aritmética ponderada, o des
beneficiará, sucessivamente, o candidato que:
a. obtiver maior nota na prova prática, se houver;
b. obtiver a maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
c. for mais idoso.

. , 7.3. Serão considerados aprovados neste Concurso Público os cari
• classificados até as posições limite estabelecidas nos itens 7.3.1 a 7.3.6.
7.3.1. Grupo de Atividades de Analista de Controle Externo - TC/ACE

"cowêõ
1016
f.i.i.

GRUPO
1-1

CARGO
AnaHsla de Controle Externo

POSIÇÃO LIMII
1150 (cento e rinquen

Grupo de Atividades de Nível Superior - TC/NS

copwo

GRUPO

1105

1-2

CARGO
Administrador

POSIÇÃO UMM
40 (quarenta)
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VI36
1140
J153
iièf
~1Í7Õ~
J184
1198

1-2
1-2"
T2"
í-2
1-2"

1-2
"\-2

Bibliotecário^
Contador
Economista
Engenheiro Civil
Engenheiro Élétrico
Jornalista
Psicólogo

40 (quarenta)
40 (quarenta^
40 (quarenta)
20 (vinte)
20 (vinte)
20 (vinte)
40 (quaienla)

PÁG. 13

1 1 . DISPOSIÇÕES FINAIS
1 1 1 0 Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data do ato
de homologação do resultado para cada um dos cargos, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
11.2. A homologação do resultado deste Concurso Público será efetuada por cargo
ou grupo de cargos, a critério do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

7.3.3 Grupo de Atividades de Nível Médio - TC/NM
CÓDIGO
2018
2021
2035
2049

GRUPO
II - 1
11-1
11-1
11-1

CARGO
Assistente Administrativo
Oficial de Mandado
Programador
Técnico em Contabilidade

POSIÇÃO LIMITE
100 (cem)
40 (quaienta)
40 (quarenta)
40 (quarenta)

7.3 4 Grupo de Atividades de Nível Médio - TC/NM
CÓDIGO
2107
2110
2124
2138

GRUPO
_ CARGO
Íl-2
I Auxiliar Administrativo
11-2
Digitador
taquigiafo
11-2
Teielonisia
il — 2

POSIÇÃO LIMITE
40 (quarenta) ,
120 (cento e vinte)
20 (vinte)
'_
20 (vinte) ~
" " • """

7 3 5. Grupo de Atividades de Nível Básico - TC/NB
CÓDIGO
3Õ1Ò I

GRUPO
III - 1

1 1 3 0 extrato deste Edital (aviso de abertura) e os avisos previstos nos itens 4.6 •
6.11 serão publicados em .jornal de circulação local na cidade de Boa Vista (RR) e no
quadro de avisos da sede do TCE-RR, à Avenida Capitão Ene Garcez, número 548, Centro,
Boa Vista (RR),
11.4. O inteiro teor deste Edital e a(s) Portaria(s) de Homologação serão publicados
no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos do Tribunal de Contas do Estado de
Roraima
11.4.1. O resultado final (Ato de homologação do Concurso) será publicado no Diário Oficial
do Estado de Roraima, apenas para os candidatos que lograrem classificação e aprovação
no Concurso Público.
11.5. A Fundação ESAG não fornecerá exemplares dos cfedemos de questões a
candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo apps o encerramento do
Concurso Público.

POSIÇÃO LIMITE
Motoiistã

180 (oitenta)

7 3 6 Grupo de Atividades de Nível Básico - TC/NB
CÓDIGO I GRUPO I
CARGO
3109
[
III - 2
j Auxiliar de Serviços Gerais

POSIÇÃO LIMITE
100 (cem)

•\

11.6. São declarados inabilitados para efeito de investidura no Quadro de Pessoal
do Tribunal de Contas do Estado de Roraima , os portadores de doenças graves,
contagiosas ou incuráveis, especificadas no parágrafo primeiro do artigo 186 da Lei Federal
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e das seguintes deficiências: tetraplegia, amputação
dos membros superiores, lesão cerebral grave e definitiva ou lesões duradouras que
prejudiquem de forma significativa o exercício profissional.
11.7. Será excluído do concurso o candidato que:

7 4 Os candidatos que, mesmo tendo obtido a nota mínima nas provas a que se
submeteram, não obtiverem a classificação referida nos itens anteriores, 7 , 3 , 1 a 7 3.6. serão
considerados reprovados no presente Concurso Público

a. fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata;
b. não mantiver atualizado seu endereço. Em caso de alteração do endereço constante da
"FICHA DE INSCRIÇÃO", o candidato deverá encaminhar documento â sede do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima, à Avenida Capitão Ene Garcez, número 548, Centro, CEP
69.301-180, Boa Vista (RR), fazendo menção expressa que se relaciona ao Concurso
Público, objeto deste Edital.

8. DOS RECURSOS
8 1 É admitido recurso quanto:
a ao indeferimento de inscrição,
b
c
d
e
f

11 8. Será excluído do concurso, por ato da Fundação ESAG, o candidato que:

à formulação das questões e respectivos quesitos;
à opção considerada como certa nas provas objetivas;
à convocação para as provas práticas;
os resultados finais do Concurso Público para cada cargo;
a homologação dos resultados finais

a tomar-se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe
encarregada da realização das provas;
b. for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato,
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
c. for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova,
ou for responsável por falsa identificação pessoal;
d. ausentar-se da sala de provas, em descumprimento aos itens 6.9 e 6.9.1 deste Edital;
e. recusar-se a proceder a autenticação digital do cartão de respostas ou de outras
documentos, conforme previsto no item 6.13.

8.2 Os recursos relativos aos itens "8 1b" e "8.1c" deverão Ser interpostos até 2
(dois) dias úteis após a divulgação do gabarito das provas objetivas.
8.2.1. No período recursal, pessoalmente ou por procurador habilitado para tal, a pedido, os
candidatos terão vista do caderno da prova objetiva de seu cargo, por uma única vez, sendo
que o mesmo não será entregue, em nenhuma hipótese, ao recorrente ou seu procurador. O
atendimento do pedido de vistas será realizado em local e horário indicados quando da
publicação dos gabaritos

11.9. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das
condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e das instruções especificas,
expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento.

8 2 2 Os recursos relativos ã formulação das questões e respectivos quesitos, além do que
prevê o item 8 2, poderão ser apresentados à Coordenação de Aplicação das Provas, no
próprio local onde as mesmas se realizarem, até 30 (trinta) minutos após o encerramento
das mesmas.

11.10. Os casos não previstos, no que tange á realização deste Concurso Público,
serão resolvidos, conjuntamente, pela Fundação ESAG e pela Comissão Organizadora do
Concurso Público do Tribunal de Contas do Estado de Roraima
.'"

8 3 Os recursos relativos aos itens "8.1.a", "8.1.d" , "8.1 e" e "8.1 f" deverão ser
interpostos até 2 (dois) dias úteis após a publicação do respectivo aviso ou ato.

Boa Vista (RR), 30 de agosto de 1999.
fl

3 4. Não serão admitidos pedidos de revisão do julgamento, da correção e da
avaliação das provas.
Conselheiro Manoel Dantas Dias
8.5. Os recursos relativos ao item " 8 . 1 " , exceto os admitidos no item 8.2.2,
deverão ser protocolados junto ao Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, à
Avenida Capitão Ene Garcez, número 548, Centro, Bôa Vista (RR), no horário das 7 h 30
min às 13 h 3 0 min, com a menção expressa que se relacionam a este Edital.

Presidente do Tribunal de Contas do Gatado de Roraima

8.6. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e
que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem como tiverem indicados o nome
do candidato, número de sua inscrição, cargo e endereço para correspondência.

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/99
ANEXO AO EDITAL 001/99

8.7. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será conhecido, sendo para
tanto considerado a data e hora do respectivo protocolo.

PROVAS E PROGRAMAS

9. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
9 1 Fica delegada competência à Fundação "ESAG para:
a receber as inscrições e respectivos valores das inscrições;
b. deferir e indeferir as inscrições;
c emitir os documentos de confirmação e de indeferimento de inscrições;
d. elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas e práticas;
e. convocar os candidatos para a prova prática;
f. apreciar os recursos previstos nos itens " 8.1.a", "8.1.b", "8.1c", "8 1 d" e "8 1.é" deste
edital;
g. prestar informações sobre o concurso.
10. DO FORO JUDICIAL

I - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
1016 -Analista de Controle Externo
1. PROVAS OBJETIVAS
1.1. Pro*i de Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões
•

Língua Portuguesa - 12 questões

^mRrwnsio e interpretação de lextofs). Ortografia oficial. Acentuas*, gráfica Flexio nominal •
verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação Ernpreood*temws e' rnsarTiert»*.
T . d ° " Í I C O " ^ » " ^ "«"inal e * M . Empreso d í e n T n i Z S ^ S S J S s S

V

1 0 . 1 . O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de
que trata este Edital é o da Capital de Roraima, sede do Tribunal de Contas do Estado TCE-RR.

/—*
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PAO.14
•

Regkna JurfrJco Único do Estado da Roraima- 4 questões

*/

Lei Complementer n* 010. de 30 de dezembro de 19847'que drtpõe sobre o Regime Juridioo Único
dos Servidores Púbicos CMs. das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
(Devem ser consideradas as alterações da legislação publcarww até a data da publicação deste
Edital de Concurso Púbico no Diário OncW do Estado de Roraima 1
•

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar número 08. de 24 de Junho de 1994. que dispõe sobre Lei orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217. de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951. de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
(Devem ser consideradas as alterações da legblayao e a* Resoluções do TCE-RR. rotativas to
modificações no Regimento Interno, publicadas até a dato da publicação deste Editai de Concurso
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.)

BOAVISTA, 30 DE AGOSTO DE 1999

dos Servidores Púbicos CMs. das Autarquias • das Fundações Púbicas do Estado de Roraima
IDevem ser conatderadas as eiiraçoii da taajtlaçlo pubêcedas até a data da publicação de
EdBat da Concurso Púbico ao DhMe Oideldo Estado de Roraane]
•

Lei Orgânica eRegimeiítoIraenio de Tribenal ele Cortas * > listão^

LeiCunipletnenlarrtúmerooe.(te24dejunriode 1994. que dispõe sobre Lei orgânica do Tribunal
Contas oo Estadoda Ronsasa.
Lei Estadual número 217. da 30 da dezembro de 1998. publicada no DOEfRR 1951, de 30.12.98
Regimento Mamo do Tribunal de Cantes do Estado da Roraima.
(Devem ser consideradas as sierações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas
modificações no Regimento Interno pubicados alé a data dn puMicaçAo ricstn Eriilal de Concu
Púbico no Diário oficial do Estado de Roraima |
1.2. Prova de Conhedmenlos Eapscmcos - 20 (vinte) questões
•

Administração Geral - 4 questões.

1.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões
•

Contabilidade Geral e Contabilidade PúbHca - 9 questões

Contabifclade geral. Princípios contábeis, regime de competência, plano de contas, conciliação
contabil. registros contábeis. Controle contaU e registros do Ativo Imobilizado, Diferido e Património
Liquido. Demonstrações Contábeis: Estruturação e Movimentação das Contas Contábeis.
Demonstração do Resultado do Exercício, Balanço Patrimonial. Mutações do Património Liquido.
Demonstrações de Origens e Aplicações de Recursos. Análise e Interpretação de Demonstrações
Contábeis.
"
.
Contabilidade pública: conceito, divisão e legislação. Exercício financeiro: definição, duração, ano
financeiro e período adWonai. Regimes contábeis: de caixa, de competência, misto, resíduos ativos e
passivos. OperaçOes orçamentárias: receitas e despesas efetivas e por mutação patrimonial
Operações extra-orçameritárlas: receitas e despesas extrs-orçamentárlas. Variações patrimoniais e o
Mercado Internacional.
Orçamento Público. Princípios orçamentários: anualidade, unidade, universalidade, exclusividade,
programação e nao afetaçao da receita. Orçamento-programa e orçamento base-zero. Proposta
orçamentária: elaboração, discussão, votação e aprovação. Regimes orçamentários: competência de
exercício e de caixa. Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias. Receia
orçamentária: classificação económica, estágios (lançamento, arrecadação e recolhimento),
competência tributária e repartição das receitas tributárias. Despesa orçamentária: classificação
institucional, económica e funcionat-programéflca, estágios (empenho, liquidação e pagamento).
Adiantamento ou suprimento de fundos. Créditos adicionais: espécies e recursos para sua cobertura
Auditoria: objetivos, afMdades. princípios, normas, técnicas e procedimentos. Auditoria interna e
externa. Avaliação de controles internos. Papéis de Trabalho. Relatórios e Pareceres.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]

Escolas do pensamento admiréstrativo. Funções administrativas. Organização: missão, propósit
objetivos. estratégias. Mudança organizacional. Cima organizacional: Competências e habilidades
administrador.
•

Organização. Sistemas a Métodos - 4 questões

Estudo das organizações: c-nanizações formais, lipos de organização, organização burocráti
Estrutura organizacional: tamanho, tecnologia, ambiente, estratégia, complexidade, formarizaç
centralização, descentralzação. departamentalização, organograma.. 0 * M e a organização: anal
de 0 4 M , técnicas de levantamento de dados. Análise e distribuição do trabalho. Análise
processamento. Aproveitamento racional do espaço fisico. Formulários e manuais
•

Administração de Recursos Humanos - 4 questões

Recrutamento e seteção de pessoal. Descrição, analise e avaliação e classificação de carg
AvaKação de desempenho. Planos de benefícios. Higiene e Segurança,do Trabalho. Treinamenti
Desenvolvimento de Pessoal. Controle e auditoria de Recursos Humanos
•

Administração de Material - 4 questões

Administração de Materiais, Logística e Cadeia de Suprimentos. Funções e objetivos de Administrai
de Material. Indicadores de gestão. Classificação e especificação de materiais Análise de Va
Qualidade, normas técnicas, normas da série ISO 9000. qualidade total. Gestão de estoque: mode
de gestão, variáveis, técnicas. Classificação ABC. Compras: informações básicas, registros, cada;
de fornecedores, seleção de fornecedores, acompanhamento de pedidos Parceria Terceirizaç
Recepção de materiais Estocagem de materiais. Expedição. Distribuição. Inventários
Administração Financeira e Orçamentária - 4 questões

•

Noções de Direito Constitucional e de Direito Administrativo - 4 questões

Constituição Federal e Constituição do Estado de Roraima: Constituição, Poder constituinte: Controle
da constitucionalidade das leis: Dos atos normativos: Organização dos Poderes: Mecanismo de freios
e contrapesos: Estado democrático de direito; Direito e garantias fundamentais: direitos e deveres
individuais e coietívos; direitos sociais: nacionalidade; Organização do Estado: organização poiiticoadministrativa; competências, intervenção, entidades, Poder Legislativo, atribuições', processo
legislativo, emenda á Constituição, fiscalização contabil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial- Tribunal de Contas; Poder Executivo: Governador e Vice-govemador do Estado. Prefeito
e Vice-prefeito: atribuições, responsabilidades; _ Poder Judiciário: disposições gerais: Supremo
Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e juízes federais:
Tribunais e juízes eleitorais; Tribunais e juizes dos Estados; do Ministério Público; Mandado de
Segurança e Habeas Corpus: conceito, garantia constitucional, competência, processamento,
recursos cabíveis.
Administração Pública. Concerto, natureza e fins. Princípios básicos: legalidade, moralidade,
eficiência. Impessoalidade e publicidade. Poderes administrativos: vinculado, discricionário,
hierárquico, disciplinar, regulamentar e de policia. Atos administrativos. Requisitos: competência,
finalidade, fornia, motivo e objeto. Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado praticados pela
administração. Procedimentos administrativos. Atributos do ato administrativo: presunção de
legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade. Administração direta e indrreta: autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público.
Responsabilidade civil do administrador. Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Ação de
reparação de dano e ação regressiva.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima]
•

Licitações, Contratos e Sanções penais - 3 questões

Lei 8.668, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
. Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
•

Finanças Púbicas e Lei 4.320/64-4 questões

Finanças públicas. Papel do Estado na Economia. O Estado Brasileiro e o Deserrvotvirnento
Ecoadrnico. Teoria do Gasto PúUco. Receia PúbHca e Tributação. Sistema tributário nacional e
federalismo fiscal. Orçamento público no Brás». PoOffcas de estabilização. Lei Federal 4.320, de 17
de março de 1984.
(Devem ser considerarias as alterações da legtetaçSS^pÕtStCodas a té a data da publicação deste
Edital de Concurso Púbico na Diário Oficial do Estado de Roraima.]
2. PROVA PRÁTICA - Mão há.

1105 - Administrador
1. PROVAS OBJEDVAS
1.1. Prova de Conhecimento* Sento - 20 (vinte) questões
•

UrvuaPrjrtugueaa-tl questões

Finanças públicas
Papel do Estado na Economia. O Estado Brasileiro e o Desenvolvi™
Económico. Teoria do Gasto Púbico. Receita Pública e Tributação. Sistema tnbulário naaon.
federalismo fiscal. Orçamento público no Brasil. Politicas de estabilização. Principios orçamentai
anualidade, unidade, universalidade, exclusividade, programação e não afetaçao da reci
Orçamento-programa e orçamento base-zero. Proposta orçamentária, elaboração, discussão, vota
e aprovação. Regimes orçamentários: competência de exercício e de caixa. Orçamento anual, pi
plurianual e diretrizes orçamentárias. Receita orçamentária: classificação económica, está
(lançamento, arrecadação e recolhimento), competência tributária e repartição das receitas tributa
Despesa orçamentária: classificação institucional, económica e funcional-programáliça, está
(empenho, liquidação e pagamento). Adiantamento ou suprimento de fundos. Créditos adioior
espécies e recursos para sua cobertura.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação d
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima]
2. PROVA PRATICA - Não há.

1119 - Analista de Sistema
1. PROVAS OBJETIVAS
1.1. Prova de Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões
•

Ungua Portuguesa - 1 2 questões

Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica Flexão nomin
verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verl
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramai
variáveis: substantivo, adjettvo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos Integrantes da ora
objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redaçâo Oficial: forma:
tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.
•

Regime Jurídico Único do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar n* 010, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico C
dos Servidores Púbicos CMs, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data dá publicação d
Edital de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
•

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima- 4 questões

Lei Complementar número 08, de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei orgânica do Trtbuni
Contas do Estado de Roraima.
Lai Estadual número 217, de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951, de 30.12.98.
• Regimento tntemo do Tribunal de Contas do Estado de Roraima,
(Devem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativa
modMcaçSes no Regimento Interne, publicadas até a data dapubtcação deste Edital de Com
Púbico no Diário OBdal do Estado de Roraima.]
1.2. Prova de Conhecimentos Específicos- 20 (vinte) questões

Cwnprmnsao e Interpretação de textoft). Ortografia oBcW. Acentuação gráfica. Flexão nominal e
verbal. Pronomes: emprego, forma dé tratamento a cotocaçfo. Emprego de ternpos e mooos verbais
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais
variáveis: substantive, adjenvo. artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração:
objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redacão Oficiar, formas de
tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.

Engenharia de software, anátse, prqjeto e programação estruturada. Engenharia da Infom»
modelagem dé dados, mapeamanto de modelo conceituai de dados para sistema gerewclsdor de b
de dados. Conceito e prqjeto de banco de dados relaciosiais. Dicionário de dados. Ferrar™
CASE. Linguagens de programação: aspectos gerais e linguagens Visual C++, Visual Baste a D
3.0. Ferramentas de desenvoMmenlo voltadas para objetos. MicroinformáBce: aomputac
(hardware), sistemas operadorrais MS-OOS 6.22, MS-WINDOWS 98, MS-WINDOWS NT 4.0 (S
e Wortetatfon)r>UMX. Noções básicas sobre Processadores de Texto e Planilhas de Cálculo, ti
técnico: Interpretação de texto Igado á área de atuaçâo. constando de perguntas formutad»

•
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1122-Assistente Jurídico

[Devem ser consideradas as alterações da legislação pubicadas até a data da publicação
E d M de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima.]

1. PROVAS OBJET1VAS

2. PROVA PRÁTICA - Mão há.

1136-Bibliotecário

1.1. Prova de Conhecimentos Gerais - 20 (vMe) questões
•

Ungua Portuguesa-12 questões

i 1. PROVAS OBJETIVAS

Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficiai. Acentuação gráfica. Flexão nominal e
verbal. Pronomes: emprego, formada tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais
variáveis: substantivo, adjetivo. artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração:
objeto d»eto e mdireto, agente da passiva e complemento nominal. Retíação Oficial: formas de
f tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.
•

Regime Jurídico Único do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar n* 010. de 30 de dezembro de 1994. que dispõe sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação pubicadas até a data da pubBoação deste
Edaal de Concurso Púbico no Diário Oficial lio Estado de Roraima.]
•

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal be Contas do Estado de Roraima-4 questões

Lei Complementar número 06. de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual numero 217. de 30 de dezembro de 1998. publicada no DOE/RR 1951. de 3012 98
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
(Devem ser consideradas as alterações da legislação * as Resoluções do TCE-RR, relativas ás
modificações no Regimento Interno publicadas até a data da publicação deste Edital de Concurso
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima]
1.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões
•

PAb. 15

Noções de Direito Constitucional - 4 questões

1.1. Prova de Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões
•

Ungua Portuguesa - 1 2 questões

Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal a
verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais.
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais
variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oraçto:
I objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. RedaçSo Oficial: formas ds
1
tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.
•

Regime Jurídico Único do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar n* 010, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Púbicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação <
Edital de Concurso Público no Diário Oficiai do Estado de F >raima]
•

Lei Orjânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

^%
Lei Compiíwnentar número 06, de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei orgânica do Tribunal de
Contas doJHstado de Roraima.
Lei Estadual número 217, de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951. de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas às
modificações no Regimento Interno publicadas até a data da publicação deste Edital de Concurso
Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima ]
1.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões

Constituição Federal e Constituição do Estado de Roraima: Constituição, Poder constituinte: Controle
da constflcjckxialidade das leis; Dos atos normativos; Organização dos Poderes; Mecanismo de freios
e contrapesos: Estado democrático de direito; Direito e garantias fundamentais: direitos e deveres
individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; Organização do Estado: organização pofiticoadministraliva; competências, intervenção, entidades; Poder Legislativo: atribuições; processo
legislativo, emenda à Constituição, fiscalização contábil. financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial- Tribunal de Contas; Poder Executivo: Governador e Vice-govemador do Estado, Prefeito
e Vice-prefeilo: atribuições, responsabilidades; Poder Judiciário: disposições gerais; Supremo
Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça: Tribunais Regionais Federais e juizes federais;
Tribunais e juizes eleitorais; Tribunais e juízes dos Estados; do Ministério PúbRco; Mandado de
Segurança e Habeas Corpus: conceito, garantia constitucional, competência, processamento,
recursos cabíveis.
(Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
•

Direito Administrativo - 4 questões

Administração Pública Conceito, natureza e fins. Princípios básicos: legalidade, moralidade,
finalidade e publicidade. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar!
regulamentar e de polícia. Atos administrativos. Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e
objeto. Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado praticados pela administração.
Procedimentos administrativos. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade,
imperatividade e auto-executoriedade. Administração dieta e indireta: autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público Responsabilidade cml do
administrador. Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Ação de reparação de dano e ação
regressiva.
»

2. PROVA PRATICA - Não há.

1140-Contador
1. PROVAS OBJETIVAS

• (Devem ser consideradas as alterações da legislação pubicadas até a data da publicação deste
i Edrtal de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima 1
;•

•

1.1. Prova de Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões

Ucsações, Contratos e Sanções penais - 4 questões

Lei 8.866. de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação pubicadas até a data da pubScação deste
Edital de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
Finanças Públicasea Lei4.320*4-3questões

Finanças públicas Papel do Estado na Economia. O Esum» Brasaeiro e o Desenvolvimento
Econômco Teoria do Gasto Púbico. Receia Púbica e Tribulação. Sistema tributário nacional e
i fedoiaisroo fiscal. Orçamento público no Brasl. PoMcas de estabnzaçao. Lei Federal 4.320. de 17

Normas técnicas para a área de documentação (ABNT) (Normas 6023, 6027, 6028, 6029 e 6033).
Caracterização dos documentos. Indexação: conceito, definirão, linguagens de indexação,
descritores, processo de indexação, tipo de indexação A profissão do bibliotecário - legislação.
Classificação Universal (CDU). Catalogação (AACR2): catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos,
catalogação de multimeios. Tipos e funções do catálogo. Organização e administração de bibliotecas:
princípios e funções administrativas em bibliotecas, estrutura organizacional, as grandes áreas
funcionais da biblioteca. Planejamento de bibliotecas: redes e sistemas de bibliotecas, centros de
documentação e serviços de informação. Desenvolvimento de coleções: politicas de selecto •
aquisição, avaliação de coleções. Politica de seleção e processo de aquisição em bibliotecas. Fontes
de informação: geral e especializada. Serviço de referência: estratégia de busca da informação, aleita
e disseminação da informação. Disseminação seletiva da informação, planejamento e elapas de
elaboração, pedis de interesse. Automação: fundamentos e instrumentos de análise de sistemas,
formatos de intercâmbio, banco de dados e bases de dados. Planejamento da automação. Principais
sistemas de informação automatizados nacionais e internacionais. Documentação jurídica: Concertos
e instrumentalização da documentação jurídica. Noções de técnica legislativa. Tratamento adequado
dos atos jurídicos (projetos, leis, decretos-tei, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções
legislativas, atos, portarias e outros). Tratamento adequado de documentação legislativa (moções,
requerimentos, indicações, discursos e outros). Tratamento adequado de atos jurisprudenciais.
Recuperação da informação jurídica.

•

N

Língua Portuguesa - 12 questões

Compreensão e interpretação de lexto(s) Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e
verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais.
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais
variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração:
objeto dkelo e mdireto, agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial, formas de
tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.
•

Regime Juridk» Único do Estado de Roraima - 4 questões

fDevarTser consideradas as alterações da legislação pubicadas até a dala da publicação deste
Edkal de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima.]

Lei Complementar ir" 010, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Púbicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edna] de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima]

.

•

Direiot»r«e Processual C i v i - 3 questões

Das pessoas. D o m * * ) e residência. Fatos e Atos Juridta». Drjs atos iMtos. Resriorrsabiidade civi.
prescÃÃõedecadencia. interrupção e suspensão da presaicao. Parentesco. Das o b i t g a ç t e r j e d ^
dè lazer e de não fazer. Das obrigações alternativas. Das obrigações dhnsfveis e mdhrisfveis. Das
obrlc««es soídárias. I X K efeíos das obnp^iç^
da Justiça. Dos Atos Processuais. Dos Prazos dos Atos Processuais. Da Cornunicaçao dos Aios
Processuais. Das NuHades. Da Capacidade Processual. Despesas Processuais. Das Partes. Dos
Procuradores. Das Provas. Da Audiência; Instrução e Julgamento: fases de seu desenvolvimento,
maldade. Das Sentenças e das Decisões: conceito, requistos. preclusão, coisa J " 1 » * ™ - ? 0
Mandado de Segurança. Das Recursos. Do Processo de Execucfc. Oo Prooasso Caiaolar, Osfaiçao
do Processo de Execuaêo. Distinção do Processo Comum. Rerjastos * » Processo Cautelar.
Fim B M I I I B I I I dai r a t i n l i r n rm ffriral ÍTm p r — - * — - « ~ E t y - r M »
l » ^ a « crwaoaiate «s a - a r a r ^
Edaat da Concurso Púbico no Diário O * * » do Estado de Roraima.]
«rato Penal - 2 questões
Aleti
c rxrteúdo, tantas. A araerioridade da M panat rcaVJifc* anpi
Mmk
tmrtniilmln rtn W prmnl f
I • • " * 1 *** *** " - 1 *
Tampo ao crime. A M penal no espaço. Pitnctpk» ganas. Conosao de

iintaHiaai.lalliilri

s-**^*^>*M*^Umáoakm.Tk»»átmfrlx'*pMca<>

Açte penal púr*aconoWrjnarhi AquebaeaiiJMUjailiçlo Çdn»»coalraalé
i Manada d o a d o s e outros papéis púbicos.

.

^a

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

*

Lei Compternentar número 06, de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei orgânica do Tribunal de
Contas cio Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217, de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951, de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislacSo e as Resoluções do TCE-RR relativas És
morMcacões no Regimento Interno publicadas ate a data da publicação deste Edital de Concurso
Púbnco no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
1 2 Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões
•

(>)rtab«dade Geral-5 questões

ContabMade geral. Princípios contábeis, regime de competência, plano de contas, concBação
contáM, registros contábeis. Controle contabi e registros do Atrvo ImobUzado, Diferido e Património
Liquido. Demonstrações contábeis: Estruturação e Movimentação das Contas Contábeis,
Demonstração do Resutado do Exercício, Balanço Patrimonial, Mutações do Património Líquido,
Demonstrações de Origens e Apicações de Recursos. Análise e interpretação de demonstrações

•

CoritaljaVIade P ú b i c a - 6 questões

OrsaaMrlana púbica: conceito, dMsao e legislação. Exercício financeiro: definição, duração, ano
jnmcoiro a período soMonal. Regimes contábeis: de caixa, de competência, misto, resíduos abvos •
passivos. Operações orçamentárias: recatas e despesas afeavas e por mutação patrimonial
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MaatadoMamadonal.
•

I d a Concurso Púbico no Olárto Oficialdo"Cet>do da Rutaliiia.|

Lai CtmvtamenbB- n* 010. da 30 da dezembro de 1994, que rJspóe sobra o Ragkns Jurídico Único
d»8ervirJoresPútJicosClvls.toAiitarquiese
(Davam aar consideradas as alterações da legislação pranteadas até a data da puMceçeo c
i pubececao deste
E d M da Concurso Púbico no Otário Oficial do Estado de Roraima.]

fTnançai Púbicas a Orçamento — 0 questões
púbicas. Papel do Estado na Economia. O Estado Brasteiro a o
lajttòmtco. Teoria do Oaato Púbico. Recata Púbica a Tributação. SMema tributário nacional a
lafiweli
nm iil nn.ainnnln (ínlUI-i r r r r r - * " - — — — — - - — r " - ' - 1 " — — ' ' " " * "
Osçamento Púbico. Princípios orçamentários: anuaidade, unidade, imrverseedade, exduaMdade,
•agrameçao a nao afeteçao da receita. Orçamerto-programa e orçamento basezero. Proposta
aumentaria: elaboração, discussão, votação a aprovação. Regimes orçamentários: competência la
•awrlrln e de cabia. Orçamento anual, plano plurianual e dbetrtzes orçamentárias. Receia
liwWcsrin económica, estágios (lançamento, arrecadação a recoWmeoto).
i tributaria e reparação das receitas tributarias. Despesa orçamentária: classificação
haWiiiliinil econOmlca a (uiKk)r>aH)rogramatlca, estágios (empenho. SqukJaçao e pagamento).
Mkntamento ou suprimento de fundos. Crédios adWoiialKaspédesereciirsr» para sua a * a r w » .
Davam ser consideradas as alterações da lepjslaclo pubtcadas até a data da publicação desta
H W de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
•

Raajvnf JmUoo ÚMco do Fatajrfn da ftaraJrfM—4 quesfOes

Lai Orgânica a Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraina - 4 questões
Lei Complementar púmero 08. da 24 de Junho da 1994. ojie dispõe sobre Lei orgânica o^ Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217. da 30 de dezembro de 1998. publicada no DOE/RR 1951. de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado deRorafena.
(Devam ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR retaevas ás
modMcaçoes no Regimento Interno pubtcadas até a data da publicação deste Edital de Concurso
Púbico no Diário Oficial do Estado de Romana.]
1.2. Prova de Crjnhecimento» Específicos-20 (vinte) questões

IJctações. Contratos e Sanções penais - 3 questões

Projeto, fiatafizaçao e supervisão de arquitetura. instalações etétricas, instalações hidrauficas,
entalações de condicionamento de ar. instalações especiais, fundações, infra e superestrutura
Cátcuto estrutural. Fundações: Opôs, recomendações, indicações. Medições e aceitação de obras.
Técnicas construtivas - da locação ao recebimento da obra. Topografia e Gaodésia. Orçamento de
obras, quantlafivas, custos, BOI. Madeiras - «pós, características, usos recomendados, proietos de
estrutura de madeira. Estruturas de aço - projeto e construção. Ferramentas automatizadas para
projetos de Engenharia. Tecnologia do concreto. Tecnologia de asfalto Materiais de construção
Transporte. Estradas Topografia e Fótogrametrfa. Tráfego. Geotecnia. Mecânica dos soldos.
Fundação a ebrat de terra. Estruturas de concreto anqado. Estruturas de concreto protemfido.
Estática das construções. Tecnologia das construções. Estruturas de aço. Estruturas de madeira.
Pontes e obras de artes rodoviárias. Instalações em geral. Custos, apropriação e controle das
construções. AvataçOes. Saneamento ambiental e básico. Arquitetura a' planejamento urbano
Legislação Profissional.

Lei 8.686, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações.
Davam ser consideradas as alterações da legislação pubtcadas até a data da pubfcaçáo deste
CrJM de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
X PROVA PRATICA - Nao há.

1153 - Economista
1. PROVAS OBJETIVAS
1.1. Prova de Conhecimentos Gerais - 2 0 (vinte) questões
•

2. PROVA PRATICA - Nao há.

Ungua Portuguesa - 1 2 questões

1170 - Engenheiro Eiétrico

Compreensão e interpretnçâo de texto(s). Ortografia oficial Acentuação gráfica. Flexão nominal e
verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação Emprego de tempos e modos verbais.
Vexas do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais
variável»: substantivo, adjeevo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração:
abjato direto e rndketo. agente da passiva e complemento nominal. Redaçao Oficial: formas de
tratamento, tipos de discursos, correspondência oficiai.
•

1. PROVAS OBJETIVAS
1.1 Prova de Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões
•

Regime Jurídico Único do Estado de Roraima - 4 questões

Compreensão e interpretação de textof». Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e
verbal. Pronomes: emprego, fornia de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais.
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais
variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração:
objeto direto e indketo. agente da passiva e complemento nominal. Redaçao Oficial: formas de
tratamento, opôs de discursos, corresprmdenciajoficial.

Lei Complementar n* 010. de 30 de dezembro de 1904, que drspCe sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Púbicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da pubacaçto deste
Edftal de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
•

Língua Portuguesa - 1 2 questões

l>i Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar número 06. de 24 de junho de 1994, que dispOe sobre Lei orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
Lai Estadual número 217, de 30 de dezembro de 1998, pubRcarJa no DOE/RR 1951, de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
(Devem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas as
modificações no Regimento Interno publicadas até a data da publicação deste Edna! de Concurso

•

Regime Juridrco Único do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar n* 010, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Púbicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
(Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima.]

Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.)

•

1.2. Prova de Conhecimentos Específicos-20 (vinte) questões

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

•
Microeconomia - 4 questões
Microeconomia na Teoria Económica. Características da Teoria Económica. ApBcabSdade da
microeconomia. Teoria do Consumidor. Determinação teórica da oferta e da demanda. Elasticidaoes.
Teoria da Produção. Teoria de Custos. Estrutura de Mercado. O processo de concentração industrial e
es formas de mercado

Lei Comptementar número 06, de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217, de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951, de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Corrias do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas ás
modificações no Regimento Interno publicadas até a data da publicação deste Edital d» Concurso
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]

•

1.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões

Macroeconomia-6 questões

Macroeconomia na Teoria Económica. Ccfltabaia^a^ Nacional. Sistemas de certas nacionais. As contas
nacionais no Brasl. Demanda agregada. Teoria do Consumo. Teoria de Investimento. EquHbrio no
mercado de bens. Teoria do muWpHcaaor. O mercado de bens e a curva IS. Política fiscal. Mercado de
BOVOS, seu equilíbrio e a curva LM. Politica Monetária. A armadKia da tquidez. Política Fecal e o efeito
Deslocamento. Política Fiscal e estoque monetário real. Componentes do estaque monetário. Funções
da moeda. Demanda por moeda. Teoria quantitativa da moeda. Balanço de Pagamento. Moedas
cambiais. Sistema monetário Internacional. A dkiârnica das economias capftatstas. Economia Regional:
as teorias da localização e organização espacial da economia. Métodos de anafee regional. MeoTdas de
localização e especialização. AnaJse de Impacto económico e ecológico na estrutura produtiva regional.
Economia brasieire: origens e consequências da substxutçao de importações rio Brasil. Análise da
PoMca Económica e do comportamento da Economia Brasieira após a II Grande Guerra.
•

Finanças Púbicas e a Lei 4.320 - 1 0 questões

Finanças públicas. Papel do Estado na Economia. O Estado Brasileiro e o Desenvolvimento
Económico. Teoria do Gasto Público. Receia Pública e Tributação. Sistema tributário nacional e
federalismo fiscal. Orçamento público no Brasl. Politicas de estabilização. Lei Federal 4.320/84.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação poMcadas até a data da publicação deste
Erjtal de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
2. PROVA PRATICA - Nao há.

1167 -Engenheiro Civil
1: PROVAS PBJETWA©

i

1.1. Prova de ÇjrntMrJmentos Gerais - 20 (vinte) questões
•

Ungua Portuguesa - 1 2 questões

Compreensão e Interpretação de textots) Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e
verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. Empregu de tempos e modos verbais.
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais
variáveis: substantivo, adjetfvo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termas Intagrantes da orneio:
obteto direto e Inrjrelo, agente da passiva s mirptemenlu nominal. Redaçao Oficrat tomas de

Lurninotécnica: iuminaçao interna e externa; método do fluxo total; método das cavidades zonais;
método das cavidades luminosas; principais tipos de fontes luminosas. InstalaçSo elétrica de edrficios
de uso cofetívo: distribuição de circuitos; quadro de medição; prumadas; dimensionamentos,
subestação. Instalação elétrica industrial: principais configurações; subestações; dimensionamento.
Proteçfio de instalações etétricas. principais dispositivos; dimensionamento, selettvidade. instalações
telefónicas prediais: distribuição de pontos; distribuidor geral; centrais; cabiamento. Correçfto de fator
de potência: capackores; configuração de bancos de capacKores; rJirnensionarnento. Distribuição de
energia elétrica: principais configurações; subestação de distribuição, redes de distribuição. Maquinas
etétricas; principio de funcionamento; máquinas girantes; seleçâo Instalações complementares: páraraios, antena cotethra; alarmes anH-roubo e anti-incêndio; comunicação interna. Normas nacionais,
regionais e estaduais Orçamento de obras, quantitativas, custos, BDI, Custos, apropriação e controle
das construções. Avaliações. Legislação Profissional.
2. PROVA PRATICA - Nâo há.

1184-Jornalista
1. PROVAS OBJETIVAS
1.1. Prova de Conhecsnentos Gerais - 20 (vinte) questões
•

Ungua Portuguesa - 1 2 questões

Compreensão e Interpretação de textor». Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e
verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação Emprego de tempos e modos verbais.
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes granaríeis
variáveis: substantivo, adjeevo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração:
objeto d M o e infinito, agente da passiva e complemento nominal. Redaçao Oficiar: formas de
tratamento, Ipos da dbjcursos, coneaporrdêncla oficial.
•

Regime Jurtdk»Únxx> do Estado de Roraima - 4 questões

i Lei Conipleiíieirua n* 010. de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Regime Juridkx» Úrepo
'• doa S a ^ & f S s P & I r G o s C ^ das Autarquias^
(Davam aar coiisideradas as afierações da legislação pubtcadas até a data da pubScaçâo deste
Edfiafde CormirsoPúbeco no Diário Oficial do Estado de Roraima 1

BOAVISTA, 30 DE AGOSTO DE 1999
I •
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Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões
' Lei Complementar número 06, de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217, de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951, de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
I (Devem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas às
modificações no Regimento Interno publicadas até a data da publicação deste Edital de Concurso
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]

i Lei Complementar número 06, de 24 de junho de 1994, que dispõe sopre Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217. de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951, de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Conlas do Estado de Roraima.
IDevem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas às
modificações no Regimento Interno publicadas até a data da publicação deste Edital de Concurso
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima]

11.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões
1.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões

I •

As características da linguagem no jornalismo impresso. A linguagem da notícia. Seleção e ordenação de
informações. Produção do texto noticioso. Reportagem, entrevista e pesquisa jornalística para mídia
impressa. Normas, critérios e práticas editoriais em mídia impressa - jornais, revistas, imprensa
comunitária, sindical e empresarial. Prática de edição: pauta, redação, revisão, ilustrações, edição,
diagramaçâo e secretaria gráfica. O veículo convencional e eletrõníco. Apresentação e entrevista em
radiojomalismó e em telejornalismo. Legislação da Comunicação. Legislação jornalística. Ética e códigos
deontológicos no jornalismo. Politicas de Comunicação e Politicas de Jornalismo no Brasil. Técnicas de
comunicação dirigidas em mídia impressa e eletrõníca. Jornalismo institucional projeto, etapas,
finalização. Estrutura dos diversos meios de comunicação: jornal, rádio, televisão, revista. A conexão em
limites do projeto gráfico e editorial com a publicidade. A organização interna dos veículos de
comunicação. O assessor de comunicação e a relação com o público, a comunidade, es fontes, a mídia e
os profissionais

Noções de Direito Administrativo - 5 questões

Administração Pública. Conceito, natureza e fins. Princípios básicos: legalidade, moralidade,
eficiência, impessoalidade e publicidade. Poderes administrativos: vinculado, discricionário,
hierárquico, disciplinar, regulamentar e-de policia. Atos administrativos Licitações - Lei 8.666/93.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Rotaima.)
•

Noções de Informática - 5 questões

Conceitos básicos de computação e microinformática. Sistemas operacionais (MS-WINDOWS 98).
Editor de texto (Microsoft Word 97). Planilha eletrõnica (Microsoft Excel 97). Noções básicas de
Banco de Dados. Comunicação de dados: conceitos gerais, equipamentos, operacionalizacão,

2. PROVA PRÁTICA - Nâo há

•

1198-Psicólogo

Princípios de gerência: conceito e funções. Organização'do trabalho: o ambiente e-sua organização;
rotinas de trabalho; organização e utilização do material de escritório; de consumo e permanente.
Arquivo: conceito, tipos de arquivo, acessórios para arquivamento de papéis e fichas, sistemas de
arquivamento, técnicas de arquivamento. Correspondência: conceito, tipos, estrutura da redação,
abreviaturas mais usadas, a datilografia. Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição. A
documentação: conceito e importância, processos, tramitação.

I PROVAS OBJETIVAS
II

Prova Oe Conhecimenlos Gerais - 20 (vinte) questões

•

Língua Portuguesa - 12 questões
•

Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia ofiGiaL-Acentuação gráfica. Flexão nominal e
verbal. Pronomes: emprego, fornia de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais.
Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais
variáveis: substantivo, adjelivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Tennos integrantes da oração:
objeto direlo e indirelo. agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas de
tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.

Organização, Sistemas e Métodos - 8 questões

Relacionamento Interpessoal - 2 questões

Sigilo e ética profissional. Relacionamento Interpessoal: a importância do auto-conhecimento, diferenças
individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento,
capacidade de empatia. Comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens,
códigos, interpretações, niidos na comunicação.
2. PROVA PRÁTICA - N§0 há

•

Regime Jurídico Único do Estado de Roraima - 4 questões

2021-Oficial d» Mandado

Ltt Coinplwnm» n* 010, d» 30 d * d w n t e o da 1W4, que dtapBe sobra o Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
{Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima]
.

1. PROVAS OBJETIVAS
1.1. Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

•

Língua Portuguesa - 6 questões

i

Lei Complementar número 06, de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Eitado de Roraima
Lei Estadual número 217, de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951. de 30 12.98.
x
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
IDevem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas às
modificações no Regimento Interno publicadas até a data da publicação deste Edital de Concurso
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
*

Compreensão e interpretação de lexto(s) Ortografia oficial Acentuação gráfica. Pronomes: emprego,
forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais Vozes do verbo.
Concordância nominal e verbal Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis:
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto direto •
indireto. agente da passiva e complemento nominal.

1.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões

Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e
grandezas proporcionais: razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples •
composta. Porcentagem, juros simples e compostos. Sistemas de medida: área. volume, mana,
capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas. Equações e inequações: da 1 *
e 2* graus, problemas.

•

Comportamento Humano: Origem e desenvolvimento inicial do comportamento. Comportamento
Operante Humano, Comportamento Verbal, Comportamento Social, Comportamento governado por
regras. Seleção e orientação profissional. Orientação educacional e profissional. Propósitos e princípios
gerais da orientação. Análise das oportunidades: conhecimento do individuo que se orienta,
aconselhamento. Organização e funcionamento de serviços de orientação. Análise e classificação do
trabalho. Seleção de pessoal. Testes e outros recursos usados em seleção e orientação de pessoal.
Psicologia social. Percepção social. Dependência e interdependência. Agressão, violência e altruísmo.
Ataúde, foimação das atitudes e mudanças das atitudes. Tomada de decisão, processos grupais,
socialização, identidade. Psicologia organizacional. Papel dé psicólogo na organização. Método de
trabalho institucional. Técnicas de enquadramento. Psicologia das instituições. Os grupos na instituição.
A empresa. A organização pública

•

Matemática - 6 questões

Regime Jurídico Único do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar n* 010, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
(Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação desta
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.)
•

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 q u e W

2. PROVA PRÁTICA - Não há.

II - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO ( 2 o GRAU )
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2018 - Assistente Administrativo
Publico no Diário Oficial do Estado de RoratmaJ

Publicação desfe Edital de Concurso

1. PROVAS OBJETIVAS
1.1. Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões
•

Língua Portuguesa - 6 questões

12. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões
•

Noções de Direito Civil - 4 questões

Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Proriomes: emprego, ^
S
m
e
*
^
« o s llídtos. Prescrição .
forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo.
art. 330 a 336 do C C T D O S Ó te C o i s a T ^ V ^ - & * d c e , f a r e n , e s c 0 (Disposições gerais 5 2 3 d0 CC)
Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis:
529 do CC). Do DireitTdas O o t a a t ô S ^ ^ í ? **? I
' P*°Pnedade (art. 524 a
disposições gerais do.êfeKos d a ? * * £ £ SfSSZZã"* " » ob^a^s
* fa™ • das
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto direto è
do CC).
oongaçoes. Do s contratos (disposições gerais - art. 1079 a 1091
indireto, agente da passiva e complemento nominal.
•

Matemática - 6 questões

CC - Código Civil

S ^ n ^ ^

- *- -

**

-PM.
Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e
grandezas proporcionais: razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e
:
composta, Porcentagem, juros jlmples e compostos. Sistemas de medida: área, volume, massa,
•
Noçõe^de Direito Processual Civil-8 questões
'
capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas. Equações e inequações: de 1"
e 2o graus, problemas.
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dos Servidores Públicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
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(Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
d CPC
D o
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
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(Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima |
•

Noções de Direito Constitucional - 2 questões

Da focalização contábil. financeira e orçamentária (Art. 70 a 75 da Constituição Federal).
{Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima |
•

Noções de Direito Processual Penal - 3 questões

Da Prova: Das Testemunhas (art. 218 do CPP). Das Criações e Intimações: Das ótaçoes (art. 351 a
369 do CPP), Das intimações (art. 370 a 372 do CPP). Do processo em geral.
CPP - Código de Processo Penal
(Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima)
\
•

Noções de Direito Administrativo - 3 questões

Administração Pública. Concerto, natureza e fins. Princípios básicos: legatdade. moralidade,
eficiência, impessoalidade e publicidade. Podares administrativos: vinculado, discricionário,
hierárquico, disciplinar, regulamentar e de policia. Aios edrnhiíatraUvos
(Devem ser consideradas as alterações da legislação pubicadas até á data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.)
~Jk>
2. PROVA PRÁTICA - Nâo há.

•

BOA VISTA. 30 DE AGOSTO te 1999

Lei OrgârikaeRegirriento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar número 06, de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei Orgânica do Tribunal
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217. de 30 de dezembro de 1998. publicada no DOE/RR 1951. de 30.12 98.
Regknento-rnlemo do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
(Devem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR refaaV»
modificações no Regimento Interno pubicadas até a data da publicação deste Edital de Concw
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima |
1.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões
•

Contabiidade Geral - 5 questões

Contabilidade geral. Princípios contábeis. regime de competência, plano de contas, condiaç
contábil.registroscontábeis. Controle contábil e registros do Altvo ImoMzado, Diferido e Patrimõi
Liquido. Demonstrações contábeis: Estruturação e Movimentação das Contas Contébe
Demonstração do Resultado do Exercício. Balanço Patrimonial. Mutações do Património Liquii
Demonstrações de Origens e Aplicações de Recursos. Analise e Interpretação de Demonstraot
Contábeis.
•

Contabilidade Púbica - 7 questões

11 Conhecimentos Oerats-20 (vinte) questões

Contabilidade pública: conceito, divisão e legislação Exercido financeiro definição, duração, a
financeiro e período adkáonal. Regimes contábeis: de caixa, de competência, misto, resíduos atira
passivos. Operações orçamentárias: receitas e despesas efetivas e por mutação patrimoni
Operações extra-orçamenlárias: receitas e despesas extra-orçamentárias. Variações patrimoniais <
Mercado Internacional
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação dei
Edital de Concurso Púbico no Diário Ofidal do Estado de-Roraiitia ]

•

•

2035 - Programador
1. PROVAS O B J E T W M

Língua Portuguesa - 6 questões

Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes: emprego,
fornia dé tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo.
Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis:
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração objeto direto e
indireto, agente da passiva e complemento nominal.
•

Matemática - 6 questões

Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e
grandezas proporcionais: razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e
composta. Porcentagem, juros simples e compostos. Sistemas de medida: área, volume, massa,
capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas. Equações e inequações: de 1*
e 2* graus, problemas.
•

Regime Jurídico Único do Estado de Roraima-4 questões

Lei Complementar n* 010. de 30 de dezembro de 1994. que dispõe sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
(Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
•

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar número 06, de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217. de 30 de dezembro de 1998. publicada no DOE/RR 1951, de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
. [Devem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas ás
modificações no Regimento Interno publicadas até a data da publicação deste Edital de Concurso
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
1.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões
Microcomputadores. Sistemas operacionais (MS-DOS 6.22. MS-WINDOWS 3.11, MS-WINDOWS 95.
MS-WINDOWS NT 4.0 (Server e Workstation) e UNIX HP-UX). Softwares (básicos e aplicativos).
Comunicação de dados. Linguagens de programação: tipo de dados; estrutura de controle de fluxo;
riuxograma. Metodologia de programação de computador procedimentos; técnicas estruturadas;
documentação. Linguagens de programação: aspectos gerais e linguagens: Visual C++, Visual Bãsic
e Delphi 3.0. Microsoft Access 97. Inglês técnico: interpretação de texto ligado â área de atuaçSo,
constando de perguntas formuladas em português.
2. PROVA PRÁTICA - Nâo há.

2049 - Técnico em Contabilidade

Finanças Púbicas e Orçamento - 5 questões

Finanças públicas. Papel do Estado na Economia. O Estado°'Brasileiro e o Oesenvoivimei
Económico. Teoria do Gasto Público. Receita Púbica e Tributação. Sistema tributário nacional
federalismo fiscal. Orçamento público no Brasil Politicas de estabilização Lei Federal 4 320/1
Orçamento Público. Princípios orçamentários: anualidade, unidade, universalidade, exdusividat
programação e não afetação da receita. Orçamento-programa e orçamento base-zero. Propo:
orçamentária: elaboração, discussão, votação e aprovação. Regimes orçamentários competênda
exerdck) e de caixa. Orçamento anual, piano plurianual e diretrizes orçamentárias. Rece
orçamentária:' dassificação económica, estágios (lançamento, arrecadação e recolhiment
competênda tributária e repartição das receitas tributárias. Despesa orçamentária: classrficaç
institucional, económica e funcional-programálica. estágios (empenho, liquidação e pagamenti
Adiantamento ou suprimento de fundos. Créditos adicionais: espécies e recursos para sua coberturi
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação det
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima)
•

Licitações, Contratos e Sanções penais - 3 questões

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação de:
Edital de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima]
2. PROVA PRÁTICA - Nâo há.

2107 - Auxiliar Administrativo
1. PROVAS OBJETIVAS
1.1. Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões
•

Língua Portuguesa - 6 questões

Compreensão e interpretação de têxteis). Ortografia ofidal. Acentuação gráfica. Pronomes: emprec
forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do vert
Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáve
substantivo, adjetivo. artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto dtrelc
Indireto, agente da passiva e complemento nominal.
•

Matemática - 6 questões

Números inteiros, radonais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números
grandezas proporcionais: razoes e proporções, divisão proporcional, regras de três simples
composta. Porcentagem, juros simples e compostos. Sistemas de medida: área volume, mas:
capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas. Equações e inequações: de
e 2* graus, problemas
•

Regime Jurídico Único do Estado de Roraima - 4 questões

1. PROVAS OBJETIVAS
1 .t. Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões

•

Língua Portuguesa - 6 questões

Compreensão e Interpretação d» texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes: emprego
de Memento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo,
nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis:
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto dreto e
> da passiva e complemento nominal.
- 6 questões
rtflmetim Metros, racionais (fracionários e dartmole) • reais: operações e propriedades. Números e
proporcionais: razões e proporções, rJMsão proporcional, regras de Ires simples e
. Porcentagem, juros simples e compostos. Sistemas de medida: área, volume, massa,
, tampo, sistema monetário brasieiro. Funções atrjébito. Equirçíes e lnequaçe« de 1*
e 2* graus, problemas
•

Regime JurfrJco Único do Estado de Roraima - 4 questões

Lai Complementar rr» 010, de 30 de dezembro de 1994, que rjspõe sobre o Regime Jurídico Único
dosServirjMesPúWicesCIvte.dasAiitarqiilaseaM
(Devem ser consideradas as alterações da legislação pubicadas até a data da publicação deste
C A M *** r>MnMmA DI'IMÍM M rvÀifei nfirial rtn Pafarin ri* Rnraknjl 1'

Lei Complementar n* 010, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Úni
dos Servidores Públicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação de:
Edital de Concurso Púbico no Diário Ofidal do Estado de Roraima.]
•

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar número 06, de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei Orgânica do Tribunal i
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217, de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951, de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas
modificações no Regimento Interno publicadas até a data da publicação deste Edital de Concur
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
1.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões

Serviço de. protocolo e arquivo: tipos de arquivo, acessórios do arquivo. Fases do arquivamento: técnto
sistemas e métodos. Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de documente
ExperJção de correspondência: registro e erwaminhamento. Recepção: informações, encamjnhamert
atendimento ao púbico externo, registro, manuseio e transmissão de informações. Atandanento i
telefone: recepção/transmissão de recados e informações, transferência de igações, uHrzação (
telefone e cuidados com o aparelho. Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc Reiadonamen
Interpessoal: a Impaitânda do autoconhedmento, as diferenças individuais, temperamento, careta
persorieJoade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de empana, deméritos c
comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos e WerpretaçS

\
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PROVA PRATICA-Nao há

1.1. Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões
Língua Portuguesa - 6 questões

Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes: emprego,
forma de tratamento e colocação Emprego de tempos e mxjos verbais. Votes do. jterbo
Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação Classes gramaocais variáveis:
substantivo, adjetivo. artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração: pbjeto dvato e
indireto, agente da passiva e complemento nomjnat.
•

Matemática-8 questões

\

Lej Complementar if Offt de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Civis, dajtAatajqujas e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
IDevem ser consideradas as aaeojçj»» áflegislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do EtVdo de Roraima.]
•

Matemática - 6 questões

Números inteiros, racionais (Iracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e
grandezas proporcionais: razoes e proporções, divisão proporcional,- regras de, Jrês simples e
composta. Porcentagem, juros simples e compostos. Sistemas de medida: área, volume, massa,
capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas. Equações e inequações: de 1*
e 2* graus, problemas.
•

Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. AcentuncSo gráfica. Pronomes: emprego,
forma de tratamento e colocação Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo.
Concordância nominal e verba. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis:
substantivo, adjetivo, artigo, nufqacaL pronome, verbo Termos integrantes da oração: objefo direfo e
Mkoto, agente da passiva e canfpQfrnerao nominal.

Números Inteiros, racionais (fracionarios"» decimais) e reais: operações e propriedades. Números e
grandezas proporcionais: razões e propwefjes. divisão proporcional, regras de três simples e
composta. Porcentagem, juros sknptes aeompostos Sistemas de medida: área. volgme. massa,
capacidade, tempo, sistema monetário biattetad. Funções algébricas. Equações e inequações: de 1°
e 2* graus, problemas.
•
Regime Jurídico Único do Estado de Rojajma - 4 questões

1. PROVAS OBJETIVAS

•

Língua Portuguesa - 8 questões

•

2110 - Digitador
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Lai Orgânica e Regimento Memo do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar número 06. de Í 4 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
'
Lei Estadual número 217, de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951. de 30.12 98.
Regimento Interno do Tribunal de Cantas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas às
modScaçaBs no Regimento Memo pubJcada» ale a data da publicação deste Edital de Concurso
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.|

Regime Jurídico Único do Eslado de Roraima - 4 questões
t.2 Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões

Lei Complementar n* 010. de 30 de dezembro de 19M, que djspjp sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
|Devem ser consideradas as alterações da legislação pubicada? até a data da publicação deste
Edital de Concurso Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima)
•

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 4 questões

Lei Complementar número 06. de 24 de junho de 1994. que dispõe sobre Lei Orgânica do tribunal de
Contas do£ggadp de Roraima
. >V
Lei Estadual número 217. de 30 de dezembro de 1998. publicada np DOE/RR 1951, de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Conta* do Estado deRprajrns.
IDevem ser consideradas as alterações da legislação, e as flesotuções do TCE-RR relativas ás
mooSncaçtes no Regimento Interno publicadas até a data da pybljcacão deste Edital de Concurso
PúbKcb no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
'"" *•"••::*>
1.2. Prova de Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões

-.- ; ,

!M

Conceitos básicos de computação e microinformátioa. Sistemas operacionais (MS-WINDOWS 98).
Editor de texto (Microsoft Word 97). Planilha etetrõruca (Mtaosofl Excel 97) Noções básicas de
Banco de Dados. Cuidados especiais com materiais e equipamentos dg processamento de dados.
Organização do trabatio: o ambiente e sua organização; rotinas de trabalho: organização e utilização do
material de escritório, de consumo e permanente Documentação concerto e importância, segurança,
sigilo. Higiene e Segurança no trabalho. Prevenção de doenças profissionais

2. PROVA PRATICA
2.1 A prova censislirá em:
a. Registro iaquigráfico, durante S (cinco) minutos de texto previamente escolhido e ditado em
velocidade variável e crescente, de 80(oilenta) a 90 (noventa) palavras por minuto, à razão de 80, 82,
85,87 e 99 palavra» a cada minuto
b. Para assegurar a exatjdSo das velocidades variáveis e crescentes estabelecidas neste item, o texto
será ditado aos candidatos através de gravação, com utilização de equipamento específico.
c. Qecigação ta texto, obrigatoriamente em computador, cem a utilização do Microsoft Word 97, não
sendo peniiitiuV) o ciso c&eo^pamenlopioprio, pelo prazo de 1 (uma) hora.
d. Na decsraçâo dauknráfica, não serão admitidos o emprego de borracha ou correções manuscritas.
. Quando houver erros, estes deverão ser cobertos com a leira "x", fazendo-se a seguir a correcão
devida••^•e. Os registros taquigráficos e os rascunhos de cada candidato serão recolhidos e retidos pelos
apficadores da prova prática.
2.2. Critério de Correcão da prova
A correcão será efetuada no texto digitado. As anotações taquigráficas e os rascunhos não serão
considerados, em nenhuma hipótese, para efeito de coneção.
Serão utilizados os seguintes critérios para a contagem de erros:

2. PROVA PRÁTICA
•

Compreende a formulação de questionamentos sobre vocabulário usualmente utilizado no relato de
processos em sessões do Tribunal de Gontas

Prova de Digitação

A prova constará de copia de texto e/ou tabela impressa ou dahlogjaíada A prova será aplicada em
computadores, com a utilização do Microsoft Word 97, não sendo permitido o uso de equipamento
próprio.
••".
''•• S . ^-A prova, cuja duração será de 6 (seis) minutos, s^râ avaliada pela número de toques, líquidos,
correspondentes â produção (total de toques efêjuados) deduzidos'os erros (quantidade e tipo de
erros cometidos), calculados como segue.
* *;
';•',

>
'r
>
^
>

Os tipos de erros sfio:

A partir da correcão efetuada com base no texto digitado, respeitados os critérios antes indicados, as
notas dos candidatos serão atribuídas conforme a seguinte tabela:

>
rr

Palavra omitida, acrescida ou substituída, sem alteração de sentido - 0,5 (zero vírgula cinco) erro.
Palavra omitida, acrescida ou substituída, com alteração de sentido -1,0 (hum) erro:
Os erros de palavra, detde que consequentes, serão computados uma única vez:
Palavras soltas, erradas, sem formar senti-Jo 1,0 (hum) erro por palavra,
No caso de concorrência de erros (por exemplo, omissão de cinco palavras e substituição por três
erradas), computar-se-á o número maior.

Erros simples - ES (computado pela quantidade de toques errados)
Erros de rebatimento - ER (computado pela quantidade de toques rebatidos)
Omissões no texto datilografado: OM (computado pela quantidade de toques omitidos)

rtfMíAoDtmioa'''

Oteero)
0 (exclusive) a 5 (Inclusive)
S (exclusive) a 10 (inclusive)
10 (exclusive) a 16 (inclusive)
16 (exclusive) a 22 (Inclusive)
22 (exclusive) a 28 ftndustve)
28 (exclusive) a 34 (inclusive)
34 (exclusive) a 40 (inclusive)
40 (exclusive) a 48 úndusive)
46 (exclusive) • 53 Onctusive)
53 (exclusiva) • 60 Ondustv»)
•MadaW

o lotai de erros é calculado pela formula:
-

Total de Erros = 1 xES + 2 x E R + 2 x O M

.

A quantidade de loques líquidos será dada pela fórmula:
>

Toques Líquidos = Total de Toques - Total de Erros

A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez). Ao candidato que não alcançar o mínimo de
720 (setecentos e vinte) toques líquidos ou que tiver Total de Erros igual ou superior a 144 (cento e
quarenta e quatro) será atribuída nota zero (0) e, como consequência, o candidato será reprovado.
Para os candidatos aprovados, isto é, que atingirem 720 toques líquidos ou Atais e que tiverem um
Total de Erros inferior a 144, sua nota será atribuída, conforme a seguinte tabela:

ftiÓtA
10,00
9.50
9,00
8.50
8.00
7.50
7.00
«,50
6,00
5,50
5.60
0.00 cnro)

2138-Telefonista
1. PROVAS OBJETIVAS

TOQUES LÍQUIDOS
720 a 749 (inclusive
750 a 779 (jndusive)
780 a 809 (inclusive)
810 a 839 (inclusive)
840 a 869 (inclusive)
870 a 899 (inclusive)
'
900 a 929 (inclusive)
930 a 969 (inclusive)
970 a 996 (Inclusive)
1000 a 1029 (inclusive)
1030 ou mais ' '

2124-Taquígrafo
1. PROVAS OBJETIVAS
1.1. Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões

VOTA
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8.00
8,50
-B.00
«,50

Vo.oo

1.1. Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões
•

Língua Portuguesa - 6 questões

Compreensão e interpretação de lexlo(s) Ortografia oficíat Acentuação gráfica Pronomes emprego.
lormá de tratamento e colocação Emprego de tempos e modos verbais Vozes do verbo.
Concordância nominal e verbal. Emprego Oa crase Pontuação Classes gramaticais variáveis:
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto direto e
indireto, agente da passiva e complemento nominal
•

Matemática - 6 questões

Números inteiros, raõonan (íiadomW» e deárnds) e reais operações e propriedades Números e
grandezas proporcionais: razées e proporções, divisão proporcional, regras de kês simples e
composta. Porcentagem, juros Urnales e: compostos. Sistemas de medida: área. volume, massa.
capacidade, tempo, sistemaritonetáriobrasileiro Funções algébricas Equações e inequações de 1"
e 2* graus, problemas.

PÁG. 20
•
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*BJiciammtmMBU*3asoti:*puiiàÊKto*

Regime Jurídico Único do Estado d» Roraima- 4 ojuaatBei

Lei Corapternentar n* 010. de 30 de dezembro de 1904, que castos sobra o Ragkna JurirJco Único
dos Servidores Púbicos CWs. das Autarquias • das R m d a ç o ^ r ^ a * » do Estado de RoraÉna.
(Devem ser consideradas as alterações da tegWsçso planearias até a data da pubtxeçao deste
Edital da Concurso Púbico no Diário Otdal do Estado dai Romana]
•

lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Conlaa do Estado de Roraima-4 rjueotõei

Lei Comdtamèntar número 00. de 24 de Junho de 1904. que d k t t e sobra Lai O g M r a do Trfcunal de
Contes do Estado d * Raracna.
Lei Estadual numera 21T. de 30 de dezembro de 1900. pubtteada na DOE/RR 1951. de 3012.98.
Regimento Interne do T M D B I M d» Contas do Estado da Roraima.
IDevem ser consirjeraoss as aaeratõea da legislação e as Resoluções do TCE-RR rotativas as
modmcaçoes no Rsrjtneflto Interno pubscsdes até a data da publicação desta E d W da Concurso
Público no Diário Odeie) do Estado de Roraana.)
12. Prova de Conhecimentos Eapscmcos - 20 (vinte) qusaloeii
Manuseio de falas telefónicas: Ista de assinantes por nome. Islã de assinantes por ordem de endereço,
fala classificada (paginas amarelas). Ligações urbanas. interurbanas, nacioiuxs: OScegem via teleloixeta.
classes de chamadas, tarifas, discagem direta * distancia (DOO) - uflkzaçao dos serviços, tarifas.
UMzacao dos serviços de atendimento ao púbico das empiesas supervisionadas pela ANATEL.
Competências da ANATEL. Aparetios de PABX. conhecimento e operação, " H f t r f T com o
equipamento Termos técnicos em telecomunicações, fraseologia comum. Relacionamento Interpessoal:
a importância do aiito-conhecirnento. as diferenças MMduats, temperamento, carater, personalidade,
superação de conflitos no retadonarnento. capacidade de nmoino. Elemento» da comunicação,
mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à ramunicaçao. a voz e soas funções. Meios de
comunicações modernos: telex, fax, computador, central virtual, pager. Ética no exercido profissional a
imanem òa empresa. Imagem profissional, sigilo, postura.
2 PROVA PRATICA - Náo há.
Atençáo - Os(as) candidatos(as), quando solctados(as) pelo TCE-RR. devem apresentar laudo de '
fomaudiólogo atestando a aptidão para o exercido do cargo/função de telefonista. (Este laudo nao se
consWui no exame rnédk» admissionaf)

IMBVWR- 9Êt

E d U ds Concurso Púbico no Otário oacW do Estado de
Z PROVA P R A T C A - N t D há.

3109-Auxiliar de Serviços Gerais
1 PROVAS OBJETfVAS
M . Coial8dm«ass Gerais - 20 (vinte) questões
•

ill - CARGOS DE NÍVEL BÁSICO ( 1 GRAU )
3010-Motorista
1. PROVAS OBJETTVAS
1.1. Conhecimentos Gerais - 20 (vinte) questões
Lingua Portuguesa - 8 questões

Ungua Portuguesa - 8 questões

i de Texto Grama*». Ssaba e dMslo saibica. Ortografia Aconhjsçao granes. Crase.
I varisvslK SidBAsnthro, sdjsevo, srlpjo, nuntsrsL pronorna,
ds orsçso: sujsss a pnrJcado. Termos irsSgrsnlss ds oração, objsto desto a
s rjornplsfnsrtlo sbriansL Orações coordenadas. OraçOes siátrjrolnsrjss:
sdvsrbiats. Crjncrjrdsncls vorbal e nomiiial Pontusclo.

Conjuntos numéricos: Meãos, hacloriários. Operações: edição, subtracao. dMslo. rraasplcacao.
potenciação. Problemas sobre as operações: arjçao, subtracao, drvisao. rnuKpicaçBO. Números e
grandezas proporcionais: razoes e proporções, drvisao proporcional, regras de três simples e
composta. Sistemas da medida: área. volume, massa, capacidade, lampo, sistema monetário
•

Regime JurirJco Único do Estado ds Roraima - 2 questões

Lei Complementar n* 010, de 30 de dezembro de 1894. que dispõe sobreto Regime Jurídico Único
dos Servidores Púbicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação publicadas até a data da publicação deste
Edital de Concurso Público no Diário OBdal do Estado de Roraima |
•

o

•

BOA VISTA, 30 DE AGOSTO BEHW

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal dê Contas do Estado de Roraima - 2 questões

Lei Complementar número 08. de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217, de 30 de dezembro de 1998. publicada no DOE/RR 1951. de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legistoçSo e as Resoluções do TCE-RR relativas ás
modificações no Regimento Interno puMcadas até a data da publicação deste Edital de Concurso
Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
1.2 Prova de ConrKtcimenlos Específicos - 20 (vinte) questões

Interpretação de Texto. Gramática. Sílaba e dmsao aMbfca. Ortografia. Acentuação gráfica. Crase.
Classes gramaticais variáveis: substantivo. aO)ettve. ara>>. rxxrMral. pronome, veny>. Ternx)? essendois
da oração: sujeito e preoScado Termos integrantes da oração: objeto dketo e imanto, agente da passiva
e complemento nominal. Orações coordenadas. Orações subordhiadas: substantivas, adjethras e
adverbiais. Concordância verbal e nominal. Pontuação.

Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e impeza. Cuidados
elementares com o património. Carga, transporte e descarga de materiais. Manuseio de ferramentas
de uso corriqueiro. Serviços de copa e cozinha. Atendimento a autoridades e funcionários. Noções de
jardinagem. Noções' básicas de segurança e higiene do trabetio inerentes ás atrvidedes a serem
desenvolvidas. RelsclonamenK) humano no trabatn. Importância da disdpina no trabalho Noções
básicas de QuaidBde e Produtividade

•

2. PROVA PRATICA - Nao há

Matemática - 8 questões

^

Conjuntos numéricos: inteiros, fradonártos. Operações: arJçSo, subtraçto. dhrisao, mutJpleaçSo,
potenciação. Problemas sobre as operações: arjçio, subtracao, drvisBo, muKpfcaçao. Números e
grandezas proporcionais: razoes e proporções, divisão proporcional, regras de trás simples e
composta. Sistemas de medida: área, volume, massa, capacidade, tempo, sistema monetário
•

Regime Jurídico Único do Estado de Roraima- 2 questões

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Lei Complementar n* 010, de 30 de dezembro de 1994, que dtepõe sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Púbicos Civis, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Roraima.
[Devem ser consideradas as alterações da legislação puMcadas até a data da puMcaçao deste
Edital de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Roraima.)
•

Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - 2 questões

Lei Complementar número 06, de 24 de junho de 1994, que dispõe sobre Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima.
Lei Estadual número 217. de 30 de dezembro de 1998, publicada no DOE/RR 1951. de 30.12.98.
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
(Devem ser consideradas as arterações da legislação e as Resoluções do TCE-RR relativas ás
modMcações no Regimento Interno publicadas até a data da pubHcsçáo deste Edital de Concurso
Púbico no Diário Oficial do Estado de Roraima.]
1.2. Prova de Conhecimenos Específicos- 20 (vMe) questões
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E DE AUTORIDADES: Métodos e procedimentos para segurança
de Instalações e autoridades: comportamento e atitudes de um motorista; reradonamento
interpessoal; noções básicas de socorro de urgência; noções básicas de manutenção mecânica de
automóveis.
DfREÇAO DEFENSIVA: Conceitos básicos de dkeçao defensiva; métodos de prevenção de
acidentes; percepção, reaçáo e frenagem; técnica e cuidados para dxigir sob condições precárias
(cruzamentos, curvas, lombadas, pontes estreitas, aclives, declives, vias em obras, influência do
ambiente atmosférico, etc)
TRANSITO: CooSgo Nacional de Transito, Regulamento do Código Nacional de Trânsito; Resoluções
do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito; regras gerais o^rircutacao; dos ooorMores (deveres
e rxsibições, NftBlaçao, tnfrações e penalidades); da sinatzaçao (paioSsd» rsualemeittitiri, placas
de advertência, sinais luminosos e sonoros); dos veículos (registro, luxulanisM), equipamentos
obrirjaMrios).
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SECD/GA1VRR/TORTAUIA N.° (MU26/99.
A SLCRfc IÁRIADh hSIADO UA hUUCA(,ÀU, Í.UUUKA I:
DESPÚRIOS DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas
airibuiçòcs legais, RESOLVI:.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

Art. V - Designai ;is Sen idoias ANTÓNIA VIEIRA SANTOS.
Secretária de Estado, CPF »" O20ÁM)3.ÍK>2-78 Í lOLANDA
. HONORATO : DE SOUZA. Asswora Especial. CPE n"
031 I85.252-I5. para viajarem a Brasília/DF cr.;r, a finalidade de
participarem da Defesa do Projeío de Educação ProíraionaJ do
Estado de Roraima junto a Diretoria Nacional do MEC no período
de i?à-I6.WW.
Oien»ifiqne-sa Pnbliqiie-se e Oiinnra-w
Boa Vista

«P

fr.

í,()\ I.KNO [)() KSI AIM) 1)1RORAIMA

RR. 13 de agosto de 1999

V-5'

SF< Kt IARIA DF FSIADOIHMMANF.IAiMFN IO. INDHSIKIA F.('IW1Í:«( IO
I>F|'\UI \MFNIO IK) MFIO AMBIFNIF

SECD/GAB/UR/PORTARIA N.° 00327/99.
SF.Pl.AN/llEMA/rOKTAIlIA N " 114 Hl 27 III A Í Í O S I O IMÍ I W I

O
SK( R F I Á R I O A D . U I M O Dl' I.STADO DO P I A N F I A M I ' N T O ,
INDUSTRIA f. C O M Í R( IO. no uso das alrinui<,õrs que lhe são conferidas.

A SLGRbTÃKIA DL LSIADU DA EULCAl, Ã( >, C t.LT URA 1;
DESPORTOS DO LSiADO DL RORAIMA, no uso de suas
airibuiçòcs legais. RESOLVE
Art. 1* • Designai as Servidoras ANTÓNIA VTEÍRA SANTOS.
Secretária de Estado. CPF n" ()2lV0í)? í)02-7S e lOLANDA
spi
X1ZA.
HONORATO DF.
sessera
"ir. ít.~
031185 252-15. para viajarem ar. Rio
de JanciroU!, com a
finalidade de participarem dn lançamento do Prémio Nacional r!c
íiest3o Escolar na Rede Globo de Tclcvr-lo. no período de !? à
20/W99.
Cicntifique-w Piibliqne-se <• ("nninra-<a>

Resolve

Boa Vista - RR. IS de agosto de 1999
Ari. I" Aiilnri/ar o deslocamento do servidor L C I / . 1'T.KINANIH) MKI,«;AKK.IO
AVF.UO. ntolorisla. paia Iransportar comUtslivel para os novos veículos adquiridos
alravés de Convénio, em Manaus nos dia.s 2V a 31) 0X99.

G L ^o* r
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PAG. 02 - em suplemento
SECD/GAB/KK/PORTARIA N." «0328/99.

BOA VISTA, 30 DE AGOSTO DE 1999

DO \'M OH l « I4.'>77,M |(.)ualor/e Mil. Novrrrnlw f Srlrntn f Srlr Urais r Srssrnl»
x
r Quatro (>nia\us|.
^
DAIONII Dl RHT'RSON Recursos,!» I I" F. ' '

A SECRETÁRIA DF. F.STADO DA EDUCAÇÃO. CULJURA h
DESPORTOS DO liSTADO Dli RORAIMA, lio uso de suas'
atribuições legais. KfcSOLVfc

DA D A I A KiOXV)

D \ s ASSINAIDRAS SR. CARLOS FIM ARDO I K\ |S< III f SR \ IMXRIV
IK.IHHr.IH) URU HANIF pelo |>FR/RK , ' S R. PFRMIVAI DA SIIVV
<.rF.RRHROpelj.(ONIIÍAIAt>A.
\

Art. i" - Designar as Servidoras ANTÓNIA VTCIRA SANTOS..
Secretária de Esi.ido, CFT ir 020 001002-78 c 101. A,NDA
c
HONORATO D E SOUZA
Assessora Especial'
^\/'"
031,1R5.M?-15. paia viftjrticni ii Tue/iua/Pl, um> afinalidade?dv
participarem da Hl Reunião do Conselho Naciona! de Secretário
Estaduais de Educação, no período de 26 á 2R/0RA».

$

n

Cienlifique-íc. Publíquc-se e ("timpra-r.c.
• Ho» Visld - RR 26de agnslo <le I9W

SECRETARIA DA FAZENDA

^>_^^r

o SCCRSTARIO DE ESTADO DA FAZENDA, i » o » * M I

SECRETARIA DE OBRAS

atribuições legais, que lhe slo conferidas por lei.
RESOLVE:
PORTARIA l<r 2 » , DE 3» DE AGOSTODE 199»
DESIGNAR o Mrvidor ARLINDO DA SILVA UMA. Motorista,
de Veículos Terrestre», para se deslocar ao Município de Jundiá, com afinalidadedei
prestar serviços no Posto Fiscal daquela localidade, no período de 30-08-90 à 31 «OS-ÇO j

KV I RA IO DF CON I RA I O PRO< . N" 0f.4/W
ÍIRMO Dl. CONIKAIO Dl l'RI SIACÀO Dl SFRVICO Ol 'I INIRi: SI
( II I HRAM O Dl RARIAMI NIO Dl liSIRADAS Dl RODAdl M I. A IIKMA
( ONNIRIIIORA O U RRITROI IDA. VFN< I DORA DA DISITNSA Dl I l( I I A(, ÀO.
(l'RO( I SSO N" :|IIIP7 ,'IIKIOÍ, |'l'>>

E CUMPRA - SE.

/

DO o n n l o Serviço de ('nnsIruçSn de pontes de madeira em estará
cravada, na Vicinal Margem Direita do |gsirHpc\\mia Una, com 10,(10 m de
extensão, no município de Boa Vista. ^ /
v
DO l'R A/O 60 (sessrnls) «lias corridos.
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