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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

EDITAL PGE/CEJUR Nº 05, DE 22 DE ABRIL DE 2020�
Edital de abertura de inscrições para cadastro de advogados dativos 
para as Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Acre� 
O PROCURADOR-CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS 
DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE, com atribuição 
delegada pelo Procurador-Geral do Estado do Acre nos termos da Por-
taria nº 242, de 22 de abril de 2019, no uso das atribuições que lhe con-
fere o art� 5º da Lei Estadual nº 3�165, de 02 de setembro de 2016, torna 
pública a abertura de prazo para inscrições de advogados interessados 
em atuar na condição de dativos nas Comarcas do Poder Judiciário do 
Estado do Acre, observadas as normas deste Edital e da referida Lei� 
1� DAS INSCRIÇÕES, PRAZOS E CONDIÇÕES 
1�1� O período de inscrições para o cadastro de advogados dativos será 
do dia 27 de abril de 2020 a 06 de maio de 2020� 
1�2� As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do sítio 
eletrônico da Procuradoria-Geral do Estado do Acre (www�dativo�pge�
ac�gov�br), não sendo válidas inscrições solicitadas por outro meio� 
1�3� Para realização da inscrição, será exigido do interessado o envio, em 
documento tipo “pdf”, de cópia da carteira de inscrição na OAB/AC e de 
requerimento de inscrição devidamente assinado (manual ou digitalmente)� 
1�4� Para ter sua inscrição no cadastro de advogados dativos deferida, 
deverá o requerente: 
I - estar regularmente inscrito na OAB - Seção do Acre; 
II - não ser ocupante do cargo de Defensor Público do Estado; 
III - apresentar requerimento de inscrição devidamente assinado (anexo único)� 
1�5� As inscrições no cadastro de advogados dativos serão realizadas por 
comarcas e por especialidades, sendo possível ao interessado se inscrever 
para tantas comarcas e especialidades quantas forem de seu interesse� 
1�6� As inscrições serão deferidas, por comarcas e por especialidades, 
segundo o critério cronológico de inscrição� 
1�7� Após o encerramento do período de inscrições, será divulgado no 
sítio eletrônico da Procuradoria-Geral do Estado do Acre e no Diário Ofi-
cial do Estado do Acre edital contendo a lista completa dos advogados 
por comarcas com as respectivas especialidades�
2� DAS COMUNICAÇÕES, IMPUGNAÇÕES E VALIDADE DO CADASTRO 
2�1� Todas as comunicações serão feitas mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado do Acre e no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral do 
Estado do Acre� 
2�2� Caberá impugnação, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis, contado da publicação do edital mencionado no item 1�7, visando 
a inclusão ou a exclusão do nome do interessado na comarca (por es-
pecialidade) na hipótese de divergência da lista final com as escolhas 
feitas na inscrição� 
2�3� A impugnação deverá ser protocolizada exclusivamente pelo e-mail 
dativos�pge�ac@gmail�com e deverá estar assinada eletronicamente 
pelo impugnante ou conter a assinatura digitalizada do mesmo, sob 
pena de indeferimento�
2�4� A decisão sobre eventual impugnação será proferida em até 05 
(cinco) dias úteis após o protocolo da mesma e será encaminhada na 
íntegra ao e-mail utilizado pelo impugnante� Dessa decisão não caberá 
qualquer recurso�
2�5� O cadastro de dativos terá validade de 04 (quatro) meses� Toda-
via, o encerramento do prazo de validade do cadastro não significa a 
revogação das nomeações realizadas pelos magistrados, devendo o(a) 
advogado(a) continuar desempenhando suas funções nos processos 
para os quais foi nomeado(a)�
3� DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3�1� O requerimento de inscrição no cadastro de advogados dativos do 
Estado do Acre importa em conhecimento e concordância com os ter-
mos da Lei Estadual nº� 3�165/2016� 
3.2. A lista final do cadastro dos advogados dativos será encaminhada 
à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para os fins do 
art� 5º, §2º, da Lei Estadual nº� 3�165/2016�
3.3. Somente serão admitidas alterações na lista final encaminhada ao 
Poder Judiciário mediante ordem judicial ou decorrente de requerimento 
fundado em fato superveniente impeditivo do exercício da advocacia�
3�4� Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral do Estado� 
Rio Branco/AC, 22 de abril de 2020�

Mayko Figale Maia
PROCURADOR-CHEFE DO CEJUR

ANEXO ÚNICO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
DO ACRE
______________________________________, advogado(a), 
inscrito(a) na OAB/AC sob o nº� _________, vem respeitosamente pe-
rante Vossa Excelência requerer a sua inscrição no cadastro de advo-

gados dativos do Estado do Acre, na forma prevista na Lei Estadual nº� 
3�165/2016, conforme formulário eletrônico preenchido por ocasião da 
apresentação deste requerimento, no qual indico as comarcas e espe-
cialidades pretendidas� 
Rio Branco/AC, _____ de ______________ de 2020�
____________________________________ 
Advogado(a)

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE
GABINETE DO DELEGADO-GERAL

Portaria  nº 194, de 22 de abril de 2020�
O Delegado Geral da Polícia Civil José Henrique Ferreira Maciel no uso 
das atribuições que lhe confere o art� 8º inciso I, II e IV da LOPC etc�  
RESOLVE:
Art� 1° - Designar os servidores, abaixo indicados, para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Segundo 
Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2018,  Processo nº 0012607-7/2018, 
celebrado com a Polícia Civil do Estado do Acre e a Empresa LINK 
CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI,  com vigência de 
30�04�2020 a 31�12�2020, que tem como o objeto do presente instru-
mento a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos 
serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado 
de abastecimento e administração de despesas combustíveis em pos-
tos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e 
etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), à frota utilizada pelo Poder 
Executivo do Estado do Acre, em conformidade com as especificações, 
qualidades e eficiência e condições gerais estabelecidas no Termo de 
Referência- Anexo I do Edital, o fornecimento da contratada à contratan-
te estabelecido no Pregão Eletrônico SRP Nº 141/2018- CEL 01�
I� Gestor Titular: Odion de Oliveira Monte, matrícula nº: 944409-2;
II� Gestor Substituto: Jaqueline Fernandes de França, matrícula nº: 9439960;
III�  Fiscal Titular: Ricardo Cahu de Oliveira, matrícula nº: 91394351;
IV�  Fiscal Suplente: Ardeson Pereira da Costa, matrícula nº: 9228438-2�
Art� 2° - Compete ao servidor, designado como Gestor do contrato de 
que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de 
sua vigência� O Gestor acima designado responde pelo exercício das 
atribuições a ele confiadas.
Art. 3° - Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento, 
fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratu-
ais para que tome as providências cabíveis além das atribuições legais a ele 
inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atribuições a ele confiadas.
Art� 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos à data de assinatura do contrato.

José Henrique Ferreira Maciel
Delegado-Geral da Polícia Civil�

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE
GABINETE DO DELEGADO-GERAL

Portaria  n º 195 de  22  de Abril de 2020
O Delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Maciel Ferreira, 
no uso das atribuições que lhe confere o art� 8º incisos II e IV da LOPC etc�
RESOLVE:
I – Revogar a Portaria n�º 499 de 28 de Abril de 2016, que lotou o Agente 
de Polícia Civil JAELSON DOS SANTOS SILVA, no Departamento da 
Polícia Técnico-científica;
II – Lotar o servidor acima mencionado para exercer suas funções na 
guarda predial da Polícia Civil�
Registre-se� Publique-se� Cumpra-se�                               
                                    
José Henrique Maciel Ferreira
Delegado-geral da Polícia Civil

ÓRGÃOS MILITARES
POLÍCIA MILITAR

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
PORTARIA/DLP/SLCC/ N° 18 DE 23 DE ABRIL DE 2020�
A DIRETORA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO DA PMAC, no uso das 
suas atribuições legais, com base na Portaria nº 049/GC,
RESOLVE:
Art� 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância 
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO 
Nº 15/2020, celebrado entre a Polícia Militar do Estado do Acre e a Em-
presa M�J AUTO DA CRUZ - EIRELI, assinado no dia 16/04/2020, com 


