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DECRETO N*- 2.895-A, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995. 

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DA 1* CG: 
FERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA "' 
SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. I A T O S D O P R E F E I T O | 

DECRETO N*- 2.895-A, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995. 

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DA 1* CG: 
FERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA "' 
SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DECRETO N« 2.858, DÈ 06 DE JULHO DE''1995. 

Jl PBKFSTTQ no nywTr.íPio DE jpln ppssrtfrBSTrPO «* 
PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pele 
art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa 
e, 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a poli 
tica de Assistência Social; 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA 
FIM DE DESAPROPRIAÇÃO, 0 IMÓVEL 
QUE MENCIONA,E ADOTA PROVIDÊNCIAS. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização da Cor 
ferencia para avaliação da situação social#do Município e pre 
por as diretrizes para a formulação da política de AssistêncE 
Social. 

, 0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,- ESTADO 
DA PARAÍBA.. usando «las atribuições que lhe são conferidas ' 
pelos artigos 60, inciso III, 7ê, inciso I, alínea "d", da 
Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, e na conformi 
dade no disposto nos arts. 5«, Letra I e 6 S do Decreto- Lei 
Federal N« 3.365, de 21 de Junho de 1941, alterado pela Lei 
n! 2.786, de 21 de maio de 1956, e tendo em vista o que ' 
consta do Processo PMJP N* 003.150/95-0 - SEPLAN. 

D E C R E T A : 
\ 

Art. 1* - Fica estabelecido o dia_17 de Outubro' 
do corrente ano para a realização da 1* Conferência Municipal 
de Assistência Social. 

D E C R f T A : Art._2« - É designado o Secretário Municipal do 
Trabalho e Promoção Social, como Coordenador-Geral do evento, 
neste Decreto mencionado. 

Art. 1» - Fica declarado de Utilidade Publica,pa 
ra fim de desapropriação, na forma da legislação vigente 
o seguinte imóvel, Casa n» 98, situada na Rua Alice Azeve 
do-Centro, nesta Capital, construída em terreno proprio(me 
dindo 10,OOm de largura na frente e fundos por 40,00m dê 
comprimento de ambos os lados),limitando-se ao lado direi 
to de quem olha para,o mesmo de n» 88,da mesma rua, ao la 
do esquerdo com o imóvel de n« 110, e nos fundos com a Ca 
sa N e 290, da Rua Rodrigues de Aquino, com inscrição na 
PMJP sob o n» 150.630.425. 

Art. 3 S - As despesas decorrentes deste Decreto1 

correrão por conta de Dotações Orçamentárias próprias da Se 
cretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. 

_Art. 4* - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 2 9 - Ç imóvel a que se refere o presen
te Decreto, destina-se-á a servir de sede, ao Sindicato ' 
dos Jornalistas Profissionais da Paraiba, mediante conces 
são real de uso, não remunerada a ser aprovado pelo Poder 
Legislativo Municipal. 

FRANCISCO XAVIER JÍONTEÍRO DA FRANCA 

Art. 3 a - Fica declarado de urgência o presen 
te Decreto, para os efeitos do art. 15, do Decreto-Lei Fe 
deral n$ 3.365, de 21 de Junho de 1941. KSRèfií# 1ÍA\'»[R0 BRAGA 

Art. 4» - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5 S - Revogam-se as disposições em contra 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 06 DE 

JULHO DE 1995. 
D E C R E T O n » 2 . 8 9 6 , 
de 2 de outubro de 1995. 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA 

RONALDO DELGADO GADELHA Pimpas sobre a Gratifica

Publicado no Semanário Oficial n s 444,de 08 a 14/07, 
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM ERRO NO ORIGINAL. 

ção de Produtividade prevista no Art. 
36 da Lei 7,037. de 14 de agosto 
de 1992. cos a redação dada pela Lei 
n' 7.849. de 22 de agosto de 1995. 

{gongos 
'"«iflilli* 

0 P/OMITO DO MUNICÍPIO DS JOÃO PESSOA, usando das 
atribuições qua lhe aSo feonf«ridas paio Art. 22, % 8», inoiso II, {gongos 

'"«iflilli* da Constituição do Estado, e no Art. 60, inciso V, da Lei Orgânica 

Viva esta cidade 
para o Município de João Pessoa, e de conformidade com o disposto 
no Parágrafo únioo, do Art. 2*, da Lei r.a 7.849, de 22 de agosto de 
1995, 
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D E C R E T A : 

Art. í» A Gratifioação de Produtividade de que trata o 
Art. 36, da Lei n« 7.087, de 14 de agosto dek 1992, eon a redação 
dada pela Lei n« 7.8*9, de 22 de agosto de 1995, é ooncedida c 
pega, mediante sistema de pontos, de acordo oom a forma, condições, 
critérios e notas constantes deste Decreto. 

Art. 2* A Gratificação de Produtividade " «omente será 
conceci'- aoa integrantes das Categorias Funcionais do Srupo 
Ooupaciciial Auditoria, Tributação, Arrecadação e Fiscalização -
ATA-1000 que se encontrarem ea efetivo exercício das atribuições de 
seus cargos. 

Parágrafo único. Para os efeitos do c&put deste artigo 

será considerado cono efetivo exercício os afastamentos em razão 
de: 

•X . -•, nnnvnriinen JÍAUL. _C jsjttvj.00 «¿litar, júri, serviço 
eleitoral e outros encargos obrigatórios p>or lei, 

II - férias, licença para tratamento d* saúde, lioença á 
paternidade, lioença a maternidade • 1 ioeruça-preaio; 

III - casamento civil e luto, nos termos do Art. 99, 
inoii • II; III a IV, da Lei n« 2.380, de 26 de março de 1979; 

IV - designação, pelos Secretarios da Finanças ou de 
Serviços Urbanos, precedida de autorízatelo to Chefe do Poder 
Executivo Municipal, para a prestação de serviço interno nos órgãos 
e unidades; 

a) de administração tributária, no âmbito da Estrutura 
Organizacional da Secretaria de Finanças; 

b) da Divisão de Fiscalização do Departamento de 
Fiscalização e Administração Regional da Secretaria de Serviços 
Urbanos, 

V - participação, inclusive oomo instrutor, ea cursos de 
interesse para as Secretarias de Finança» e de Serviço» Urbanos, 
quando autorizados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; 

VI - participação em comissão especial de inquérito ou de 
sindica; cia, constituídas mediante ato próprio do Chefe do Poder 
Executivo Municipal; 

VII - nomeação para o exercíoio de cargo de confiança de 
Secretário Municipal (SE-100) e de Secretario-Adjunto (SAD-1). bera 
como os de provimento em comissão integrantes dos Grupee Ocupacic-

FBBFEITURA MUNICIPAL DE ÍOXO PBS80A 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO QA FRANCA 

Prefcito 

SEMANARIO OFICIAL 
Or*¿o O « U U l te ftr*f«lt>n N n l e l M l * • Joio H M M , criado pmlt 

U í M m . r t y l «9 tri «• n o* àçomto á* IHh 

nais Direção e Assessoramento Especial classificados nos símbolos 
DAE-1 e DAE-2, .e Direção e Assessoramento Superiores classificados 
nos símbolos DAS-1, nos órgãos e entidades da Administração Direta. 
T - ^ i — > . - JÍ. tuaà*ai£suü Baristr - °* ih«» sejam 
equivalentes no Poder Legislativo Municipal; 

VIII - noaeação para o exeroício de cargo de proviaento 
•a comissão nos órgãos e unidades da Estrutura Organizacional da 
Secretaria de Finanças e da Secretaria de Serviços Urbanos; 

IX - afastamento regular para; 

a) investidura ca cargo eletivo de Membro Efetivo de 
Diretoria de "entidade associativa ou sindical representativa de 
servidor público, nos tersos do Art. 33, inciso XVII, da 
Constituição do Estado, e no Art. 78, inciso XII, da Lei Orgânica 
para o Município de João Pessoa; 

b) exercício de cargo de confiança de Secretário de 
Estado .de Finanças ou de Obras, ou em grau hierárquico e 
denominação que lhe seja equivalente, criados de acordo com as 
respectivas Constituições e Leis Orgânicas. nos Estados. no 
Distrito Federal e nos Municípios, desde que a entidade federada 
cessionária adote legislação que assegure reciprocidade integral de 
tratamento. 

Art. 3«. 0 valor da Gratificação de Produtividade, nos 
afaetaaentoe previstos no Parágrafo único do artigo anterior, será; 

I - nos casos dos incisos I; II e III: 

a) proporcional ao número de dias em ̂ elação ao número de 
pontos auferidos no mês imediatamente anterior, se o afastamento 
for de até trinta dias. 

b> correspondente à média dos pontos auferidos nos três 
últimos meses ^mediatamente anteriores ao afastamento, se este for 
superior a trinta dias) 

II - no caso de inciso IV, correspondente a: 

a) 250 (duzentos e cinqüenta) pontos, para a prestação de 
serviço ea jornada aeaanel de trinta hora* semanais; 

b) 500 (quinhentos) pontos, para a prestação de serviço 
ea jornada semanal de quarenta horas semanais; 

III - 500 (quinhentos) pontos, nos oasos previstos noa 
inciso» V; VI; VII; VIII e IX. 

Art. a< E vedada a concessão da Gratificação de 
Produtividade aos integrantes do Grupo Ocupacional Auditoria, 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização • ATA-1000 que forem cedidos 
a outro órgão ou entidade do Poder Executivo ou do Poder 
Legislativo Municipal; da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, ressalvado o disposto nc Parágrafo único do artigo 
precedente e no Art. 3», deste Decreto. 

Art. 5' Ha hipótese de ingresso ou reingresso no Grupo 
Ocupacional - ATA-1000 ou no serviço ativo de auditoria fiscal, 
tributação, arrecadação e fisoalização, adotar-se-á para efeito de 
percepção da Gratificação de Produtividade nos dois primeiros 
meses de exeroício, além dos pontos auferidos, a nédia mensal dos 
pontoa obtidos pelos servidores que integras a mesma Categoria 
Funcional do servidor fiscal. 

§ 1« Para os efeitos deste artigo, entende-se como ponto 
auferido os resultantes da atividade fiscal própria do servidor e 
sonstantes do Boletim Individual de Informações e Controle da 
Gratificação de Produtividade, e. cemo ponto obtido, os convertidos 
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em valores monetários para efeito de :ap Laníaçài e pagamento. 

4 2» Em ae tratando de retorno às atividades de 
-JMAUatiJLi txjjbutseitti mrmimUkMa «. fi,»í«) imiãn, -decorrentes do* 
afastamentos previstos nos incisos VI; VT2; Vid e IX, do Parágrafo 
único, do Art. 2*, deste Decreto, nos dois primeiros sesee de 
exercício, poderá o servidor fiscal opfcar pelí disposto no eaput 
deste artigo ou pelos pontos neniáis « ' ejue isa i a jus na função 
anteriormente exercida. 

Art. 6* A base de cálculo do ponto di produtividade é o 
valor do nivel inicial de vencimento das Categorias Funcionais de 
Asente Fisoal de Tributos Municipais e <fee Agente Fiscal de Tributos 
e Posturas, símbolo ATA-1001.1, do Gruipo Ocupacional Auditoria, 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização - ATA-10«. 

Parágrafo único. O valor do ponto de produtividade, até o 
limite máximo mensal de 500 <quinhentos-í . é obtido pela aplicação 
do índice de 0,042 (quarenta e dois ailêsieos) sobre a base de 
cálculo estabelecida no cãput deste artigo. 

Art. 7* Para efeito de implantação em contra-cheque ou 
cheque-salario os pontos de produtividade serio apurados com base 
na realização de tarefas fixadas nas Tabela» I e II, anexas a este 
Deoreto, no mês imediatamente anterior ao dm implantação. 

Art. B« Nos BERVIÇOS realizados em conjunto os pontos de 
produtividade serão rateados entre os participantes, sendo vedado, 
dentro do mesmo procedimento fiscal em desenvolvimento ou 
executado, o desdobramento de auto de infração ou da base de 
cálculo do gravame. 

4 ie Considera-se como desdobramento a lavratura DE mais 
de um auto de infração para o mesmo tipe de trií*jto ou a aplicação 
de multa, dentro do mesmo procedimento fiseyrni. 

§ 2 a T vedada a assinatura de auto de infração por mais 
de dois servidores fiscais, ressalvados os casos de interesse da 
Secretaria de Finanças, a critério do Diretor de Administração 
I r 

Art. 9* Não serão computados os pontos relativos a 
procedimentos para os quais inexistam atos designatórios próprios, 
•xeetuando-ae os aasos que demandem ação pronta e eficaz, 
devidamente justificada, e a critério do Diretor de Administração 
Tributária. 

Art. 10 É permitida a acumulação dos pontos que 
constituírem excesso ao limite mensal estabelecido na Lei n» 7.849, 
de 22 de agosto de 199S. 

4 1' Quando os pontos auferidos no mês de competência não 
atingirem o limite máximo da Gratificação de Produtividade, o 
servidor fiscal poderá utilizar, para efeito de adição àquele 
montante, até sessenta pontos do que houver acumulado. 

5 2* A utilização doa pontos de produtividade prevista no 
CAPUT e no 4 1* deste artigo far-se-á após o cumprimento do 
disposto nas Tabelas I e II, anexas a este Decreto, mediante o 
sistema de conta-corrente, que somente poderá aer movimentada 
quando o saldo for orador. 

4 31 Nos casos de julgamento improcedente de auto de 
infração, por decisão definitiva, e nos de restituição de imposto 
ou de multa, no todo ou em parte, os pontos de produtividade 
correspondentes serão levados a débito da conta-corrente no mês era 
que se deu o julgamento, mesmo que o saldo venha a resultar 
devedor, salvo quando o feito for prejudicado por modificações 
supervenientes na legislação tributária. 

§ 4 o Os pontos de produtividade ides cu obtid: 

diante informação falsa, em proveito próprio ou de terceiros, seràc 
quintuplicados, e levados a débito da conta-corrente no mês em que 
for conhecido o fato, sem prejuízo das medidas administrativas e 
dii9ipi.ioe.rtJi, MTTLIAMUMÀA À ••pécii» JIREVJJLT*». JM .Lai n»_2.a8Q, d» 26 
de março de 1979. 

I 5* Adotar-se-á o mesmo procedimento do parágrafo 
anterior, nos casos que o auto da infração tenha deixado da 
seguir a sua normal tramitação por inércia ou falta de cumprimento 
dos prazo» processuais pelo autor do feito. 

Art. 11 Os descontos a que estão sujeitos os integrantes 
do Grupo Ooupaoional Auditoria, Tributação, Arrecadação e 
Fiscalização - ATA-1000 em razão de falta não justifioada ao 
serviço, ou deoorrente de aplicação de penalidade disaiplinar, e 
bem assim a reuniões oficiais marcadas pelo Diretor de 
Administração Tributária, afetarão também a Gratifioação de 
Produtividade na proporção de 25 (vinte e oinoo) pontos para oada 
falta. 

Art. 12 Compete ao Departamento de Administração 
Tributária da Secretaria das Finanças e ao Departamento de 
Fiscalização e Administração Regional da Secretaria de Serviços 
Urbanos, com base nos critérios, conceitos e notas constantes das 
Tabelas I • II, respeotivãmente, anexas a este Decreto, e das 
informações dos Inspetores Fiscais e dos chefes imediatos, a 
apuração, o acompanhamento e a crítica dos pontos de produtividade, 
mediante o correto preenohinento do Boletim Individual de 
Informações e Controle da Gratificação de Produtividade, dos Mapas 
de Produção, dos Relatórios e Gráficos de Desempenho de Atividade 
Fiscal e outros documentos complementares. 

Parágrafo único. A ratificação dos pontos de 
produtividade mensal auferidos pelos servidores fiscais, de acordo 
com o disposto no caput deste artigo- inclui-9e na competência 

I - do Diretor de Administração Tritutária da Secre
taria de Finanças; 

II - do Diretor do Departamento de Fijoalização e Admi
nistração Regional da Secretaria de^ Serviços Urbanos. 

Art. 13 Os valores expressos monetariamente neste Decreto 
poderão ser revistos periodicamente mediante atereto do Chefe dc 
Poder Executivo Municipal. 

Art. 14 Constituem atribuições dos Secretários de Finan
ças e de Serviços Urbanos, nas respectivas esferas de atribuições: 

I - distribuir os integrantes de Grupo Ocupacional 
Auditoria, Tributação, Arrecadação e Fiscalização - ATA-1000 pelos 
órgãos e unidades e atividadeB fiscais respectivas. segundo a 
conveniência do serviço; 

II - atribuir aos servidores fiscais, no todo' ou em 
parte, os pontos de produtividade de que trata este Decreto, por 
motivo de realização de trabalho conjunto, de orientação ao 
contribuinte e em quaisquer outras iniciativas de superior 
interesse da administração fazendária; 

III - decidir os casos que se relacionem com dúvidas 
suscitadas na aplicação deste Decreto. 

Art. 15 Este Decreto entra EM viger na data de sua 
publicaçao, 

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente, o Decreto nS 2.513, de 16 de agosto de 1993. 

FRANCISCO XAVXSR B0KTSIRQ DA FRANGA 

sTiLvJWDRO TAVARES DB SALES 

BLiaXO LUIS SOBREIRA MONTEIRO DA FRANCA 

FERNANDO MARTINS DA -SILVA 

ANTONIO' FABIO BONAVIDES MARIZ MAIA 

http://dii9ipi.ioe.rtJi
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GRATIFICAÇÃO DK PRODUTIVIDADE 

A Gratificação da Produtividade será atribuída até o 
limite máximo mensal de 500 (quinhentos) pontos, auferidos em razão 
dos critérios e conceitos seguintes: 

a) por ATIVIDADES DB FISCALIZAÇÃO B ARRECADAÇÃO PROGRAMADAS, 
aos um limite mensal de 100 (a«>) pontos, correspondente» ao 
cumprimento de Tarefa Mínima, entendida como: 

1. l a realização 8e serviços de natureza fisoal determinados 
por autoridade «ompetente, tais como: diligência mensal, 
contestação à defesa, contra-arrazaado e informações 
necessárias à instrução de processos fiscais, solicitadas 
por autoridades e órgãos julgadores; 

2. exata aplicação dos dispositivos da legislação 
tributária, urbanística e de posturas e o efetivo e 
presto cumprimento das ordens e determinações emanadas de 
autoridade superior, dentro doa prazos e condições 
determinados^ 

3. inspeção, com anotações nos respectivos Boletins de 
Ocorrênoia, nas obras licenciadas • em fase de execução, 
de acordo com a legislação normativa expedida pela 
Secretaria de Serviços Urbanos, 

i,. efetivo acompanhamento mensal de, no mínimo, 15 Cquinsei 
contribuintes, por cada fiscal, mediante o preenchimento 
de formulário próprio ou o exercício regular em Postos ou 
Comandos Fisoaisj. • oritáxÍA 4& tfirmtar d» .AdaiOÜtCABÃo 
Tributária, 

b) Por ATIVIDADES DB FISCALIZAÇÃO g ARRECADAÇÃO ADICIONAIS, 
oom um limite mensal de «O0 (quatrocentos) pontos: 

1. procedimento fiscal quando oonstatada diferença entre o 
valor real do tributo e o efetivamente pago, quando a 
diferença for: 

até R$-50,00 5 pontos 
acima de R$-50,00 10 pontos 

2. quando o tributo devido, escriturado ou não 
em livros fiscais, não tenha sido pago 5 pontos 

procedimento fiscal, quando apurados serviços 
prestados por terceiros, tendo o tributo sido.*? 
retido ou não. e não pago, para o valor dos 
serviços oospreendidoe na seguinte esoala: 

até R$-800,00 3 pontos 
acima de RÍ-800,00 e até RÍ-4.000,00 5 pontos 
acima de R$-í.000,00 10 pontos 

verificação de erro na alíquota aplicada e a 
aonstatação de divergência de valores entre a 
emissão e a escrituração das NFS e NFFS, ou 
ambas as ocorrências 5 pontos 

diferença constatada entre as escritas fiscal 
e contábil...." 10 pontos 
(Limite mensal: 100 pontos) 

apuração de prestação de serviços sem a emis
são da correspondente nota fiscal ou opera
ções tributárias escrituradas como imunes, 
isenta* ou nSo tributável*, ou ooerrínoia cu
mulativa 10 pontos 
(Limite mensal: 160 pontos) 

apuração de deduções fictícias, nos casos de 
dooumento* simulado*, violados ou falsos 10 pontos 

procedimento fisoal em estabelecimento, sem a 
lavratura de Auto de Infração., 
(Limite mensal: 120 pontos) 

5 pontos 

procedimento fiscal mediante estimativa ou 
arbitramento de valor tributável para estabe
lecimento cuja receita não condiz com os va
lores praticados pelo mercado 10 pontos 
(Limite mensal: 160 pontos 

procedimento fiscal mediante estimativa ou 
arbitramento da valor tributável para estabe
lecimento que esteja funcionando sem inscri
ção no Cadastro Mercantil da Contribuintes... 

constatação de fraudes em documentos fiscais 10 pontos 
(A constatação poderá, entre outras ocorrên
cias, decorrer de. 

* utilização de NFS ou NFFS com serie e núme-
mero .paralelos ao filigranado ou autorizado 
pela Secretaria de Finanças; 

* divergência de valores entre as vias das 
NFS • NFFS, de mesma numeração ( nota fiscal 
calçada ), 

* utilização de HFS e NFFS em desobediênoia 
ao disposto no Art. 12, do Decreto\ s 1.905, 
de 16 de março de 1990). 

lavratura de Auto de Infração em decorrênoia 
da utilização de meio de publicidade não au
torizado por autoridade competente, obedeci
do o seguinte escalonamento: 

até R$-50,00 2 pontos 
acima de R$-50.00 4 pontos 

lavratura de Autc de Infração em decorrência 
da falta de pagamento de tributos previamente 
fixados pela legislação pertinente 3 pontos 

lavratura de Auto de Infração de estabeleci
mento* que funcionem em horários especiais 
sem prévia autorização 2 pontos 
(Limite mensal: 100 pontos) 

plantões fiscais em locais de diversões pú
blicas, conforme escalas organicadas pela ad
ministração tributária 

vistorias a microempresas, informações pro
cessuais ia loco a diligências deteraina-
' das pela autoridade competente 3 
(Limite mensal: 60 pontos) 

autuações de estabelecimentos ou de responsá
veis pela instalação de máquinas, apetre
chos, equipamento* e afins, sem prévia licen
ça da autoridade competente 3 
(Limite mensal: 100 pontos) 

autuações decorrentes de mudança de endereço, 
funoionamento sem inscrição no Cadastro Mer
cantil de Contribuinte* e embaraço da ativi
dade f iscai 3 
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Os pontos auferidos pelos servidores fiscais, mediante 
ato designatório especial da autoridade ooopetente. em 
decorrência de atividade de -fiscalização em estabeleci
mentos situados fora do Município de João Pessoa serão 
computados em dobro. 

Pela elaboração de projetos que atendam aos interesses e 
peculiaridades dos serviços incluídos na competência 
institucional do Departamento de Administração Tributária 
da Secretaria de Finanças e na Divisão de Fiscalização do 
Departamento de Fiscalização e Administração Regional da 
Secretaria de Serviços Urbanos poderá. em caráter 
especial e mediante aprovação doa Secretários Municipais 
dessas Pastas, ser atribuído aos autores servidores do 
Fisco 'Municipal até 20 (vinte) pontos de 
produtividade, no mês. 
Os pontos de produtividade estabelecidos nos números 1 a 
11, da alínea T>. serão definidos pelo resultado da 
multiplicação destes pelos pesos correspondentes, 
observada a receita mensal do estabelecimento no último 
mês do período fiscalizado, conforme detalhamento a 
seguir: 

RECEITA MENSAL DO ESTABELECIMENTO PESO 

até R$-200,00 1,0 
aoima de R$-200,00 até R$-600,00 1,8 
acima de R$-600,00 até R$-1.200,00 2.0 
acima de Rt-1.200,00 até R»-3.200,00 3.0 
acima de M-3-200,00 até RÍ-6.800,00 ¿,0 
aoima de R$-A. 800,00 até R$-6.400,00 5,0 
acima de R|-6,400,00 até RÍ-8.000,00 6,0 
acima de Rí-B.000,00 até R|-2A.000,00 7,0 
acima de R*-24.0C0,00 8,0 

A inassiduidade, a impontualidade e a falta de 
cumprimento das atividades incluídas nas Tarefas Mínimas 
a que se refere a alínea a, números 1 a Â, podem 
acarretar deduções sucessiva» de 10 (des) pontos, por 
cada ocorrência, por solicitação dos chefes imediatos e 
dos Inspetores Fiscais. 

T A B E L A II 

ATIVIDADES DK FISCALIZAÇÃO DE OBRAS S POSTURAS MUHICIPAI6 

autuações por infrações a diapositivos do Có
digo de PoBturas 3 pontos 
(Limite: 55 pontos) 

autuações pelo exercício irregular de ativi
dade licenciada, de maneira a contrariar in
teresse público, a ordem pública, a higiene, 
à saúde, à segurança e aos bons costumes 2 pontos 

autuações pelo não fechamento de terrenos, 
pela não construção de passeios ou sua recu
peração, ou ambas as ooorrêneiaa 2 pontoe 
(Limite mensal: 20 pontos) 

elaboração de Laudos e Vistorias, para efeito 
de obras embargadas 2 pontoa 

outras autuações de serviços ou notificação 
por infração não especificada nesta Tabela... 3 pontos 

N O T A S : 

0 valor do ponto de produtividade a que fazem jus os 
servidores fiscais coo exercício na Divisão de 
Fiscalização do Departamento de Fiscalização e 
Administração Regional da Secretaria de Serviços Urbsnes 
será definido peia ¡nu 11 ip 1 ¿ cação de valor atribuido a 

oada padrão pelo peso correspondente ao agravante da 
penalidade, conforme os critérios e Quadro Ponderal 
seguintes: 

OCORRÊNCIA 

lm quando a infração corresponder à falta 
de licença para construção 

lb quando a infração corresponder ao recuo 
mínimo exigido pela legislação 

lo quando a infração corresponder ao índice 
de ocupação e aproveitamento máximo exigido 
na legislação 

PESO 

lOÃO PESSOA 

Viva esta cidade 

PAGANDO OS SEUS IMPOSTOS EM DIA 
VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO 

PARA 0 DESENVOLVIMENTO 
OE SUA CIDADE. 
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Q U A D R O F» O N D E R A L 

PESO \ 4,0 (») 4,0 («*) 4.0 <•») 
~- _____ PADKAÒ 8 EM LICENÇA SEM OS RECUOS MÍNIMOS ULTRAPASS ÍNDICE OCUPAÇÃO APROVADO 

ESPÉCIE ' ~ij BAIXO 1NORMAL! ALTO ILUXO BAIXO1NORMALI ALTO 1 LUXO BAIXO 1 NORMAL 1 ALTO | LUXO 
Construção, Reforma ou 
Ampliação, ou amboa |-
Rl; R2 e R3, ou 
Em desacordo oom o|s 
projetos aprovados 

2,0 3,0 4,0 5,0 3,0 4,5 e.O 7,0 1,5 2,0 2,5 3,5 

Construção, Reforma sju 
Ampliação, ou ambos]' 
R5J;e R6, ou - 6,5 6,5 7,5- - 6,0 7,0 8,0 
Ba" desacordo com ^s 
projetos aprovados' - - - - -

I éu 

riij-
Construção, Reforma 
Ampliação Comeroi 
InduBtrial ou Profi 
sional, ou 4,0 -§,0 6,0 7,0 4,0 5,0 6,0 7,0 
Eis desacordo oom ajs 
projetos aprovado» 

Termos de Bobarmos Re
sidenciais, Induã-
triais, Comerciai» :e 
Profissionais, ou 
Autuações a Profissio
nais Liberais ou a Es
tabelecimentos, ou a 
ambos (pelo Serviço) 2,0 

4,0 5,0 1.0 1,5 

(* ) Hão é permitido o oáloulo do ponto de produtividade mediante efeito cumulativo-
(»») É permitido o oáloulo do ponto de produtividade mediante efeito cumulativo. 

DECRETO NS 2.897 , DE 02 DE OUTUBRO DE 1995. 

REGULAMENTA A LEI N« 7.852, DE 24 DE 
A2ÔST0 DE 1995, QUE ESTABELECE NOR 
NAS PARA 0 FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA 
DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pe 
lo art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do MaaJ&lpio de João T 

Pessoa e desacordo coo o disposto na Lei Municipal N* 7.852, 
de 24 de Agosto de 1995. 

D E C R E T A : 

Art._l« - Fica aprovado o regulamento da Fundação 
Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, contendo 52 artigos, pu 
blIçados ea anexo a este Decreto. 

Art. 2» - Este Decreto entra ea vigor na data de 
sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 02 DE OU 
TUBRO DE 1995. 

FRANCISCO XAVTER MONTEttRO DA FRANCA 

JOSÉ DE CARVALHO COSTA FILHO 

EMÍLIA AUGUSTA UNS FREIRE 

ANTÔNIO FÁBIO BONAVIDES NARIZ MAIA 

FERNANDO MAHTINS DA SILVA 

CAPITULO I 
DOS 0S3ETIV0S 

ART. 18) - Os objetivos da Fundação Cultural de João Pessoa - que 
taabés responde pela denominação de FUNJOPE, criada pela Lei n* 2.882, 
da 24 de agasto de 1995, estão definidos e determinados na Titulo I da 
citada Lei; 

ART. 29) - A FUNJOPE classifica-se como entidade da Direito Públi 
co, estando, portanto, sujeita às normas a regências que disciplinam o 
funcionamento daa fundações como tal classificadas; 

ART. 38) - A FUNJOPE tem Autonomia Administrativa, Financeira , 
Técnica a Funcional, sendo vinculada à Secretaria de Educação e Cultura 
do Município, no que se refere ao Planejamento e Programação de suas At: 
vidadas; • 

ART. 48) - A FUNJOPE, gozará, na forma da Lei, doa privilégios de 
imunidade Tributária, Direta ou Indireta, isenções a franquias inerentes 
a Fazenda Pública; 

ART. 58) - Além dos objetivos identificados no Art. 49 a ItBns , 
da Lei nB 2.882, da 24 de agSato de 1995, a FUNJOPE tea como finalidade 
prioritária, oferBcer ao Poder Executivo, estudos, análises s parecerei 
sobre obras e atividades, desenvolvidas ou a serem desenvolvidas no âmb. 
to da Administração Municipal, qua possam influir nos hábitos e costume; 
da população; * 

ART. 68) - A FUNJOPE competirá dirigir e/ou realizar levantame 
tos de opinião pública, diretamente ou através ds institutos especializa 
doa, sobra problemas, interesses e sugestões da população, destinados 
a eabasar as planos, projetos e obras da Administração Pública Municipal 

CAPITULO II 
DAS RECEITAS 

ART. 18) - As receitas da FUNJOPE serão constituídas por: 

I - Dotações consignadas no Orçamenta do Município; 
II - Outras dotações, auxílios e subvenções, que lhe forem 

consignados em orçamento de qualquer nível do Governo; 
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III - Rendas de qualquer espécies, originadas de seus pré 
prios . -.viços, bens e atividades, inclusive as decorrentes da explore 
ção comercial ds atividades permitidas por Lei e da cobrança de direitas 
autorais próprios ou que venha a adquirir; 

IV - Contribuições provenientes de peaaoae Fíaicaa ou 3urí 
dicas, Públicas ou PrTvãTdas '-"«acionais ou Estrangeiras; 1 

V - Realização de eonvsnioa ou contratação de eerviçoe ' 
com entidades Publicas ou Privadas, na forma do item anterior; 

VI - Rendas de bana aóvsia ou imóveis que façam parte inte 
grante do seu patrimônio ou que aatejam sob sua administração; 

VII - Doaçõese atos rendas eventuais, ou decorrentes de eis 
posição legal; 

VIII - As receitas, de qualquer forma ou origem,auferidas pe 
la FUN30PE, serão utilizadas, exclusivamente, para conaecução dos ,seus 
objetivos e a aua/aplicaçeo será controlada pelo planejamento prévio a 
provado pelo Conselho Deliberativo, obedecidas es Normas e Planos orçsmen 
tários da Administração Municipal; 

CAPITULO II <, 
Hf: PATRIMÔNIO 

ART, BB) - 0 patrimônio da FUNJOPE será constituído por: 

I - Os bens móveis e imóveis, o acervo a a documentação ' 
do extinto Depertamsnto ds Cultura de Secretaria OB Educação e Cultura 
do Município, na forma do Art. 23 e parágrafo, da Lei na 2.882 da 24 de 
egSato ds 1995; 

II - Do imóvel onde funcionou a "CASA OA PÓLVORA", inclusi 
v.e o acervo ali exposto, conformo transferência determinada pelo Excelun 
tíasimo senhor Preíélto:Municipal; 

III - Outros Bens, móveis s imóveis, que forem transferidas 
em qualquer tempo, por ato do Chefe do Poder Executiva Municipal; 

IV - Por Bens e Direitos que venham a lhe ser doados tr.m; 
feridos ou adquiridos, na forma legal; 

v - Doações, legados e haranças que lhe sejam transferir; 
por pessoas físicas ou jurídicas; 

VI « Incorporação de resultados financeiros; 
VII - Acervo Cultural que vier a constituir por aquisição DL 

premiação e o que lhe for legado ou doado; 

ART. 99) 
I 
II 

A FUNJOPE tem a seguints estrutura básica: 

DIRETORIA EXECUTIVA 

1 - 0 0 CONSELHO DELIBERATIVO 
ART. IO») - 0 Conselho Deliberativo é o órgão máximo da FUNJOPE , 

de naturaza deliberativa, tendo por finalidade exercer as atividades de 
controle, fiscalização a de deciBÕo das ações da Fundação; 

ART. lia) - 0 Conselho Deliberativo, integrado por 08 (oito) «en 
bros, teu a seguinte constituição: 

I - Representantes do Poder Público: 
B) - Como membros natos: 
1. - Secretário de Educação e Culture, que eará o seu Preaj 

denta 
2. - Diretor-Executivo da Fundação 
b) - Membros indicados pelos órgão3seguintes: 
1. - Reprssantante da Secretaria Municipal de Planejamento' 

e Coordenação 
2. - Representante da Secretaria Municipal da Finanças. 
II - 04 (quatro) represententes da Sociedade Civil, eseolb.i 

dos pelea Entidades Culturais, legalmentes constituídas, mediante Asaem 
bláia, convocadas por Edital pela Sacreteria de Educação a Cultura do Mu 
nicipio; 

a) - As Entidades que deverão estar devidamente cadastrada» 
na FUN30PE, exercerão livremente o voto, podendo cada uma, em eacrutínun 
secreto, votar em até 04 (quatro) nomes para titulares s em igual num» 
ro para Suplentes, dispensado o registro prévio de chapas, considerando-
se escolhidos os nomes qua obtiveram o maior número ds votOB; 

ART. 12») - A escolha de que trata o item II, do Artigo anterio-
será presidida pelo Secretário de Educação e Cultura, ou seu representa i 

te oficialmente designado, qua encaminhará os nomes indicados por ele 
ção, para o Chefs do Poder ExBcutivo, que editará ato de nomeação do 
Conselheiros; 

ART. 13») - A nomeação dos representantes do Poder Executivo, ser 
da competência exclusiva da Chefe do Executivo Municipal, obedecido 
que diapõe o Art. 10», da Lei n° 2.882, de 24 de agosto de 1995, Itens 
s II; 

ART. 149) - O Coordenador da implantação da FUN30PE, nomeado po 
ato do Chefe do Executivo Municipal, terá aaaenta no Coneelho Oaliberat 
vo, com direito a voto e voz, até qua aeja escolhido e nomesdo o Direto 
Executivo; 

§ Único - Cada Conselheira titular terá um Suplanta, indicada 
conjuntamente, para subatituí-lo naa auas ausências, faltas e iapediae 
tos; 

§ 2«) - De mandatos doa Conselheiros, excetuando-a a os natoa 
será de 02 (doia)anoa, podando aer reconduzidos por maia um período d 
igual duração; 

ART. 15S) - As eleiçSes para os Conselheiros de que trata o lt* 
II, do Artiga 10«, da Lei n" 7.852, de 24 de agosto de 1995, serão proc 
didaa, na primeira investidura, até 30 (trinta) dias após s aprovação d 
presente Regulamsnto, e três mesea antes do término do mandato para a 
subsequentes; 

1.1 - DA COMPETÊNCIA 

ART. 16") - Compete ao Conselho DelibBretivo: 

I - Elaborar e revisar, quendo necessário e :por propoat 
da Diretoria Executiva. 0 Regulamento de FUN30PE, submetendo-o em qua 
quer caso, à aprovação do Chefe do Executivo Municipal; 

II - Deliberar sobre as polítiess, diretrizes e programas 
serem desenvolvidos pela FUNJOPE; 

III - Exercer o controle e a fiscalização doa atoa admini 
trativos à cargo da Diretoria Executiva,; 

IV - Examinar e aprovar os programas de administração de 
pessoal, patrimônio, material, finanças, que não estiverem contidas em 
atos superiorea ou que forem propostos pela Diretoria Executiva; 

V - Examinar e deliberar sobre as modificações estrutu 
rais que as necessidades e o crescimento da FUN3QPE o determinarem , 
buacando asmpre compatibilizar eaaaa necessidades caa :aa possibilida 
DSB econômico/financeiras da FUN3QPE; 

VI - Indicar, em lista trinome, obtida pelo voto majoritá 
rio do Conselho, nomes do Chefa do Poder Executivo Municipal, para no 
meação do cargo de Diretor-Executivo da FUN00PE; 

} Onico - A indicação de que trata o Item,acima será obtida ps 
lo critério de maioria simples; 

VII - Elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a sua 
instalação, o Regimento Interno do próprio Conselho; 

VIII - Examinar a referendar as Minutas de Convênios ou ou 
tros Contratos que lhe forsm enviados pela Diretoria Executiva; 

IX - Analiaar e deliberar aobra a proposta orçamentária a 
•sáial a o plano anual de ação cultural, apresentados pela Diretoria Exe 
cutiva na forma do item IV, do Art. 12», da Lei n» 7.852 de 24 de agôs 
to da 1995, bem como aobre aa alterações suplementares que lhe forem 
propostas no correr do exercício; 

S Onico - A aprovação das propostas será obtida mediante meio 
ria simples; 

X - Ao ConsBlho competirá também solicitar do Chefe do 
Executivo Municipal, o impedimento ou afastamento do Diretor-Executivo 
obtido o voto consasual de 3/4 (Três quartos) dos seus componentes; 

5 Onico - Impedida au afastado o Diretor-Executivo earauas fun 
çõas passarão a ser exercidas por um doa Conselheiroa, indicado pela 
Presidente do órgão, até que aeja efetuadas novas indicações, na for 
ma do item VI deste Artigo, ô que deverá scontscer no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados da data da decretação do impedimento ou 
afastamento; 

1.2 - DO FUNCIONAMENTO 
\ 

ART. 17,9) - O Conselho Deliberativo reunir-se-é, na sede de Fun 
dação Cultura - FUNJ0PE; 
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I - Ordinariamente, 06 (seis) vezes por ano, nos meaes de 
janeiro, março, junho, agosto, outubro e dezembro, sempre na quinta fei 
ra da segunde semana de cada mês; 

I Onico - Quando o dia for santificado, feriado ou ocorrerem ia 
psdimentoa legais, as reuniões se realizarão no primeiro dia útil que 
•• seguir; 

II - Extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presi 
dente ou por 50* (Cinquenta por cento) doa Membros; 

i Onico - Nas convocações extraordinárias somente poderão eer 
discutidos e deliberados os assuntos que dsterminarsm a sus realização, 
e como tal constantes da pauta de convocação; 

ART. 18») -0 Conselho disporá de uma Secretaria, instalada no pré 
dio onde funcione a FUNJqPE/ dispondo dos equipamentos,materiais e de 
pessoal, i seesárioe ao aau afetivo funcionamento; 

§ 1») - A aacrstsria do Conselho Deliberativo ssrá dirigida 
por servidor, da livre escolhe do Presidente, qus exercerá cumulativa 
•ente, as funções de Datilõgrafo/Arquivieta, a a quem competirá secreta 
risr as reuniões ordinárias s extraordinárias, além de ser responsável 
pela organização do expediente do Conselho; 

§ 2») - 0 servidor fará jus, pelo exercício dsssas atribui 
ções, a uma gratificação equivalsnts ao valor da DAI-1, a ser paga pela 
Fundação Cultural - FUNJOPE; 

ART. 190) - As decisÕBs do Conselho serão tomadas por maioria sim 
pies, salvo no caso previsto no item X, do Artigo 16«, desse Ragulaaan 
to. 

ART. 209) - o presidenta do Conselho tsrã direito ao voto psritá 
rio em todss ss dsoisões, bem como so voto de quslidsds, qusndo numa vd 
tação ocorrerem dois empates seguidos; 

i IO) - Nas delibersções referentes a relatórios s prestações 
de contes em que seja envolvido psasoalaente, o Diretor-Executivo pode 
rá participar nas decisões mas ficará impedido de votar; 

' 20) - As decisões do Conselho serão formalizadas mediante 
resoluções editadas pelo Presidente, e a tramitação dos processos e 

outros Procedimentos Técnicos e Burocráticos serão definidos no Regi 
mento Interno ti; qjs nata o item I, do Art. 12 a, da Lei n° 7.852, de 24 
de agasto de 1995; 

2 - DA DIRETORIA EXECUTIVA 

ART. 21«) - A Diretoria Executiva é o órgão operacional da Funda 
ção Cultural de João Peaoa - FUNJOPE, tendo so ssu cargo as stividades 
de planejamento, rBvisão e administração das ações qus objetivam a cor 
aacução das finalidades da Fundação; 

ART. 220) - A Diretoria Executiva será integrada paios órgãos: 
I • ASSESSORIA JURÍDICA 
II - ASSESSORIA TÉCNICA 

III - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
IV - DEPARTAMENTO DE ACRO CULTURAL 

ABI; 230) - Assessoria Jurídica ssrá coordenada por ol (Hua) 8a 
chsrel em Ciências Jurídicas s Sociais, com registro na OAB/PB, e coa 
experiência comprovada em atividade correlate, mediante nomeação pelo 
Chefe do Poder Executivo; 

§ Onico A Assesaxia Jurídica, coapets examinar s ofere 
cer pereceres, na área da sua competência, em processos <to intsresse * 
da FUNJOPE, bem como redigir contratos, acordos, convênios e documan 
tos similares, prestará assistência ao Conselho Deliberativo, sempre 
para tal fia for convocado; 

ART. 2*0) - A Assessoria- Jurídica, psrs consecução de suss stri 
bulcões disporá de uma Secretáris-Dstilógrafb Arquivista, que fará jús 
a uaa gratificação asnssl, equivalsnts ao símbolo DAI-1, do Quadro de 
reaunersção da Prefeitura Municipal; 

{ Onico - A Asseesoria Jurídica, sempre que assim as fizer ne 
cessário, poderá reportar-se ou solicitar apoio à Procuradoria Jurídi 
da Prefeitura Municipal; 

AR", 2S E) - A Assessoria Técnica será coordenada por um Técnico 
de reconhecida competência na área do planejamento cultural, e sus a 
ção será desenvolvida junto ao Gabinete do Diretor-Executivo, devendo 
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também prestar assistência ao Conselho Deliberativo semprs que para tal 
fim solicitada; 

ART. 260) _ o Departamento Administrativo Finsncairo será dirigido, 
privativamente 9 nos termos da legislação em vigor, por Bacharel em Admi 
nietração, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, • tsrá.o anu cstaoi. 

I - Coordener e dirigir ae atividades burocráticas da Fun 
dação Cultural - FUNJ0PE, coapreando-se coao tal: 

a) - Políticas de Pessoal 
b) - Controla e Execução de Expediente 
c) - Controle e Supervisão de Materiais 
d) - Controle a Supervisão de Veículos e Transportes 
a) - Controle a Execução da Convênios 
f) - Controls a Supervisão da Execução Orçamentária 
g) - Levantamento de Dados e Formação de Propostas pars o 

Planejamento Orçamentário 
h) - Gerencia das Atividades Finenceira 
I) - Cadaatraaanto dos Bens Móveis o Imóveis que consti 

tuam o Patrimônio da Fundação 
j) - Gerência da Movimentação Financeira 
k) - Elaboração de Relatórios a Proposições Administrativas 
l) - Controls dos Arquivas e Registros da Fundação 
m) - Outras Atividades correlatas ou que Ihs fores atribui 

des pela Diretoria Executiva. 
II - Ao Diretor do Departamento Administrativo Financeiro 

compete substituir o Diretor-Executivo nas suas faltas e impedimentos. 
ART. 27°) - 0 Departsmsnto Adminiatrativo Financeiro será integra 

do pelas seguintes Divisões: 
1. - DIVISÃO AOMINISTRATIVA 
2. - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
3. - DIVISÃO DE CONVÊNIOS 

ART. 280) - Estas Divisões são diretamente subordinsdas so Depsr 
tamentci Administrativo Financeiro, e os saus Diretores serão escolhidos, 
exclusivamente, entre os servidores da Quadro Efetivo da Prefeitura Huni 

cipal, com experiência comprovada nas áreas; 

ART. 29B) - Ao Diretor da Divisão Admtnistrstivs compets: 

I - Supervisionar e executar ss atividades de controle pes 
Boal 

II - Controlar os serviços de arquiva e registros 
III - Controler os serviços de compra s guarda ds material 
IV - Supervisionar s saitir boletins de frequências 
V - Apoiar as atividades das Divisões Operatlvss, no refe 

rente ss providências materiais necessárias ao desenvolvimsnto ds Proje 
tos, Programas e Eventos; 

VI - Supervisionar os serviços ds Portaria, ds Gusrds s con 
servsçso do patrimônio da FUNJ0PE; 

VII - Exercer outras tarefas qus lhe farsa atribuídas pelo 
Diretor do Departaaento Adainietrativo Financeiro; 

VIII - Substituir o Diretor de Departamento Administrativo Fi 
nanceiro nas suas fsltas s impedimentos; 

ART. 300) - Ao Diretor da Divisão de Orçamento e Finanças compete: 
I - Assessorar o Diretor-Executivo, juntamente com o Diretor 

do Departamento Administrativo Financeiro, nas áreas orçamentária e Fi 
nsnceirs, efetuando levantamento e relatórios específicos, mensalmente 
•u sempre qus for solicitado; 

II - Efetuar movimento bancária, em conta especial da Funda 
ção Cultural - FUNJ0PE, podendo efetuar depósitos s proceder saquss, sea 
prs procedidas ds expressa autorização do Diretor-Executivo, a quem com 
patirá contrsssinar os cheques emitidos; 

III - Efetuar os pagamentos "do pessoal e fornecedoras, sea 
prs através de cheques nominais; 

IV - Preparar, juntamente com o Diretor Administrstivo Fi 
nanceiro, os documentos e demonstrativos financsiros necessários a pres 
tação da contas anual, e sempre que for solicitado pelo•Conselho:;Dalibe 
rativo; 

V - Exercer, pessoalmente, o controle da execução orçamen 
tária, emitindo empenhos, recibos s outros documentos correlatos; 

VI - Efetuar outras tarefas que lhe forem cominadas pelo Di 
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retor-Exeeutivo e/ou o Dirator do Departamento Administrativo Financeiro; 
ART. 31 8) - Ao Diretor da Divisão de Convênios compete: 

I - Preparar, juntamente com a Assessoria Jurídica, Minuta 
doa convênios a saram firmados pela FUNJOPE; 

II - Arquivar os documentos respectivo*; 
III - Acompanhar a execução dos convênios a contras contratas 

em que a FUNJOPE, seja interveniente, mantendo a Oiretoria Executiva, o 
Conselho Deliberativo a outros órgãos operacionais, informados sobra o an 
daamnto da execução de Convênio», incluaive projeção doa cronogramas fi 
nanceiros respectivos; 

ART. 32«) - 0 Departamento de Ação Cultural, sará dirigido por pas 
soas de reconhecida e comprovada atuação a experiência nas áreas Artisti 
co/Cultural, nomeado pela Chefe do Executivo Municipal, e terá ao seu car 
go: \ •/ 

I - Coordenar e dirigir aa atividades operacionais e fins 
da FUNJOPE; 

II - Preparar projetos a acompanhar a execução da programas 
Artísticos/Culturais da FUNJOPE j 

III - Assessorar diretamente o Oiretor-Exacutivo no eeu reis 
cionsmento com órgão congêneres, Municipais, Estaduais, Federais e Estran 
geiros; 

IV - Propor convênio a/ou parcarias com organizações Públi 
cas a Privadas, Nacionais e Estrangeiras, para realização dos objetivos ' 
da FUNJü; . ; 

V - Catalogar, registrar e responsabilizar-se pelo Acervo 
Cultural e Artístico da FUNDAÇÃO; 

VI - Supervisionar a gerar a utilização dos espaços próprios 
alugados ou cedidos em comodato a FUNJOPE e que sejam destinados a abri 
gar atividades culturais, tais como: Teatros, Galarias, Bibliotecas, Sa 
las de Concerto, Museus e outros semelhantes; 

VII - Manter cadastro atualizados dss Entidades Promotoras de 
Atividades Culturais, e dos Artistas de todas as áreas com residência ou 
domicílio no Município de João Pessoa; 

VIII - Preparar e submeter a aprovação do Oirator-Executivo, o 
calendário das atividades Artístico/Culturais a serem desenvolvidas, tnen 

salmente, pela FUNJOPE; 
IX - Substituir o Dirator-Exacutivo nas suas faltas e impe 

diaentaa; 
ART. 33°) - 0 Departamento de Ação Cultural será constituído pe 

las seguintes Divisões: 
1. - DIVISÃO DE ARTES CÊNICAS 
2. - DIVISÃO DE ARTES PLÁSTICAS 
3. - DIVISÃO DE MUSEUS E MONUMENTOS 
4. - DIVISÃO DE PESQUISAS E EDITORAÇÃO 
5. - DIVISÃO DE FOLCLORE 
6. - DIVISÃO DE MÚSICA 
7. - DIVISÃO DE BIBLIOTECA 

ART. 348) - Estes Divisões serão diretamente subordinadas ao í)e 
partamento da Ação Cultural, e os «sua Diretores serão escolhidas, exclu 
sivãmente, entre os servidores do Quadro da Prefeitura Municipal com sx 
pariêncie comprovada nas respectivas áreas; 

ART. 35°) - Ao Diretor de Divisão da Artes Cênicas compete: 
I - Coordenar as atividades de Teatro, Cinema ssDançs no 

Sabito da FUNJOPE; 
II - Planejar as políticas da estímulo e incentivo a produ 

ção e divulgação dss Artes Cênicas, em qualquer dss suas expressões, no 
âmbito do Município de João Pessoa; 

III - Promover estudos, debates, Seminários s apresentações' 
pública» a Produções Cênicas, priorizando a Escala Pública Municipal; 

IV - Manter permanente relacionamentos com os setores de 
Educação Artística da Secretaria de Educação e Cultura; 

V - Promover intercâmbio de informações com ae entidades, 
Públicas e Privadas, Nacionais e Estrangeiras, ligadas a produção e de 
senvolvimento das Artes Cênicas; 

VI - Preparar projetos s sugestões sobrs a área específica 
para comporem o calendário de atividades mensais da FUNJOPE; 

VII - Responsabilizar-se pela administração dos Equipamon 
tos e materiais de propriedade ou sob a guarda da FUNJOPE, necessários 
as atividades Cênicas; 

ART. 36 9) - Ao Diretor da Divisão de Artes Plásticas corapetB: 

I - Assessorar diretamente o Diretor do Departamento di 
Ação Cultural, nas ações que digam respeito a Promoção, Difusão a Est: 
mulg das Artes Plásticas; 

II - Encarregar-se ,sob a supervisão do Diretor do Oepai 
taaento de Ação Cultural, da realização do Salão Municipal de Artes 
Plásticas, oroaoçâo já incorporada ao calendário cultural de João Pe: 
soe; 

III - Promover relecionaaanto permanente com e Secretarii 
de Educação a Cultura, objetivando levar à população escolar Exposições 
didáticas, palestras e lsboratSrios sobre as Artes Plásticas; 

IV - Manter contacto permanente com Entidedea, Pública: 
e Privadas , com atividade especifica no Município de Joãc 
Passos; 

V - Promover encontros a exposições públicas sobre a: 
Artes Pláeticea; 

VI - Manter cadastro atualizados das Galeriea s Artistas 
aa atividede no Município de João Pessoa; 

VII - Rssponssbilizar-se psls guarda e conservação dos e 
quipaaentos e do Acervo de propriedade de FUNJOPE; 

VIII - Elaborar projetos s programas de atividades;a-serem 
desenvolvidas pela FUNJOPE, que objetivem a divulgação e a integração ' 
Artista/produto/população; 

ART. 378) - Ao Dirator de Oivisão da Museus s Monumentos compe 
te: 

I - Manter registro cadastrei de monumentos históricos 
da cidade e dbMunicípio de João Pessoa; 

II - Manter permanente intercSebio com aa Entidades rss 
ponsávsis pela preservação dos Monumentos Históricos, Estaduaia a Fede 
raia, objetivando o estabelecimento de políticas e etividades uniformes 
e limites de competência; 

III - Cadeatrar aa Instituições Públicas a/ou Privadas , 
Nacionais a Internacionais, que desenvolvem Programas da Apoio e/ou fi 
nanciaaento às Obras de prsssrvação de^monumentos, Sítios s logradouros 
Históricos; 

IV - Elaborar projetn3 da implantação de Museu e arquivo 
da cidade da João Pessoa; 

V - Supervisionar a administrsção de museus e arquivos d 
Município da João Pessoa, existentes ou que vierae a ser criados; 

VI - Desenvolver junto a Rede Escolar do Município progr 
mas destinados a deapertar nos estudantes o interesse pelas atividades 
museológicas, pele preservação doe aonuasntos e da memória dm tsrrm a di 
povo do Município; 

ART. 388) . Ao Diretor da Oivieão ds Pesquisa a Editoração, coap 
ta: 

I - Organizar as atividades de pesquisa a levantamento d' 
informações sobrs s culturs a o seu desenvolvimento no Município de Joâi 
Passos; 

II - Manter atualizado, um arquivo das Notícias, comeot 
rios, estudos o opiniões, sobre o trabalha de criação intelectual deae 
volvida pelo Município; 

III - Rssponssbilizar-se pelo recebimento, gusrds, sncaainh. 
sento e operscionalizaçso dos Projetos Editoriais a cargo da FUNJOPE; 

IV - Instituir a estiauler, junto a Rede ds Ensino Munie, 
pai, a organização ds Programas a Pesquisa, dirigidos no sentido de inti 
gnarano olunado noa problssaa sociaia da comunidade ea que vive; 

V - Planejar, prograasr s realizar concursos s gincana: 
culturais, que envolvam a Rede-da Ensino Municipal; 

VI - Mantar intercâmbio com es organizações, Públicos oi 
Privadas, que ss dediquem às atividades de Pesquisa s Editoração. 

ART. 398) - Ac Diretor da Divisão de Folclors, compete: 
I - Elaborar a operacionalizar projetos e progranas desti 

nados a estimular a preservação dms nossas tradições popularea; 
II - Desenvolver trabalhos de Pssquits a Registro das orj 

gens e raízes do Folclore Paraibano; 
III - Cadeatrar grupos folclóricos existentes no Município , 

com o registro de eues trsjstórias e análise histories dss manifeste 
ções que os identificam; 

IV - Daeenvolver, junto a Rede de Ensino Municipal, ciclos 
de estudos do Folclore Paraibano, estabelecendo programas ds pesquisa e 
análises de «utsnrii-tiWp das manifestações stuais; 

V - Propor ao Departamento ds Ação Cultural, programas de 
apoio a estímulo ss Entidades e Grupos legalmente organizados bem como I 
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íesaoas que, isoladamente, promovam sapatácu;las folclóricos; 
i/I - Estabelecer roteiros de apirasantações desses grupos e 

jessoaa, objetivando incluí-ios nos calendários cvlturais s turísticos da 
lunicípio da João Pàoaoa; 

ART. .*Qfi) - Ao Diretor da Oivisão de níáaic», compete: 
I - Elaborar planos a prograasEj tia incentivo a estímulo a 

produção aueicel de João Pessoa; 
II - Planejar a propor a Diretoria do Departamento da Ação 

Cultural, a realização da Concursos a apraaanttocaea Artístieo/auslcsis' 
no âabito do Município da João Paaaoa; 

III - Manter cadastro atualizado dos «Caicos, (Compositores 
instrumentistas, arrendadoras, ate.} em ativi.datfe no Município de João 
Pessoa; 

IV -4 Dsoenvoíver junto a Rada dai ínaino Municipal, palas 
traa a récitas didáticas, Objetivando eatiaul.ar no alunada a percepção 
e o goato palo convívio coa a aúaica a aa aeuia interpraatea; 

V - Levantar roteiros da Huaica: Paraibana, coa identifica 
cão da locais a datas da apresentações^ para registro noa calendarios ' 
turísticos do Municipio; 

ART. 419) - Ao Diretar da Divisão de Bilnliotecas, compete: 

I - Cadastrar Bibliotecas existíante* no Municipio; 
II - Elaborar projato da criação a implantação da Bibliote 

ca central do municipio; 
III - Estabelecer fluxo de inforaeaçõss coa as Bibliotecas' 

Públicaa, Estaduais a Federais, coa Editoras 03 Fundações cujas ativida 
dea aejae ligadas a editoração a difusão da lavro; 

IV - Estabelecer junto e Rede de Ensino Municipal, Progra 
mas * estímulo a leitura; 

V - Promover programas de estímulo a apoio às Bibliotecas 
escoleras existentes no Municipio da Josa Pesssoa; 

ART. 428) . Ao Diretor Executivo, compute: 

I - Exercer todas as atividades de administração geral e 
aspacífica da FUNJOPE, através dos Departamentos Administrativa Finan 
e de Ação Cultural, Assessoria Jurídica a Técrrico; 

II - Representar a FUNJOPE ou promover-lhe a representação 
em 3uÍ2o ou fora dele; 

III - Preparar a submeter eo Conselho Deliberativo a propôs 
ta orçamentária anual, Plano de Atividades e a Prestação de Contas, taa 
béa ar> 3; 

-IX M fiaeponeablllzar-ae paio cuapriaante da Legislação ea 
vigor, o Plano Anual, coapatibilizendo-p saapre coa as diretrizes Poli 
tico/Administrativas eaanadaa da Chefia do Poder Executivo Municipal , 
a pelo atendimento das decisões do Conselho Deliberativo; 

V - Propor ao Chefe do Podar Executivo, "AD-REFERENDUN" ' 
do Conselho Daliberetivo, a noaeeçSo a demissão dos ocupantes doa car 
gos em comissão ea que trata o Anexo I, da Lei n» 7.8S2 (Art. 21 a) de 
24 da agflato de 1995; 

VI - Administrar as dotações consignadas no orçamento do 
município ea favor da FUNJOPE, baa aaaia os domeis reeooeasa auferidos 
coao Banda, encaminhando , paio Diretor Administrativo Financeiro, as 
providências para liberação, aplicação e contabilização doa asamos; 

VII - Representar a FUNJOPE na celebração de Convênio ou 
outras foraaa de parceria, coa Instituições Públicas s/ou Privadas, Ns 
cionaia ou Estrangeiras, subaetendo oa projetos de Convênios, a aprecia 
ç5o prévia do Conselho Deliberativo; 

VIII - Preparar ralatórioB bimeatraiápobre aa atividades da 
FUNJOPE.e submetê-las a apreciação do Conselho Deliberativo; 

IX - Despachar com o Chefe da Poder Executivo sempre que os 
intereses da FUNJOPE assim determinarem; 

X - Submeter eo Secreta'rio da Educação a Cultura oe Pioje 
tos e Programas da stividadea, bea coao o calendário cultural e e Pro 
posta Orçamentária, para a devida apreciação e alterações se for o ca 
eo; 

XI - Exercer as deaais competências necessárias ao daaen 
volviaento das atividades da FUNJOPE, dentro das diretrizes Políticas ' 
deterainadas pela Chefie do Podar Executivo e des eaenades do Conselho 
Deliberativo; 

XII - Manter permanente intecSabio coa es Secretarias de E 
ducação e Cultura e do Turismo, na elaboração de Projetoa e realização 
da Programas e Eventos culturais, ligados às finalidades de ambas; 

CAPITULO 
DISPOSIÇÕES CERAIS 
ART. 43°) - Os atos de gestão Econômica, Financeira e Patrimonial 

da FUNJOPE, aubaètea-se eo Sisteaa de Controla Interno Integrado do Muni 
cipio de Soão Pessoa e Se «uas noraaa gerais de Contabilidade, Adainis 
tração Financeira e Auditaria, à fiscalização dos órgãos coapetentae do 
Estado da Paraíba, na forma da Legislsção aspacífica; 

ART. 44») - CoapatSncia doa órgãos* unidades da rFUB."S0E, os nl 
vais oe subordinação, a rapraaantaçSo gráfica de estrutura organizado 
nal, as atribuições doa dirigentes e as dsaais noraas de funcionamento , 
estão estabelecidos neste Regulamento; 

ART. 450) - Os cargos ea comissão da FUNJOPE, destinado ao sten 
dimento ao disposto no Art. 169, da Lei n° 7.852, a constante no Anexo 
I, tabelas I a II, da referida Lai, serão preenchidos por propoata do Di 
retor-Executivo da FUNJOPE, asdiante atos do Chefe do Poder Executivo Mu 
nicipal; 

ART. 46") - o Quadro de pessoal da FUNJOPE, será criado aadiante 
proposta aprovada paio Conselho Deliberativo e instituído por Decreto do 
Poder Executivo, no prezo de 60 (sessenta) dias após a publicação deste 
Regimento; 

S I a - 0 pessoal que irá compor os Quadro Administrativos 1 

da FUNJOPE, será recrutado, exclusivamente entra os servidores efetivos 
do Poder Executivo Municipal, nos Termos do Art. 25» da Lei n° 7.852; 

5 2 a - 0 pessoal técnico especializada imprescindível as ati 
vidadas fins 'dà' FORDOPE, poderá Ser ' contratado poV~téèpõ'datèraihado me 
diante solicitação do Dirator-Exacutivo ao Conselho Deliberativa. 

{ 38 . Os valores constantes dee Tebalas I e II, do Anexo I, 
da Lei 7.B52, somente serão alterados mediante Lei devidamente aanciona 
da pelo Chefe do Poder Executivo; 

ART.47») - A FUNJOPE, utilizará instituição de crédito oficiei pe 
ta o depósito, movimentação, transferência e aplicação, à quelquer Tito 
lo, dos.seus recursos financeiras; 

§ Único - A movimsntaçio dos depósitos bancários da FUNJOPE, st 
ré realizada pela Divisão de Orçamento e Finanças, s 08 cheques emitido; 

sarao assinados, conjuntamente, pelo Oiretor de Divisão e o Oiretor do 
Departamento Administrativo e Financeiro, mediante autorização do Oire 
tor-Executivo, nos documentos que derem orígara; 

ART. 48 a) 0 exercício financeiro da FUNJOPE aoincidirá com o 
ano civil; 

AUT. *9*f - -Psrr d TTeeeapenho de suas atividadeB a FUNJOPE pode 
ré: 

I - Aaainar contratos pera prestação de serviços tácni 
coa coa profissionais aspecializados, sea vinculo eapregatício, para a 
reelízsçeo de tarefas específicas, obedecida a Legislsção Pertinente; 

II - Assiner acordos, contretos, ajustes, convênios e ou 
troe Atoa siailarss, coa pessoas Físicss ou Jurídicas, Nacionais ou Es 
trangeiras; 

III - Criar, «adianta proposta da Diretoria Executiva , 
aprovação do Conselho Deliberativo a sanção do Chefe do Poder Executivo, 
o aau Quadro da Peasoal Peraanante, cujos cargos e funções serão ocupa 
doe, prefarancialaente, por servidores do Quadro Efetivo de Prafeiture 
Municipal, ne íorma do Art. 25 a da Lei n" 7.852, de 24 ds agosto de 1 
99S. 

ART. 50 a) - 0 Chefe do Pode Executivo Municipal nomeará, pelo 1 

prazo de até 06 (seis) aeaae ua Coordensdor para gerir os trabalhos de 
ieplantação da FUNJOPE; 

¡ 1 8 - 0 Coordenador que trata este Artigo, exercerá, curau 
lativaaente, as funçõea da Oirator-Executiuo, participando inclusive do 
Conselho Deliberativo; 

I 2S - Atendido o disposto do itea VII, Art. 12 a, da Lei n» 
7.852 e efetuada, paio Chefe do Poder Executivo coa a nomeação da Dire 
tor-Executivo, encerra-se o contrata do Coordenador de Implantação, nSc 
lhe cabendo qualquer tipo de direito ou indenização; 

§ 3 a - 0 Coordenador da implantação, para desempenho dt 
sues etribuições específicas, poderá solicitar do Chefe do Poder Execi 
tivo Municipal, a contratação de até três técnicos de experiência e idi 
neidade reconhecidos, para também pelo prazo máximo de 06 (seis) meses 
participsrem do Projeto de implantação s expansão; 

ART. 519) - A Diretoria Executiva poderá, mediante aprovação d 
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Conselho Deliberativo, atribuirás gratificações seguintes a servidores 
convocados a prestarem serviços nos Gabinetes do: 

- DIRETOR EXECUTIVO 

02 Se.cretárias .símbolo FUNJOPE - DAI-1 
01 Aaeaaaor. símbolo FUNJOPE - DAI-1 
01 Motorista, aímbolo FUNJOPE - DAI-2 

- ASSESSOR." JURÍDICO 

01 Secretária, símbolo FUNJOPE, DAI-2 

- OIRETOR 00 OEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

01 Secretária, símblo FUNJOPE - DAI-2 

01 Secretária datilografa, símbolo FUNJOPE - 0AI-3 

DIRETOR OE AÇÃO CULTURAL 

01 Secretária, símbolo FUNJOPE - DAI-2 
I Onico - Os valares dos símbolos acima serão eeapre iguais 

aos constantes das Tabelas em vigor na Prefeitura Municipal da João ' ' 
Pessoa. 

ART. 52») - Extinta a FUNJOPE o seu patrimônio será incorporado 
ao da Pre?aitura Municipal de João Pessoa; 

AHT. 53») - Este Regulamento entra em vigor na data do Decreto' 
Executivo gue o aprova. 

PAGANDO OS SEUS IMPOSTOS EM DIA 
VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO 

PARA 0 DESENVOLVIMENTO 
OE SUA CIDADE. 

DECRETO N» 2.900 , DE 11 DE OUTUBRO DE 1995 

DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS 
REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DA AD
MINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 
13 DE OUTUBRO DE 1995. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO 
DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pe 
la Lei Orgânica para o Município de João Pessoa. 

D E C R E T A 

Art. I a - E decretado ponto Facultativo,o ..dia 
13 i Outubro ( Sexta feira ), do corrente mês,com o fecha 
mento das Repartições, Autarquias e Empresas Municipais. 

Paragrafo Único - A liberação do expediente de 
que trata o caput do Art. I 9 . não contempla as atividades ' 
relacionadas a prestação de serviços essenciais, ou aos ser 
vidores sujeitos a serviços essenciais ou a regime de plan
tão. 

Art. 2 S . - Este Decreto entrará em vigor na da 
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

0 Secretário de Administração, DEFERIU os seguintes processos de Licen 
ça Especial: v 

PROCESSO NS NOME PERÍODO 
17029/95 GERALDO PACA DE OLIVEIRA 180 
16197/95 MARIA DO SOCORRO XAVIER 180 
17244/95 ALDENORA ALVES ROCHA DE MEDEIROS 180 
17440/95 JOANA CARVALHO LEITE 140 
17552/55 EDNA DE FÁTIMA COSTA 180 
15936/95 FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DE ALMEIDA 180 
15483/95 MARIA DO CARMO SANTOS 180 
16155/95 DIMAS BARROS DA SILVA 170 
17452/95 EVANDRO LUIZ FEITOSA TRAJANO 80 
15790/95 ROBERTO DA COSTA ALVES 60 
15537/95 MARIA EULALIA SILVA DE SOUSA 180 
17238/95 ELISA MARTINS GOMES 180 
17093/95 IEDA DE SOUZA FREIRE 150 
13797/95 JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS 130 
14805/95 LUTIGARDE SANTOS DE SOUSA 18O 
16158/95 DAYSE GOLZIO NAVARRO ANDRADE 130 
16304/95 EDMILSON PESSOA ARANTES 180 
15071/95 DAMIANA INÁCIO DA SILVA 18O 
15131/95 JOÃO ENÉAS DA SILVA SEGUNDO 130 
17178/95 JANDUÍ CAVALCANTE DA SILVA 180 
17305/95 DIOGENES AIRES GUIMARÃES 180 
16949/95 ANTÔNIO PEREIRA DE ARAÜJO 180 
16177/95 CARLOS ALBERTO DA SILVA 150 
16140/95 JOSÉ VELOSO CAVALCANTE FILHO 70 
15565/95 EVA VICENTE DA SILVA 130 
15757/95 MARIA DE FÁTIMA DA CUNHA 180 
16819/95 RITA MARIA MENDONÇA DA SILVA 50 
16223/95 MARIA CELINA FERNANDES DA\ßlLVA 180 
17097/95 ADIL CARLOS PIMENTEL 180 
15648/95 HÉLIO RIBEIRO GOMES 170 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA 


