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( A T O S DO P R E F E I T O | 

DECRETO NS 2.906 de 27 de outubro de 1995 

flore Crédito Suplementar para reforço das 
dotações consignadas no orçamento vigente 

O Prefeito do Município de João Pessoa, Estado da 
Paraíba, usando das atribuições que lhe conferem a Lei Federa] 
n o a.~'t>/64, Lei OrgSnica do Município de JoSo Pessoa e 
devi'!. -nte sutorijadu pela Lei n9 7.761 de 2S dezembro de 1994, 

Di CKKTAs 

Ar ! . , 1.9 - Fica aberto o Crédito Suplementar no 
valor de Rs 244.800.57 (Duzentos e quarenta e quatro mil e 
oitocentos reais e cinquenta e sete centavos), para reforço de 
dotações orçamentárias na forma abaixo discriminadas: 

10.1 - Secretaria de Saúde-Entidades Supefvisionadas 
10.12 - Instituto Cândida Vargas -ICV 

13.07.021.2003 - Coordenadoria de Administração e Finanças 
3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas..... 72.000.00 
3120.00 - Material de Consumo 12.000,00 
3132.00 — Outros Serviços e Encargos 10.008,00 

13.75.428.2004 - Hoordenadoria Medico Assistencial 
3111.01 - Vencimento e Van' »ns Fixas 140.000,00 
.3120.00 - Material de Consumi, 7.800,57 
3132.00 - Outros Serviços e Encargos 3.000,00 
F.R. - Próprios 

Total 244.800,57 

A.-:i. J'Q - As despesas com o crédito suplementar 
aberto pelo artigo anterior, ocorrerão por conta do Excesso de 
Arrecadação de Recursos Próprios , de acordo com ArtS 43 
parágVefo 13 da Lei Federal 4320/64. 

Ari. 3 9 - Este Decreto entra em vigor na 
data sua publicação. 

fii • - Revogam-se as disposições em contrário. 

FRANCISCO XAVÍER MONTEIRO DfJ FRANCA 

feriando fiar tins da Silva 

rfiJfvandVo Tavares de Sales 

Viva esta cidade 

DECRETO NB 2.908 de oi d e novembro 

Abre Crédito Suplementar para reforço das 
dotaçBes consignadas no orçamento vigente 

O Prefeito do Município de João Pessoa, Estado da 
Paraíba, usando das atribuiçBes que lhe conferem a Lei Federal 
n g 4,320/64, Lei' OrgSnica do Município de JoSo Pessoa e 
devidamente autorizado pela Lei n° 7.761 de 28 dezembro de 1994, 

P R T R E T * C 

r*'i I... :l. - Fica aberto no Orçamento do Município de 
JoSo Pessoa, o Crédito Suplementar de R* 203.424,93 (Duzentos e 
tr5s mil , quatrocentos e vinte e quatro reaie e noventa e três 
centavos) discriminado no anexo 1 deste^Decreto. 

Ari. - Os recursos necessários a execução 
do disposto no artigo anterior decorrerão da anulaçSo parcial das 
dotaçtses orçamentárias, de acordo com o Art. 43, parágrafo I, 
item III, da Lei 4,320, indicadas no anexo II, a este Decreto. 

Ar t . - 3 - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Ari... a. - Revogam-se as disposições em contrário. 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO 8A FRANCA 

Fernando Martins da ííilva 

ailvandro Tsvareí de Sales 

CRÍDIT0 SUPLEMENTAR ANEXO I SUPLEMENTAÇAO 

AMEXO AO DECRETO NS 2.908 DE 01 DE novembro DE 1995 
R« 1,88 

CP'.'IQ0 E s r x c i r i c A v í í o WrUREZA 0f* 
ï'F'-iPFSA 

füHIE DF 
K'KLiRfO 

VAI 31. 

3.8 
3.01 

11.65.3Í3.ZB97 

See. de Esoortes e Turisao 
Coordenação e Proaoçío do 
Turismo 
Planei. Coord, e Proaoçío do 
Turismo 3132.80 Ordinários 3B.eae.B3 

7.0 -
7.82 
18.58.323.1259 

13.B 
13.81 
B3.87.821.2114 

See. de Obras Públicas 
Logradouros Públicos 
Inf. Estrut. Urbana da Zona 
Nordeste J.Pessoa-PB.(Dren<j. 
Pav. Bess» Oceania) 
Sec. de Coaunicação Social 
Divulgaçíro 
Coaunicaç&o Social 

4iie.ee 

3132.88 

Ordinários 

Ordinários 

188.880.83 

73.424,93 

2B3.424.93 

http://3B.eae.B3
http://4iie.ee
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ANEXO II 

ANEXO AO DECRETO N° 2.908 DE Ol DE novembro 

A N U L A Ç Ã O 

DE 1995 

E K P E C I F u ,v,ft'i NATIJFF 

liESI'î 
A IV) row 

RKCl 
E Xti 
P.Í 0 

3.a Sec. de Esportes e Turismo 
3.BI Coordenação e Promoção do 

Turismo 
11.65 821 2899 Gerfntia AdainistraçSro 3111 02 Ord nários 2 37 

3120 e8 Ord nários 2 859 r-8 
3131 00 Ord nários 1 448 18 
3132 08 Ord nários 1 589 78 
4128 80 Ord nários 1 561 65 

11.65 363 2097 Flanei. Coord. e Promoçaro do 
Turismo 3128 88 Ort' nários 95 23 

3131 00 Orti nários 715 75 
4120 88 Orí nários 2 592 18 

11.65 363 2176 Congressos *e Eyéntos 3111 82 O.-d nários 16 613 69 Congressos *e Eyéntos 
3128 00 Jrd nários 574 e.a 

•> 3131 08 )rd nários 38 158 08 

3.82 Atividades Esportivas 
11.16 .2138 Apoio ao Esporte Amador 3131 88 Ord mários 31 268 8^ 

,4120 00' Ord nários 1 526 25 

3.83 Fundo Municipal de Promoção 
ao Turismo 

1U65, 363 2233 Despesa a Cargo do FUWROTUR 3111 02 Ord nários 1 637 : ; Í 

3128 %i Ordinarios 2 594 62 
3132 m Ord nários 5 797 30 

7.0 Sec. de Obras Públicas 
7.02 Logradouros Fúblicos 
11.07 825 .1275 Cent. Comer, para Ambulante 

em J. Pessoa-PB. 4110 . 38 Con /tnío 108 8E0 88 

DECRETO NB 2.gi8 de 06 de novembro 

Abre Credito Suplementar Dara reforço das 
dotações consignadas no orçamento vigente 

O Prefeito do Município de João Pessoa, Estado da 
Paraíba, usando das atribuições que lhe' conferem a Lei Federal 
nS 4.320/64, Lei Orgânica do Município de JoSo Pessoa e 
devidamente autorizada pela Lei n9 7.761 de 28 dezembro de 1994, 

Art. I - Fica aberto ao Orçamento do Município de 
Jo3o Pessoa, o Crédito Suplementar de R* 730.000,00 (Setecentos 
e trinta mil reaislno anexo 1 deste Decreto. 

Ar i 2 ! - Os recursos necessários a execução 
do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das 
dotações orçamentárias, de acordo com o Art. 43, parágrafo I, 
item III, da Lei 4.320, indicadas no anexo II, a este Decreto. 

• Arti. 
de sua publicação. 

Este Decreto entra em vigor na data 

Art.. 4 - Revogam-se as disposições em contrário. 

FRANCISCO XAVIER MONTEI RÍO DA FRANCA 

Fernando Martins da Silva 

Q^lvandro Tavares de Sales 

jOÃO PESSOA 
Viva esta cidade 

. • — — — 1 

CRÉDITO SUPLEMENTAR A N E X O I S Ú P L E M E N TAÇAo 

A N E X O A O D E C R E T O N S 2.918 DE 06 D E novembro D E 1995 
R» 1,88 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

VALOR 

5.8 
5.84 
18.58.323.2234 

10.0 
18.82 
13.75.428.2147 

Secretaria de Planejamento 
£>ppt9 <je Planejamento Urbano 
Pesquisas e Elab.de Projetos 

Sec. de Saúde 
Fundo Municipal de Saúde 
Manut. do Sistema U^ico de 
de Saúde 

3132.00 

3214.00 

Ordinários 

Convénio " 

30.088,80 

788.aae.ee 

738.8B8.88 

ANEXO II ANULAÇÃO 

ANEXO AO DECRETO NB 2.918 DE 06 DE novembro DE 1995 
R* í.ee 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

VALOR 

5.0 
5.84, 
18.58.323.1162 

Sec. de Planejamento 
DeptS de Planejamento Urbano 
Desapropriações 4iia.ee Ordinários 38.888,88 

21.8 

21.82 
13.76.449.1382 

Sec.Ext.de Pr0q.E5p.de Des. 
Urbano 
Ger&icia de Operações 
Infra Est. Urb.Alto Jaguari-
be ( Esg.SanitlV.do Alto Ja-
guaribe João Pessoa - PB 411e.ee Conv&iio 618.808,88 

13.76.325.1251 Proj. de Remediaçío do Lixftci 
do B. Roger 4118.JS Convenio 98.880,88 

738.888,88 

D E C R E T O ri a 2.919/95 
de 13 de novembro de 1995. 

Revoga o Deoreto nS 2.858, 
de 6 de julho de 1995, que declarou 
imóvel como de utilidade pública para 
efeito de desapropriação. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO D8 JOÃO PBSSOA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso V, da Lei 
Orgânica para o Município de João Pessoa, e tendo em vista o que 
consta do procesao ní PMJP-003.150/95-0, 

D E C R E T A : 

Art. 1». Fica revogado o Decreto n» 2.858, de 6 de julho 
de 1995, que declarou o imóvel localizado na Rua Alioe de Azevedo, 
ní 98, nesta . capital, como de utilidade pública, para efeito de 
desapropriação. 

Art. 2 e . Este Decreto entra em vigor na data de sua 

Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário. 

FRANCISCO XA\fïBR MONTEIRO OA FRANCA 

FERNANDO MARTINS DA SILvA 

http://Elab.de
http://788.aae.ee
http://4iia.ee
http://Sec.Ext.de
http://Pr0q.E5p.de
http://411e.ee
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DECRETO S°2.92043>£ IOVEMBBO BE 1995 

Di nova redaçSo ao Regulamento 
para os serviços de transporte 
de passageiros em veículos de 
Bluguel a taxímetro - TAXI. 

0 Prefeito Municipal de JoSo Pessoa , Estada da Paraíba, no 
uso das suas atribuições legais e de conformidade com o 
artigo 60 inciso V da Lei Orgânica do Hunicípio de 02 de 
abril de 1990 e de acordo coo o disposto na Lei Municipal 
NS 5.689 de 15 de julho de 1968. 

Fica aprovado o regulanento do serviço de 
transporte de passageiros em veículos de aluguel 
à taxímetro (TAXD.do município de JoSo Pessoa, 
composto por 111 (ce^nto e onze) artigos. 

Este decreto revoga o decreto n9 1764 de 28 de 
dezembro de 1988. 

Art.39 - Este decreto entrara em vigor na data de sua 
publicação, revogada aa disposições em contrario. 

JoSo Pessoa, 13 de novembro de 1995 

FRANCISCO XAVIES MONTJSIRO DA FRASCA 

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DE ALUGUEL A TAXÍMETRO DO 

MUNICÍPIO DE J0P.0 PESSOA. 

1 2 

12 

TITULO 1 
Das Normas Gerais 

CAPITULO I 
Das Disposições Preliminares 

CAPITULO II 
Da Permissão 

CAPITULO III 
Do Cadastre do Motorista de Táxi 

CAPITULO IV 
Das Obriqacões dos Permissionários e Motoristas de Táxis 

CAPITULO V 
Da Transferência e Cancelamento da Permissão 

TITULO II , . , , , 
Do Alvará de Estabelecimento 

CAPITULO I 
Das DisDosic&es Gerais 

CAPITULO II , 3 

•;-s Transferencia, Renovação e cancelamento do Alvará de 
Estac ionamento 

CAPITULO III 1 6 

Dos Pontos de Estacionamento 

CAPITULO'IV l e 

Da Coordenador ia do Ponto Privativo 

TITULO I I I ,„ 
Dos Veículos 

CAPITULO I , 1 9 

Das Disposições Gerais 

CAPITULO I I , 2 0 

Da Vistoria dos Veículos 

CAPITULO III , , 2 2 

Da Publicidade no Veiculo 

TITULO IV 
Dos Taxímetros e Aferição 

CAPITULO I 
Das Disposições Gerais 

CAPITULO II 
Das Tarifas 

TITULO V 
Das Infrações, Penalidades e Recursos 

CAPITULO I 
Das Disposições Gerais 

CAPITULO II 
Dos Recursos 

TITULO VI 
Disposições Finais B Transitórias 

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM 
VEÍCULOS DE ALUGUEL A TAXÍMETRO - TAXI 

TITULO I 

DAS NORMAS GERAIS 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O serviço de transporte de passageiro em veiculo 
de aluguel a Taxímetro (Táxi) no Município de 
João Pessoa será explorado sob regime de 
permissão e dependerá de prévia e expressa 
autorização da Prefeitura Municipal, através da 
Superintendência de Transportes Públicos - STP, 
observada a lei e atos normativos do Poder 
Exe>: ut i v o i 

de táxis no Município de JoSo Pessoa, 
será fixado na proporção de um (01) veieulo-táxi 
para cada 600 (seiscentos) habitantes, mantido, o 

atual de táxie. 

PARAGRAFO ÚNICO - Para efeito deste artigo serão 
tomados por base os índices de aumento 
populacional estimados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia s Estatística - IBGE. 

CAPITULO II 

DA PERMISSBO 

A permissão para exploração do serviço de 
transportes de passageiros em veículos de aluguel 
a taxímetro somente será outorgada a: 

Pessoa Jurídica constituída sob forma de 
Empresa Comercial para a execução do serviço; 

II- Pessoa Física, motorista profissional autônomo. 

Os táxis em serviço no Município, somente poderão 
ser dirigidos por motoristas devidamente 
inscritos na Superintendência de Transportes 
Públicos - STP. 

A pessoa jurídica que pretender a permissão pafs. 
explorar o serviço de transporte de passageiros 
em veículos de aluguel a taxímetro; deverá 
inicialmente, através de formulário específico 
consultar a Superintendência de Transportes 
Públicos - STP sobre a disponibilidade de vagas 
de estacionamento e comprovar as seguintes 
exigSnclas: 

I- provar que está legalmente constituída sob a 
forma de Empresa Comercial com os fins 
específicos para a exploração de que trata esta 
lei; 

de propr iedade 
veículos; 

de frota mínima de 

prova de que dispõem de garagem com capacidade 
mínima para recolhimento de 607. (sessenta por 
cento) da frota total, com áreas equivalentes a 
20 m2 por veículo e com superfície coberta de 
pelo menos 20X (vinte por cento), para execução 
de serviços gerais de manutenção; 

IV- inscrição no Cadastro 
Finanças do Município; 

Fiscal da Secretaria de 

certidão de regularidade com as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal; 

ter sua sede e escritório no Município de João 
Pessoa. 

A Empresa que satisfizer plenamente o artigo 
anterior, será outorgado o Termo de Permissão, no 
qual constará os seus direitos e obrigações. 

Parágrafo Cínico - Outorgado o Termo de Permissão, 
a Empresa deverá solicitar Alvará de 
Estacionamento para cada veículo da frota. 
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Art.7£ - O motorista profissional autônomo para obter a 
Permissão, deve estar previamente inscrito no 
Cadastro de Motoristas de Táxis da STP e que 
exista disponibilidade de vagas para 
Estacionamento, além de comprovar as seguintes 
exigências: 

I- Ser proprietário do veiculo; 

II- Estar inscrito como contribuinte do imposto sobre 
serviço de qualquer natureza (ISS) do Município e 
estar devidamente quitado; 

II- Estar inscrito come- contribuinte autônomo no 
Instituto Nacional de Previdência Social; 

IV- Declaração de não possuir outra permissão no 
Mun i •: í p í o; 

V- Apresentar certidão negativa de débito para com 
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

VI- Apresentar.' certidão negativa de antecedentes 
expedida a menos de 20 (trinta) dias; 

VII- Nada consta do Sindicato dos Condutores Autônomos 
de Veículos Rodoviários de JoSo Pessoa expedida a 
menos de 30 (trinta? dias; 

VIII- Comprovação de residência no Município de João 
Pessoa, exceto para aqueles que possuam Permissão 
expedida antes da vigência desta Lei. 

Art.se - A Permissão não será outorgada quando o 
motor ista: 

I- Houver praticado falta grave, anotada em 
prontuário; 

II- For reincidente em acidentes de transito ou já 
tenha sido condenado por crime culposo e/ou em 
decorrência de suas atividades como motorista; 

III- Houver praticado crime contra o patrimônio, 
costumes ou entorpecentes. 

Art.SS - ü Termo de Permissão da pessoa física estará 
implicitamente compreendido no Alvará de 
Estac ionamento. 

CAPITULO III 

DO CADASTRO DE MOTORISTA DE TAXI 

Art.10. - Para conduzir passageiros em veiculo de aluguel a 
taxímetro, é obrigatória a prévia inscrição no 
Cadastro de Motorista de Táxi da Superintendência 
de Transportes Públicos - STP. 

Art.ll. - Os motoristas de táxi terão duas categorias: 

I- Motorista profissional autônomo - é aquele que 
dirige pessoalmente o táxi de sua propriedade; 

II- Motorista auxiliar - é aquele designado pelo 
permissionário para dirigir o táxi de sua 
propr iedade. 

Art.12. - Para promover a inscrição no Cadastro de 
Motorista de Táxi da Superintendência de 
Transportes Públicos - STP, o interessado deverá 
preencher formulário especifico, anexando os 
seguintes documentos: 

I - Carteira Nacional de Habilitação (fotocopia 
autent içada); 

II- Apresentar atestado de antecedentes criminais, 
expedido a menso de 30 (trinta) dias; 

III- Apresentar atestado ou declaração de idoneidade 
mor al; 

IV- Apresentar fotocópias autenticadas do cartão de 
Identificação do contribuinte do ISS, título de 
eleitor, cédula de Identidade, certificado do 
serviço militar e guia de recolhimento de 
contribuinte sindical devidamente atualizada; 

V- Declaração de nada consta no Sindicato dos 
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de 
João Pessoa expedida a menos de 30 (trinta) dias; 

VI- Prova de haver concluído curso de treinamento e 
orientação para operador de táxi, reconhecido ou 
ministrado pela Superintendência de Transportes 
Públicos - STP; 

VII- Duas fotos recentes 3 x 4; 

VIII- 0 motorista auxiliar deverá apresentar uma 
declaração com firma reconhecida do proprietário 
do táxi que vai dirigir. 

PARAGRAFO ÚNICO - A exigência prevista no inciso 
"VI" deste artigo poderá ser dispensada, a juízo 
da Superintendência de Transportes Públicos, pc.ra 
o motorista que já tenha conduzido veículo de 
transporte de passageíros a taxímetro no 
Município, por período não inferior a 1 (um) ano. 

Art.13. - A inscrição no Cadastro de Motorista de Táxi, 
será revalidada a cada 3 (três) anos, obedecendo 
o artigo anterior, exceto o inciso "VI". 

PARAGRAFO ÚNICO - Não sendo revalidado até 30 
(trinta) dias após o prazo de vencimento a 
inscrição ficará automaticamente cancelada. 

Art.14. - As pessoas jurídica s física poderão admitir até 
02 (dois) motoristas auxiliares para um só 
veículo, desde que previamente inscritos no 
Cadastro de Motorista de táxi da STF' e não sejam 
proprietários de outros táxis. 

Art.15. - Aos motoristas de táxis serão expedidas carteiras 
de identificação, contendo o seguinte: 

I- Fotografia 3x4; 

II- Nome e núme, do pr iuário do DETRAN; 

III- Número da Identidade e órgão expedidor; 

IV- Categoria e o número do registro na STP; 

V- Val idade. 

Art.lS. - 0 permissionário responde pelos atos de seus 
motoristas auxiliares, que serão considerados 
para fins deste regulamento, seus procuradores, 
com poderes de receber intimações, notificações, 
autuações e demais atos normativos. 

CAPITULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMISSI0NARIDS E DOS MOTORISTAS DE TAXIS 

Art.17. - Os permissionârios e motoristas de táxis deverão 
respeitar as disposições legais e regulamentares, 
bem come- facilitar por todos os meios, a 
fiscal izaçâo da STP. 

Art.lS. - São obrigações das empresas permissionáriasi 

I- manter a frota em boas condições de tráfego; 

II- atender as obrigações trabalhistas, fiscais e 
previ denc iárias; 

III- fornecer a STP resultados contábeis, dados 
estatísticos e quaisquer elementos que forem 
solicitados para fins de controle e fiscalização; 

IV- manter capital social realizado ou 
integralização, suficiente para a execução do 
serviço; 

V- registrar na STP 
número, pelo men 
veículos da frota; 

:»t cristas auxiliares em 
igual V quantidade de 

VI- manter em atividade a frota no período diurno; 

VII- manter rigorosa fiscalização quanto ao 
comportamento e aparência pessoal do motorista 
auxiliar; 

VIII- requerer autorização prévia para toda e qualquer 
alteração ou substi'' *ção pretendida; 

IX- não permitir que o veículo seja dirigido por 
motorista que não seja cadastrado na STP; 

X- atender prontamente 
convocações da STP; 

determinações 

XI- comunicar a STP quaisquer alterações de 
localização da sede, escritório e área destinada 
ao estacionamento do veículos. 

Art.19. - São obrigações dc 
aut ônomos: 

:*toristas profissionais 

I- manter os veículos em boas condições de tráfego; 

II- atender as obrigações fiscais e previdenciárias; 

III- fornecer à STP, dados estatísticos e quaisquer 
elementos que forem solicitados para fins de 
controle e fiscalização; 

IV- registrar na STP 
o seu veículo; 

xiliar, que dirija 

V- manter em atividade o veículo no per iode- diurno; 

VI- requerer autorização prévia para toda e qualquei 
alteração ou substituição pretendida; 

/II- não permitir que o veículo seja dirigido pot 
motorista que não seja cadastrado na STP; 

VIII- atender prontamente 
convocações da STP; 

determinações 

IX- comunicar a STF' qualquer alteração de residência. 
Art.20. - Além da observância dos deveres e proibições 

expressa no Código Nacional de Trânsito é 
obrigação de todo motorista de táxi: 

I- trat; 
públ i 

polidez e urbanidade os passageiros, 
=eus colegas de profissão; 

http://Art.se
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II- trajar-se adequadamente, observadas as regras de 
higiene e aparência pessoal; 

III- não proceder a consertos ou lavagem de veículos 
no ponto de estacionamento; 

IV- selar pela limpeza, conservação e ordem do ponto; 

V- manter o veículo em PERFEITAS condições de 
funcionamento, higiene, conservação e limpeza; 

VI- estacionar o veículo dentro dos limites e 
demarcações do ponto, mantendo a ordem de 
estacionamento estabelecida; 

VII- respeitar as tarifas vigentes; 

VIII- nSo recusar passageiros ou corrida, salvo nos 
casos»-, ifí embriaguez, de pessoa suspeita de 
oferecer perigo ao motorista ou se tratando de 
pessoa que esteja fugindo da polícia; 

IX- seguir itinerário mais conveniente para o usuário 
e nac retardar, propositadamente a marcha do 
veículo; , 

X- usar sempre o taxímetro, quando em serviço com 
"bandeira" correta, mantendo-o em perfeita 
condição de funcionamento e aferição; 

XI- não violar o taxímetro, nem substituí-lo, sem 
expressa autorização da autoridade competente; 

XII- manter sempre no veiculo, afixado em lugar 
visível. Alvará de Estacionamento e Carteira de 
Identificação do motorista e a tabela, quando 
expressamente for autorizado seu uso; 

XIII- respeitar a escala e o turno de trabalho; 

XIV- não abandonar o veículo no ponto, sem motorista; 

XV- não efetuar transportes remunerados de passageiro 
com veículo desprovido de licença ou autorização, 
para este fim; 

XVI- não utilizar o táxi em transportes de passageiros 
por lotação, sem a devida e expressa autorização; 

XVII- não dirigir em estado de embriaguez ou sob efeito 
de substancias entorpecentes de qualquer 
natureza; 

XVIII- portar e exibir os documentos obrigatórios, 
sempre que solicitado pela fiscalização da 
Superintendência de Transportes - STP, ou a 
agentes s autoridades de trSnsito; 

XIX- não circular com a finalidade de recrutar 
passageiros em pontos de embarque e desembarque 
de transportes coletivos, ou estacionamento 
estranho ao seu, bem como em vias e logradouros 
não autorizados para este fim; 

XX- atender prontamente as determinações e 
convocações da Superintendência de Transportes 
Públicos - STP; 

XXI- auxiliar o embarque e desembarque de gestantes, 
crianças, pessoas idosas e deficientes físicos; 

XXII- não fumar quando transportando passageiros; 

XXIII- cobrar correta e exatamente a importância 
registrada no taxímetro ou apurada na tabela, 
quando expressamente autorizada seu uso, arcado 
com o eventual prejuízo do troco quando dele não 
d i spuser; 

XXIV- alertar 
per t ene e= 

XXV- entreqar 
Públicos 
horas, c 
veículo; 

D passageiro para 
ao término da corrida; 

:ol her 

a Supe 
prazo 

objete " 

intendência de Transportes 
de até 24 (vinte e quatro) 
esquecidos no interior do 

XXVI- acomodar as bagagens do passageiro 
e retirá-las finda a corrida. 

porta-mal as 

CAPITULO V 

DA TRANSFERENCIA E CANCELAMENTO DA PERMISSÃO 

Art.21. - A Transferência da Permissão de pessoa Jurídica 
depende de autorização expressa da 
Superintendência de Transportes Públicos, a quem 
o permissionério e o pretendente deverão 
apresentar requerimento, com firma reconhecida. 

PARAGRAFO flNICO - Deferido o pedido de 
transferência, o permissionário no prazo de 15 
(quinze) dias deverá apresentar ao setor 
competente toada a documentação exigida. 

A Transferência da Permissão será feita mediante 
cancelamento da anterior e expedição de outra em 
nome do adquirente, pelo prazo restante da 
validade do primitivo. 

A Permissão será cancelada! 

A pedido do per m i ss i on ar i o; 

Quando for feita a transferencia do serviços a 
outrem sem prévia autorização da STP e sem a 
Assinatura do termo; 

Quando for decretada 
dissolução da Empresa; 

falência, liquidação 

IV- A "ex-ofício" quando o permlssionário cometer 
tnfraç&es consideradas de natureza grave, 
prevista no Regulamento ou a juízo da STP e 
aprovado pelo Prefeito Municipal; 

V- Quando não for requerida a sua renovação até 30 
(trinta) dias ap6s vencida a validade. 

TITULO II 

DO ALVARÁ DE ESTACIONAMENTO 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.24. - 0 Alvará de Estacionamento ê o documento pelo 
qual é autorizada a utilização do veículo para a 
prestação dos serviços definidos pela lei, bem 
como seu estacionamento sm via pública, nos 
pontos previamente estabelecidos pela 
Superintendência de Transportes Públicos - STP. 

• Alvará de Estacionamento requerido em caráter 
inicial, será outorgado para o uso de veículos 
que tenham no máximo 5 (cinco) anos de 
fabricação, após a comprovação de ter o 
interessado cumprido todas as exigências 
estabelecidas em regulamento. 

0 Alvará de Estacionamento só será expedido apis 
o interessado ter preenchido todo os requisitos 
constantes do artigo 5., quando se tratar de 
empresa, e do artigo 7., quando for de motorista 
profissional autônomo. 

Art.27. - 0 Alvará de "stacic " mento deverá conter, além de 
dados convenientes « sua perfeita caracterização, 
o seguinte; 

I- Número do registro do termo de Permissão, ou do 
prontuário da Carteira Nacional de Habilitação do 
motorista profissional autônomo; 

II- Local do Ponto de Estacionamento designado pelo 
número, situação; 

III- Nome e endereço do per missionário; 

IV- Característica do veículo; 

V- Data de validade do Alvará 

CAPITULO II 

DA TRANSFERENCIA, RENQVAÇBO E CANCELAMENTO DO ALVARÁ DE 
ESTACIONAMENTO 

Art.2S. - D Alvará de Estacionamento ê pessoal, permitida 
sua transferência apenas nos casos previstos 
neste F:egulamento. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A transferência 
somente será permitidas 

de Alvará 

e) Ocorrendo sucessão, fusão ou incorporação de 
empresa permlssionária do serviço; 

b> De empresa para empresa, desde que 
mantenha a frota mínima exigida; 

a alienante 

c) Quando na liquidação da empresa ou cessão 
definitiva de suas atividades, desde que 
acompanhada dos respectivos veículos da frota; 

d) Quando se tratar de espólio, viúva ou herdeiros 
de motorista profissional autônomo; 

e) Para aquele 
veículo, e 
Regulamento. 

que adquirir 
preencha as 

a propriedade do 
exigências deste 

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 pedido de transferência a 
que se referem as letras "A", " C " e "E", deverá 
eer efetuado dentro de 30 (trinta) dias após a 
ocorrência do fato. 
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PARAGRAFO TERCEIRO - Expirado o prazo a que se 
refere o Parágrafo anterior, o Alvará será 
cancelado automaticamente. 

Art.29. - Para obter a transferencia do Alvará para seu 
nome, o novo proprietário deverá apresentar 
requerimento e comprovar as exigências previstas 
no artigo 5. e 7. respectivamente para pessoas 
jurídica e física, e ainda apresentar os 
seguintes documentos! 

I" Alvará de Estacionamento, em vigor, expedido em 
nome do anterior proprietário do veículo; 

II- Fotocópia AUTENTICADA 
Propriedade do veículo; 

Certi ficado 

III- Declaração do proprietário anterior, com firma 
reconhecida cedendo os direitos do Alvará e 
identificando o veículo e o local ou ponto de 
est ac ionamento; 

IV- Cert i ficado de 

V- Comprovante 
transferência. 

ria do veículo; 

pagamento da taxa 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A STP não receberá pedido de 
quem não conste com toda a documentação 
necessária. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Suando o solicitante for 
qualquer das pessoas referidas no parágrafo 
primeiro letra "C"do Art. 28 será dispensada a 
declaração referida na letra "E" deste artigo. 

Art.30. - Atendidas as formalidades legais e regulamentares 
a transferência do Alvará será procedida mediante 
o cancelamento do anterior e expedição de outro 
em nome do adquirente ou sucessor na propriedade 
de veículo e pelo prazo restante do primitivo. 

PARAGRAFO CÍNICO " O permlssionár io que transferir 
o Alvará de Estacionamento, nos termos deste 
Regulamento, somente poderá pleitear novo Alvará 
após transcorridos 2 (dois) anos, contados da 
data da transferência. 

Art.31. - A renovação do Alvará deverá ser solicitada 
anualmente, em época determinada, de acordo com 
escalonamento e prazos estabelecidos e só será 
concedido mediante o pagamento da respectiva taxa 
B demais tributos eventualmente devidos. 

Art.32. - 0 pedido de renovação de Alvará deve conter 
seguintes documentes: 

a) Alvará de Estacionamento do período anterior 

Certif icadc b) Fotocópia autenticada do 
Propriedade do Veículo; 

c) Fotocópia autenticada da CARTEIRA de 
Identificação do motorista na STP; 

d) Certificado d» vistoria da S T P ; 

e) Comprovante de pagamento da taxa de renovação, 

Art.33. - Para renovação de Alvará de Estacionamento - de 
veículo do Empresa, é dispensada a apresentação 
da Carteira de Identificação do motorista junto a 
Superintendência de Transportes Públicos. 

Art.34. - 0 pedido de renovação de Alvará somente será 
recobide quando instruído com toda a documentação 
necessár ia. - . 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ne caso de perda ou extravio 
do Alvará, o interessado deverá anexar fotocópia 
do cartão de protocolo da segunda via, ficando o 
despacho decisório, condicionado a juntada da 2. 
via do Alvará. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Não estando o veículo em 
condições de ser vistoriado, por encontrar-se em 
conserte. ou reforma, o interessado deverá 
mencionar no pedido de renovação, o prazo 
necessário para os reparos e o endereço em que o 
veículo-pode ser encontrado. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A STP procederá diligências 
visando confirmar a exatidão do parágrafo 
anterior e, constatada a sua inexatidão ou não 
sendo encontrado o veículo no local indicado, o 
Alvará será cancelado automaticamente. 

Art.35. - Osi interessados deverão dar entrada ho pedido de 
renovação do Alvará até o dia 20 (vinte) do mês 
de vencimento. 

PARAGRAFO CÍNICO - Guando o dia 20 (vinte) do mês, 
coincidir com um dia que não haja expediente na 
STP, o mesmo será prorrogado para o primeiro dia 
útil seguinte. 

Art.36. - A renovação do Alvará poderá ser solicitada até o 
último dia útil do mês seguinte ao do vencimento 
do prazo de validade, sujeitando-se o interessado 
a pagamento da taxa, acrescida de ZOV. (cinquenta 
per cento) de valor. 

Art.37. - Expirado o prazo a que se refere o artigo 
anterior, e Alvará será cancelado 
automaticamente, podendo o interessado, sem 
direito a qualquer condição ou privilégio, 
pleitear a obtenção de outro em caráter inicial. 

Art.38. - 0 permissionário poderá pleitear a substituição 
de veículo indicado no Alvará, por outro de 
fabricação mais recente de 02 (duas) ou 4 
(quatro) portas, observadas as exigências 
estabelecidas neste Regulamento. 

Art.33. - 0 pedido de substituição a que se refere o artigo 
3S., deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 

a) Alvará de Estacionamento do veículo a ser 
subst ituí do; 

b) Fotocópia autenticada do certificado de 
propriedade de veículo substituto; 

c) Certificado de vistoria do culo substituto. 

PARAGRAFO CJNICQ - Deferido o pedido de 
substituição, será cancelado e Alvará, e expedido 
outro relativo ao neve veículo, pele pra-e 
restante da validade do primitivo, paga as taxas 
previstas ne-ts Regi ' amento. 

Art.40. - Mão será expedido Alvará a permissionário em 
debite com tributes relativos a atividade*» eu 
multas que digam respeito ao veicule eu ao 
serviço, permitido, até que o comprove o 
pagamento. 

CAPITULO III 

DOS PONTOS DE ESTACIONAMENTO 

Art.41. - Os pentes de estacionamento serão fixados pela 
Superintendência de Transportes Públicos - STP, 
tendo em vista e interesse público, com 
especificação da categoria, localização e número 
de ordem, bem como dos tipos e quantidade máxima 
de veicules que neles poderão estacionar. 

PARAGRAFO CÍNICO - Os pontos de estacionamento 
serão fixados por portaria de Superintendente da 
STP. devendo ser localizados de maneira que 
atendam as conveniências do trSnsito, a estética 
da cidade e as necessidades de público. 

O S pontos de estacionamento serão 
ategor ias: 

de duas 

I- Ponto privative - é o 
ao estacionamento c 
designados no respectif 

destinado, exc1usivamentE 
:>s veículos para ele 

qualquer táxi, 
f i xadas. 

dest ina-
obtpr vada 

ïe a utilização por 
a quantidade de vagas 

Art.43. - Qualquer pente de estacionamento poderá a tode 
tempo f? a juízo da Superintendência de 
Transportes Públicos, ser extinto, transferido, 
aumentado eu diminuído na sua extensão, ter 
modificados sua categoria e número de ordem, bem 
cerne reduzido ou ampliado e limite de veicules 
autorizados a nele estacionar. 

PARAGRAFO EJNICO - Ne caso de redução do número de 
vagas, serão transferidos aqueles que contarem 
merier tempo de fixação no ponte de 
estac ionamente. 

Art.44. - A STP poderá autorirar a transferência de veículo 
de ponte de estacionamento de qualquer categoria 
para outro privativo, eu determiná-la "ex-ofício" 
per motive de interesse público. 

Art.45. - pAra estacionamento cm determinados pontos 
privativos poderão, ouvido a Superintendência de 
Transportes Públicos quanto aos locais de 
interesse turístico, serem estabelecidas 
condições especiais, notadamente quanto ao tipo, 
capacidade, ano de fabricação ou outras 
características relativas aos veículos. 

Art.46. - Os motoristas profissionais Auténomos e 
auxiliares deverão organizar-se e empenhar-se, ne 
sentido de ser mantida, nos pontos de 
estacionamento, ordem, disciplina e obediência as 
normas legais e? reaulamentares. 

Art.47. - Em qualquer ponto de estacionamento privativo, 
poderá ser estabelecido normas próprias. Desde 
que sejam aceitas per maioria de 2/3 (deis 
terços) dos seus respectivos permissionários. 
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PARAGRAFO ÚNICO - As normas só- entrarão em vigor 
a partir da aprovação da STP, através de 
portaria, e ao qual estarão sujeitos todos os que 
estiverem vinculados ao ponto. 

Art.4B. -.Qualquer ato indisciplinar, per turbação da ordem 
e desobediência de normas legais, implicará na 
aplicação de ^<?nsl idade aos infratores, 
inclusive, cónfot a gravidade da falta, na 
cassação do Alvará, 

CAPITULO IV 

DA COORDENADORIA DO PONTO PRIVATIVO 

Os';. .Rermi ss ionár los de cada ponto dr 
estacionamento privativo deverão escolher um 
coordenador e um vice-coordenador, sem qualquer 
ônus pa?a a STP. 

PARAGRAFO EJNICO - Somente poderão ser coordenador 
e vice-coordenador os per mi ASionários do ponto 
privativo, 

Art,50. -

Art.51. -

Art.55. -

Art.56. -

'denador e do vice-coordenador 
anos, admitida a recondução, 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os escolhidos deverão 
apresentar-se à STP a STP, munido de documentos 
firmados pela maioria dos permissionários, 
comprovando a condição de coordenador e vice-
coortíenador . 

PARAGRAFO ÚNICO - A STP fornecerá com base no 
documento a que alude o parágrafo anterior, 
carteira de ident i f icação, com validade até o 
término do mandato. 

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 início do mandato se dará 
no dia i. de Janeiro dos anos ímpares. 

0 vice-coordenador substituirá o coordenador em 
sua ausência ou impedimento. 

Na .eventualidade do falecimento, ausência 
definitiva, renúncia ou desistência do 
coordenador e/ou vice-coordenador, será declarado 
vago o cargo pela STP, após 15 Cquinze) dias em 
que o fato ou pedido ocorrer. 

Cs mandatos dos coordenadores e vice-
loordenadoree poder Ho ser cassados pela STP, se 
cometerem falta grave. 

Vago o cargo de coordenador e de vice, serão 
escolhidos outros para complementação do mandato, 
num prazo de 15 Cquinze) dias, apôs o carpo ser 
declarado vago. 
São atribuições do coordenador: 

reli pela disciplina dos permissionáric 
istas auxiliares; 

e dos 

fazer cumprir a observância da fila de veículos 
de horário obrigatório dospermissic-nár ios e 
motor istas au>; il i ar es; 

?1 abor ar 
notor istas, 

» comum acordo com os demais 
as escalas de horários e plantóles 
ratinhando trimestralmente a STP; 

fiscalizar o fiel cumprimento dos deveres e 
obrigações dos permissionários e dos motoristas 
aux i1i ar es; 

comunicar por escrito a STP, qualquer ocorrência 
ou infração, cometida pelos permissionários cu 
motoristas auxiliares) 

encaminhar pleitos a STP, visando o bom 
desempenho operacional do ponto; 

participar de reunião na STP, quando convocado, 
transmitir aos demais permissionários e 
motoristas auxiliares do respectivo ponto as 
decisões e assuntos tratados. 

TITULO III 

DOS VEÍCULOS 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os veículos a serem utilizados no serviço 
definido neste regulamento deverão ser da 
categoria automóvel, dotados de 04 (quatro) ou de 
02 (duas) portas, estar em bom estado de 
funcionamento, segurança, higiene e conservação, 
condições que serSo apuradas em vistoria prévia. 

PARÁGRAFO EJNICO - Poderão ser admitidos 
serviço veículos utilitários- ou equivalente, 
critério da Superintendência de Transpor! 
Públicos, excetuando os tipo "kombi". 

Art.57. - Ds veículos 
ex igênc i as: 

deverão satisfazer as seguintes 

I- possuir ta. 'metro " o u aparelho registrador, 
devidamente lacrado Pel« autoridade competente; 

II- ser equipado com caixa luminosa no teto, com a 
palavra "TAXI", que permanecerá iluminada a noite, 
sempre que o veículo estiver "LIVRE"; 

III- exibir Alvará de Estacionamento 
Identificação do motorista; 

tabela de tarifas em vigor 

: arteira de 

V- portar documento único de 
imposto sobre propriedade de 
fIPVA); 

trânsito (DUT) e, 
veículo automotores 

possuir adesiví 
portas dianteira 

!e identificação dc 
(anexo); 

veículo nas 

os veículos de propriedade da empresa, deverão 
apresentar símbolo ou sigla da empresa; 

PARAGRAFO EINICO - Os documentos referidos nos 
incisos III e IV, deste artigo, deverão ser 
afixados, na parte interna do veiculo em lugar 

Os veículos poderã 
controle por rádio 
Depar tamento 
CDENTEL). 

ser dotados de sistema de 
desde que autorizados pelo 

Nacional de Telecomunicações 

CAPITULO II 

DAS VISTORIAS DOS VEÍCULOS 

Art.59. - Os veículos serão submetidos, obrigatoriamente a 
vistoria anual, na época de renovação do Alv?.rá de 
Estac ionamente. 

Art.60. - A vistoria anual consistirá^ém exame do veículo si 
sendo considerados os que se mostrarem em 
condições de prestar bom serviço è população, ou 
seja, conforto higiene e :»gurança. 

ãl. - IMa vistoria do veículo serão atribuídos os 
seguintes conceitos aos itens vistoriados: 

1- bom (B) 

II- defeituoso (D) 

III- faltoso (F) 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vistoria será procedida com 
â verificação dos seguintes itens: 

I- EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 

a) Pára-choques dianteiro e traseiro; 
b) Limpador de pára-brisa; 
•:) Faróis alto e baixo; 
dJFarcletes dianteiros e traseiros; 
e) Pisca-pisca dianteiro e traseiro; 
f> Espelhos retrovisores interno e externo; 
g) Luz de freio; 
h) Iluminação.' da placa traseira; 
i) Valoc£ metro; 
j) Buzina; 
1) Extintor de incêndio; 
m.) Silenciador do físçape; 
n) TriSnguK- macac ? chave de rodas; 
0) Cintos de segurança; 
p) Freios de estacionamento; 
q) Estepe; 
r) Taxímetro; 
s) Pneus que ofereçam condições mínimas 

de segurança; 
t) Paia interna de proteção contra o sol (pára-

sol): direito e esquerdo; 

II- INSPEÇÃO GERAL 

a) Maçanetas internas e externas; 
b) Sistema de fechamento de portas; 
c) Trava do capuz; 
d.) Funilaria s pintura; 
e) Rodas; 
f) Luz interna e do painel) 
g) Instrumentos do painel; 
n) Bancos, forro e tapcjfceís; 
1) Vidros; 
j) Estado das placas; 
1) Adesivo de identificação do veiculo nas portas 

dianteiras; 
m) Motor, cSmbio e diferencial} 
n) Sistemas de freio e direção; 
o) Suspensão e amortecedores; 
p) Limpeza do veículo; 
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TITULO IV 
q) Porta-malas; DOS TAXÍMETROS E AFERIÇÃO 
r :> Ruidos acima do normal; 
s> Enfeites obstrutores da visibilidade; CAPITULO I 
t> Enfeites cortantes. DISPOSIÇÕES GERAIS 
PARAGRAFO SEGUNDO - Aprovado o veículo na 
vistoria, a STP emitirá um certificado de Art 71. - Os veículos destinados ao serviço de transporte de 
vistoria, que conterá: passageiros ã aluguel são obrigados ao emprego do 

taxímetro como meio exclusivo de aferição e 
aJ Data e r> rimero do certificado; cobrança da tarifa. 
b) Identificação completa do veículo; 

cobrança da tarifa. 
c> Identificação do per missionário; Art 72. - A bandeira deve ser abaixada no momento em que o 
d> Resultado da vistoria; carro iniciar •:> movimento por conta do usuário, e 
e) Assinatura do vistoriador. só será levantada depois que, finda a viagem e o 

passageiro tomar conhecimento da quantia a pagar. 
Art .62. - 0 veículo não aprovado na vistoria terá o Alvará 

passageiro tomar conhecimento da quantia a pagar. 

de Estacionamento apreendido pela STP, até que Art. 73. - Ds algarismos indicativos dos preços a pagar 
seja aprffseêtíado no prero determinado para nova deverão aparecer bem visíveis no Taxímetro. 
vistoria, com as irregularidades sanadas. 

deverão aparecer bem visíveis no Taxímetro. 

h PARAGRAFO EINICO - Durante a noite os taxímetros 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo da nova deverão ser iluminados, de modo a possibilitar a 
vistoria sem que tenha sanadas as irregularidades perfeita visão de seus registros. 
do veículo, o Alvará será cancelado 
automaticamente. K Art. 74. - Compete ao Instituto de F'esos e Medidas do Cstado 

da Paraíba executar a aferição do taxímetro e 
PARAGRAFO SEGUNDO - A critério da STP o prazo pode verificar a inviolabilidade do aparelho quer 
ser prorrogado para que seja sanadas as quanto ao mc mismo .terno, externo e indicação 
irregular idades. de tarifa. 

Art .63. - Mo ato da vistoria deverSo ser apresentados os Art. 75. - Sem permissão do Instituto de Pesos e Medidas do 
seguintes documentos: Estado da Paraíba e ciência da STP o taxímetro não 

pode ser retirado do lugar nem sofrer alteração ou 
I- Fotocópia do Documento tínico de Trânsito (DUTJ; mod i f i c aç 3o. 

II- Fotocópia do Alvará de Estacionamento; Art. 76. - é vedada a substituição do taxímetro nos veículos 
de aluguel sem que previamente seja requer ida a 

III- Comprovante de pagamento da taxa de vistoria. STP e por ela deferido o pedido. 

Art.64. - A STP manterá permanente serviço de inspeção da PARAGRAFO fJNICO •'• D requerimento de que trata este 
frota de modo a assegurar imediata correção de artigo deverá ser acompanhado de prova de 
qualquer defeito, bem como preservar o bom estado propriedade do taxímetro do veículo. 
dos veicules. 

propriedade do taxímetro do veículo. 

Art. 77. - Concedida a permissão, o taxímetro a ser 
Art .65. - Em caso de substituição o novo veículo deverá ser substituído sofrerá baixa no registro do motorista 

submetido a vistoria prévia. ou da Empresa correspondente. 

Art. 78. - 0 taxímetro adquirido pelo requerente deverá 
CAPITULO III possuir atestado "NADA CONSTA" fornecido por 

autoridade policial competente \ e o talão de 
DA PUBLICIDADE NO VEICULO aprovação de aferição, concedido pelo Instituto de 

Pesos e Medidas do Estado da Paraíba. 

Art 66. - A exploração ou utilização de publicidade nos 
veículos será permitida, na parte externa e Art.73. - No caso de ter havido furto no taxímetro o 
interna, observadas as normas estabelecidas neste interessado deverá comunicar o fato, por escrito, 
regulamento, e as determinadas por portaria da a STP juntando a Certidão do registro de 
STP. ocorrência, expedida pela Delegacia de Policia 

competente. 
Art 67. - A publicidade externa poderá ser feita sobre a 

capota dos veículos ou nas partes laterais da 
carrocería. CAPITULO II 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A publicidade sobre a capota DAS TARIFAS 
do veículo será, obrigatoriamente, em equipamento 
adequado, luminoso ou não o qual deverá atender 
aos seguintes requisitos: Art.BO. - A tarifa dos táxis convencionais será composta de 

uma parte fixa (bandeirada) e de uma parte 
I- 0 modelo e as características técnicas deverão ser variável, proporcional ao percurso. 

objeto de aprovação por parte da STP; 
PARAGRAFO PRIMEIRO - A parte variável será 

II- • equipamento deverá ser afixado no sentido caracterizada no taxímetro; 
longitudinal do veículo, com a publicidade nas 
faces laterais; a.' Pela bandeira 1, nos percursos realizados no 

Mun i c í p i o; 
11 I- 0 equipamento deverá ter fltura máxima de 20 

Cvinte') centímetros, não ultrapassar as b. pela bandeira 2, nos percursos realizados fora dos 
extremidades do teto do veículo, e ser constituído limites do Município, ou durante os horários 
de material resistente, fixado diretamente na fixados no Parágrafo segundo. 
carrocería ou através de suporte, em posição que 
não impeça cu dificulte a visualização do PARAGRAFO SEGUNDO - 0r. horários para uso da 
dispositivo de identificação do táxi. bandeira 2 são os seguintes: 

PARAGRAFO SEGUNDO - A publicidade nas partes a.) Dias '.'iteis, das 20:00h até ás 06:00h da manhã do 
laterais do veiculo poderá ser feita através de dia eguinte; 
adesivos, e deverá está contida numa área de 1,5 
m2. (hum vírgula cinco metros quadrados) em cada f> Sábados, das I8:00h até 24:00h; 
lado do veiculo e que não impeça ou dificulte a 

Domingos e feriados, de 00:00h até ás 06i00h da visualização das características de identificação c > Domingos e feriados, de 00:00h até ás 06i00h da 
do táxi. manhíí sequinte; 

PARAGRAFO TERCEIRO - É vedada a publicidade na No mês de dezembro será permitido o uso da 
parte externa das portas dianteiras. bandeira 2 em todos os dias e horários. 

Art 68. - A publicidade intensa será permitida 
Art.81 exclusivamente na parte traseira dos bancos Art.81 NHo será permitido cobrar preço adicional por 

dianteiros dos veículos e não poderá ultrapassar volumçs transportados. 
os limites dos mesmos. 

PARAGRAFO ÚNICO - Quando houver necessidade de uso 
Art 69. - É proibido a publicidade que atente contra a moral do porta-mal •, .devi ao tamanho ou quantidade dos 

e os bons costumes, bem como a propaganda volumes, ao preço .erificado no taxímetro será 
político-partidária e a afixação de cartazes de acrescida a importância autorizada, por volume 
candidatos a cargos eletivos. transportados, não excedendo o total a importSncia 

correspondente a bandeirada vigente. 
Art 70. - 0 táxi utilizado para publicidade deverá cumprir 

Art.82 as restrições impostas por este regulamento e pelo Art.82 As tarifas serj|p fixadas por portaria da S.T.P., 
Código Nacional de Trânsito. do qual deverão constar os seguintes valores: 
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Preço da bandeirada: valor inicial visível no 
taxímetro quando se inicia a viagem e seré 
equivalente a 2 (dois) vezes o valor do quilómetro 
rodado na bandeira 1; 

II- Preço da bandeir 
quilômetro r Jai 

valor a ser pago por 1 (hum) 

III- Preço da bandeira 2) valo»- a ser pago por 1 (hum) 
quilômetro rodado e será equivalente a 1,4 (hum 

virgula quatro) vezes o valor da bandeira l; 

IV- Preço da hora parada: valor a ser pago por hora de 
espera pelo passageiro e será equivalente a 10 
(dez) vezes o valor do quilômetro rodado na 
bandeira 1. 

Art.83. - Cs valores a que se refere o artigo anterior serSo 
calculados pela STP através de planilha de custos, 
que corfteríuo seguinte: 

I- Custos variáveis: suo os custos que dependem da 
quilometragem percorrida. No cálculo, consideram 
os seguintes itens: 

a ) Combusií ve1s; 
b) Pleos e lubrificantes) 'u 
c) Rodagem. 

II- Custos fixos: são os custes que independem da 
quilometragem percorrida, No cálculo consideram os 
seguintes itens: 

a) Depreciação do veiculei 
b) Remuneração do veículos 
c) Salários e encargos! 
d) Despesas administrativas e legais, 

Art.84. - A metodologia de cálculo dos componentes dos 
custos e valores dos coeficientes adotados na 
planilha serão fixadas através de portaria da STP, 

Art.85. - Os reajustes das tarifac serão apreciadas a pedido 
do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos 
Rodoviários de João Pessoa ou por iniciativa da 
STP. 

TITULO V 

DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E RECURSOS 

CAFITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.86. - As infrações aos preceitos deste regulamento e aos 
demais atos normativos, sujeitarão o infrator 
conforme a gravidade da falta, ès seguintes 
per.eU idades: 

I- Advertência; 

II- Multa; 

III- Suspensão ou cassação do registro de condutor; 

IV- Suspensão ou cassação do Alvará de Estscionamento; 

V- Suspensão ou cassação do Termo de Permissão; 

VI- Impedimento para prestação de serviço. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Quando 

=t ilhão apl içadas 
elas cominadas. 

infrator praticar, 
duas) ou mais infrações, 

úmulat i vãmente as penalidades 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A aplicação das penalidades 
previstas neste regulamento não exonera o infrator 
das condenações cíveis o penais cabíveis. 

A advertência será por escrito, quando c 
for primário e em face das circe 
entender involuntária e sem gravidade 
comet ida. 

infrator, 
stSnc ias, 
infração 

PARAGRAFO ÍINICO 
ficha cadastral 

38. - As infrações punidas com multa classificam-se, de 
acordo com a sua gravidade, em 04 (quatro) grupos. 

I- GRUPO A - As que serão punidas com multa de 1005! 
(cem por cento) do valor da unidade fiscal do 
município (UFIR/JP); 

II- GRUPO B - As que serão punidas com multa de 2007. 
(duzentos por cento) do valor da unidade fiscal do 
município (UFIR/JP); 

III- GRUPO C - As que serão punidas com multa de 300'/. 
(trezentos por cento) do valor da unidade fiscal 
do município (UFIR/JP); 

IV- GRUPO D - / 
(quatrC'Centc 
fiscal do mi 

que serão punidas com multa de 1007. 
por cento) do valor da unidade 

icípio (UFIR/JP); 

PARAGRAFO PRIMEIRO - As infrações para as quais 
n?to haja penalidade específica, serão punidas com 
multa de 2007. (duzentos por cento) do valor da 
unidade fiscal do município (UFIR/JP), 

PARAGRAFO SEGUNDO - A multa será aplicada em dobro 
quando houver reincidência na mesma infração 
dentro do prazo de 01 (hum) ano, 

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 pagamento da multa não 
exonera o infrator de cumprir as disposições deste 

Art.BS. - 0 infrator após notificado terá o prazo de 2 
(trinta) dias para pagamento da multa que lhe fc 
apliçada. 

ifrator far-
a infrator, 
io prova de 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A notificação 
se-á por via postal, sob registro 
que deverá assinar i\n protocolo 
recebimento c not í f .cão. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando ignorado o seu endereço 
ou paradeiro a notificação será por edital. 

). - As penas de natureza pecuniária são aplicáveis 
somente aos proprietários do veículo. 

L. - Ao motorista auxiliar será aplicada penalidade de 
suspensão ou cassação da carteira de identificação 
nos seguintes casos: 

I- Quando cometer infração do grupo "D" será suspenso 
por 20 (vinte) dias; 

II- Ouando cometer infração do grupo "C" por 2 (duas) 
vezes num prazo de 1 (hum) ano será suspenso por 
20 (vinte) dias; 

I I I - Quando cometer infração do grupo "B" per 3 (três) 
vezes num prazo de 1 (hum) ano será suspenso por 
20 (vinte) dias. 

PARAGRAFO PRIMEIRD - 0 motorista auxiliar que for 
suspenso por 2 (duas) vazes num prazo de 3 (três) 
anos terá cassada a sua carteira de identificação 
c conseqüentemente a sua inscrição no cadastro de 
operadores. 

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 motorista auxiliar que tiver 
a sua inscrição do cadastro cassada, somente 
poderá pleitear outra inscrição decorridos 2 
tdois) anos de cassação. 

Art.92. - Ao permissionário será aplicada 
suspensão ou cassação do a U 
permissão nos seguintes casos: 

penalidade de 
suspensão ou cassação do alvará ou do termo de 

I- Quando transitar com veículo em má condições de 
funcionamento, conservação, higiene e segurança 
terá suspenso o alvará de estacionamento até 
apresentação para vistoria do veículo, Já com as 
irregularidades san.sdas. 

II- Quando prestar serviço com veículo sem utilizar o 
taxímetro, bem como funcionando defeituoso terá 
suspenso o alvará de estacionamento por 20 (vinte) 
dias. 

III- Quando na violação do taxímetro terá suspenso o 
alvará de estacionamento por 30 (trinta) dias e 
terá que apresentar para vistoria o veículo, com o 
taxímetro devidamente aferido e lacrado, para a 
liberação do alvará. 

IV- Quando permit: 
suspenso, dir 

•ue motorista não 
ija o veículo en 

íscr ito na STP 
/iço, terá 

suspenso o alvará por 20 (vinte) Üins; 

V- Quando recusar de exibir a fiscalização os 
documentos que ihe forem exigidos, ter á 'suspenso o 
alvará por 30 (trinta) dias, e terá que apresentar 
a documentação na STP para a liberação do alvará. 

VI- Quando for intimado e não comparecer ao setor 
competente da STP, o alvará será suspenso por 20 
(vinte.) dias; 

VII- Quando transitar com 
vistoria, terá suspenso 
o veículo para vistorie 

PARAGRAFO PRIMEIRO -
suspenso por 3 (três) 
anos terá o termo 
estacionamento cassado. 

veículo sem aprovação da 
alvará até que apresente 

0 permissionário que for 
vezes no período de 2 (dois) 
de permissão ou alvará de 

PARAGRAFO SF.^JNDO - • O per mi ssi onár i o que tiver o 
termo de permissão .u o alvará de estacionamento 
cassado, só poderá pleitear outro decorrido 2 
(dois) anos de cassação. 
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A suspensão dc 
es t ac i on amen t -:• 

documento, dur 

de permissão, do alvará de 
carteira de identificação do 
a apreensão do respectivo 

'aro de duração da pena. 

Art.94. - Aos permissionár ic-s ou motoristas de táxi serão 
aplicados as penalidades previstas nos Artigos 36 
e 8 8 ocorridas as seguintes infrações: 

InfraçSJes do grupo "A" 

1) Deixar cie atender ao sinal 
embarque ou desembarque; 

passageiro' para 

2) Deixar de concluir a viaqeam sem justa causa; 

3) Embarcar ou desembarcar em local não permitido; 

4' Tratar sem urbanidade o passageiro; 

ar 'em /''traje inadequado ou sem assei 
Apr Ersent ' 
pessoal ; 

D p i l a r ' rc 
pertences ao término cM viagerr 

?colher seus 

7) Tr ane-.por t ar objetos no interior do veiculo 
porta-malas que dificultem' a acomodação 
passageiro e sua bagagem ou que? possam dani 

8) Transportar pessoas estranhas ao passageiro; 

3) Transitar como o veiculo apresentando' vazamente 
combustível ou óleo lubrificante; 

10) Faltar vidros ou estarem quebrados; 

11) Faltar limpadores de pára-brisa; 

defeito dos retrovisores, buzi 12) Falta o 
si i ene i ad do zape?; 

Uso de pneus 
segur anca¡ 

que - IÃO cifer 

- a f egar 
•aseira; 

15) Trafega 

condições de 

n 0' veículo sem placas dianteira ou 

pintura ou mau estado de conservação; 

16) Trafegar com os estofamentos e revestimentos 
internos em mau estado de conservação; 

Abastecer o veículo-, quando- transportando 

InfraçSes do grupo "B" 

Recusar-se a acomodar a bagagem dos passageiros no 
porta-malas ou negar--p a retirá-la; 

Usar o veículo para prática de "lotação" sem estar 
autorizado ou outros fins não permitidos; 
Dificultar a ação da fiscalização com simulação ou 
evasão- do- local, ou utilizando outros meios; 

^azer ponto 
per ni i t i dos; 

permanece nãc 

Deixar de aproximar o veículo da guia da calçada 
para embarque ou d-?sembar que de passageiros; 

leixar de cumprir editais, avisos, det 
lot i f icaçoes ou ordens de serviço; 

Retardar a 
veloc idade; 

J Ç T F E S , 

viagem por redução desnecessária D E 

Fumar, quando transportando passageiros; 

Destratar ou ameaçar o passageiro ou o fiscal; 

Abandonar o veículo sem justa causa no ponto; 

Recolher passageiro sem o taxímetro estar •: 
bande i r ada 1i vr e. 

III- Infrações do grupo "C" 

1'i Exigir pagamento, em 
corrida, independente 
passageiro; 

iterrupção da 
vontade dc 

Fazer itinerários desnecessários psr í> auferir 
indevidamente maior lucro; 

Deixar de entregar a STF" objetos esquecidos n<: 
veículos no praco de 24 horas; 

a vítima de acidente 

Conduzir o veiculo per ig-osamente ou em excesso de 
vele-c idade; 

Recusar passageiros; 

Agredir fisicamente o passageiro ou fiscal; 

8 ) "Cobrar além da tarifa registrada no taxímetro, ou 
no case- de haver tabela de correção dos valores, 
devidamente autorizada, além do valor indicado na 
tabela; 

3) Cobrar bandeira 2 (dois) fora dos horários, e dc-s 
dias previstos neste regulamento. 

IV- Infraçttes do grupo "D" 

1) Dirigir em estado de embriaguez alcoólica ou sob 
efeito- d« substância tóxica de qualquer natureza. 

Apresentar rase 
dc-cumipnt-o que dei 
este reaulamento; 

ou adulterado qualquer 
portador em obediencia a 

Facilitar a fuga de elementos perseguidos pelas 
autoridades oo-mpet ent es ; 

Manter em serviço veículo movido a combustível, 
cuja a utilização- seja proibida. 

CAPITULO II 

DOS RECURSOS 

Art.95. - Mo prazo c 
notificação 
Pequi amento, 
reconsider aç2 
suspensivo. 

á 15 (quinze) dias após a 
penalidade prevista neste 
infrator poderá requerer a 

pena aplicada, sem efeito 

PARAGRAFO EJNICO - A Divisão de Operação, julgará o 
provimento do recurso. Se indeferido 
requerimento, poderá ser interposto recurso em 
igual prazo à Diretoria Técnica. Ambos terão 10 
(dez) dias para o julgamento de- provimento. 

3 recurso em última instanci 
Conselho de Transportes Urbane 
auas sess-ôuao ordinárias. 

será feit-o ao 
que julgará em 

Para interpor recursos a Diretupria Técnica, 
relativo a aplicação de penalidade pecuniária é 
obrigado- o recolhimento do valor da pena aplicada. 

PARAGRAFO ONICO - Dado provimento ao r e c u i 
depósito- será restituído ao peticionário, no 
de 10 (dez) dias, após o respectivo despache-. 

TITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS 

A Puprrr intendênc i a de Transportes Públicos pe-derá 
exercer a irais ampla fiscalização e proceder 

i ment c icônes deste regulamento. 

E.o veículo, por ir 
(ígida a compros 

de perda total de 
acidente ou furto, será exigida a comprovação ria 
perda, pelo- registre- da ocorrência em órgão 
oficial, com sua exata determinação por prova 
pericial, e a prova do- registro d-:- veículo 
perdido, nos órqãos próprios da administração 
pública. 

• s ,'eículos de aluguel è taxímetro destinados ao 
transporte individual de passageiros do tipo 
convencional de 04 iquatro) portas, poderão 
executar serviços de lotação, com prévia 
autorização da Superintendência de Traneportes 
Públicos, e será facultado, exclusivamente: a 
motorista profissional autônomo. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 
por t âr ia ; 

A P T P ítabelf med i ante 

As linhas regulares de le-tação; 
0 itinerário básico de cada linha, atendendo ás 
condições de tráfego das vias; 
As tarifas das 1 i nhãs; 
E- os pontos iniciais e terminais para as linhas. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A autorização será pessoal e 
intransferível, a s u a validade coincidirá com a 
dc fllvará de Estacionamento dc- Táxi utilizado no 
serviço de lotação. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Os p o n t o s de estaciona-Tiento 
privativo ou livre, não poderá per utilizados, dc 
qualquer forma, para e- serviço de lotação. 

Qualquer documento _uja expedição seja requerida, 
será arquivada eu cancelada sempre que c-
interessado nãc retirar até 30 (trinta) dias, 
contados da data dc deferimento do despache. 
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PARAGRAFO ÚNICO - Decorridos 30 (trinta) dias da 
data do arquivamento ou cancelamento o documento 
caducar a autcmat i<. emente. 

Art.102. - Os Alvarás de estacionamjnto expedidos para as 
Empresas não deverão ultrapassar -10% (quarenta 
por cento) do total de Alvarás expedidos. 

Art.i03. - 0 curso de treinamento e orientação para 
motorista de táxi, será desenvolvido sob a 
orientação da STP. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 programa básico do curso 
constará sobre os seguintes assuntosi 

a) Direitos e deveres dos motoristas de táxi; 
b) Regras de trânsito; 
s) Reiaçftos humanas; 
d) Prevenção de acidentes e primeiros socorros; 
e) Conhecimento dos pontos turísticos da cidade. 

PARAGRAFO SEGUNDO 0 candidato ao curso ficará 
sujeito a, prévio exame de seleção, e só poderá 
frequentá-lo os considerados aptos, ao final do 
curso <:erá submetido a uma verificação de 
aproveitamento, se aprovado receberá um 
cer t i fie ado. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A carga horária, local e 
norma dr? funcionamento co curso, serão 
determinados através d*e portaria da STP. 

Art. 104. - Os permissionários e os motoristas de tá.xi 
ficarão sujeitos as seguintes taxas: 

I- Alvará de estacionamento, renovação ou 
transferencia - 50?. (cinqüenta por cento) do valor 
da unirt.idr? 'iscai do município (UFIR/JP); 

II- Inscrição ou sua revalidação, no cadastro de 
operadores de táxi - 30'í (trinta por cento) do 
valor da unidade fiscal do município (UFIR/JP); 

III- Termo de permissão par 
(quinhentos por cento) do vfi 
do município (UFIR/JP); 

IV" Substituição de veículos 
cento) do valor da unidade 
(UFIR/JP); 

empresa - 500" 
da unidade fiscal 

40'/ Cquar 
iscai do 

Vistorio - 307. (trinta por cento? do valor da 
unidade fiscal do município (UFIR/JP). 

Ar- : .'3. - A empresa deverá manter representante devidamente 
credenciado junto a STP, para cuidar de assuntos 
relacionados com o s-.erviço de táxi. 

Art.106. - A STP poderá, atendidas as conveniências do 
trSnsito, estabelecer pontos obrigatórios de 
embarques para passageiros em áreas previamente 
de!imi tadas. 

Art.107. - Não será expedido, renovado ou transferido Alvará 
de Estacionamento relativo a que esteja em débito 
com o município por falta de pagamento de 
tributos próprio';, atividades ou multas que diaa.m 
respeito ao veículo o u ao serviço. 

Art. tOB. - Os atuais proprietários dra veículos de aluguel a 
taxímetro, não terão os Alvarás de Estacionamento 
renovados, se não atenderem, no prazo de 30 
(noventa) dias as condições estabelecidas neste 
Pequi amento. 

Art.109. Ficam as empresas ou cooperativas e assemelhadas 
sediadas neste município e que prestam serviços 
de telecomunicações aos taxistas, proibidas de 
instalar equipamentos em veículos da categoria 
táxi que não estejam devidamente cadastradas na 
S.T.P. 

Os casos omissos serão resolvidos 
superintendente da STF'. 

Este regulamentei entra em vigor 
publicação do decreto que o aprovo*, 
disposições em contrário. 

pel'. 

na data de 
revogadas 

F K B F B I T U & A M U N I C I P A L D S J O Ã O P E S S O A 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO 0A FRANCA 

Prefctto 

S E M A N Á R I O O F I C I A L " 
0r*âo HUUl i* rraSoitaer» Muniria*! te João festoa, criado f U 

l a i Maalãlpal, aí « 7 1 te a te J«Mte te 1H4 

D E C R E T O n » 2.921 

de 14 de novembro de 1995. 

Aprova o Begulaaento do 

Fundo Municipal de Previdência e 

Assistência, a que se refere a Lei n> 

6.697, de 20 de junho de i991. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22, I 8», inciso II, 
da ConstituigSo do Estado, e no Art. 60, ineiso V, da Lei Orgânica 
para o Munioípio de João Pessoa, e de oonfentidade con o Art. 5*, 
di Lei n» 6.697, 20 de junho de 1991, 

E> B C R JS T A 

Art. íí. Fica aprovado o Regulamento, do Fundo Municipal 
de Previdência e Assistência - FUPAM, na forma dC Anexo a este 
Decreto, contendo 25 artigos. 

Art. 2«. Este Decreto entra en vigor na data de sua 

publicação. \ 

Art. 3«. Revogam-se as disposições en contrário. 

FRfiltCIBCO XA VI SR XONTÇtRO DA FRANCA 

G'tVANDRO fAVARES DE SALEg 

FEF ANDO M," TINS DA SILVA 

ANTONIO FABIO B0NAVIDE9 MARIZ MAIA 

H u n d o M u n i a l p a l d e P r e v i d ê n c i a 
A s s i a t ê n a i a — F U I 3 A M 
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R E G U L A M E N T O C o F ü N D O M U N I C I P A L D E 

t » R E V X O ® l « C : i A li. A 8 B 1 B T K l S T C X fi. — F U P A M 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

Art. 1» 0 Fundo Municipal de Previdência e Assistência, 
instituído pela Lei n! 6.697, de 20 de junho de 1991, será 
administrado em obediência às normas e princípios de administração 
financeira adotados pelo Município de João Pessoa, inclusive as do 
Sistema Financeiro da Conta Única, e pelas normas suplementares e 
espeoífioas deste Regulamento. 

Parágrafo úniao. Para os fins e efeitos deste Regulamente 
aB denominações "Fundo Municipal de Previdénoia e Assistência", 
"Fundo" e a sigla "FUPAM", se equivalera. 

Art. 2» 0 FUPAM, de caráter permanente e vigênoia 
ilimitada, é dotado de contabilidade e orçamento próprios, e 
funcionará em sinergia oom as normas gerais e especiais de execução 
orçamentária e financeira expedidas pelo Sistema Municipal de 
.Administração Geral e Financeira e, especialmente, pela Secretaria 
Ue Finanças., pela Secretaria de Planejamento e Coordenação e pela 
Secretaria Especial de Controle Interno. 

Parágrafo úniao. 0 FUPAM é vinoulado ao Instituto de 
Previdência e Assistência do Município de JoSo Peseoa- IPAM. 

CAPÍTULO II 
OBJETIVOS E FINALIDADES 

Art. 3« 0 FUPAM tem por objetivos e finalidades gerais 

oustear os serviços, benefícios previdenoiários e as ações 

assistenciais desenvolvidas pelo InBtituto de Previdência e Assis

tência do Município de João Pessoa - IPAM em favor dos seus se

gurados e dependentes, de oonformidade oom o disposto na Lei 

Complementar n» 1, de 12 de dezembro de 1990. 

CAPÍTULO III 
RECURSOS DO FUNDO 
Seção I 
Origem dos Reoursos 

Art. 4" Constituem recursos do FUPAM: 

I - contribuições dos seus segurados, na base de 8% 
(oito por cento) sobre a remuneração ou proventos mensais, 
descontados em folha de pagamento; 

II - contribuição obrigatória da Prefeitura Munioipal, 
das autarquias, dos órgãos de regime especial e das fundaçSes 
municipais na base de 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo a 
.que se refere o' inciso anterior; 

III - contribuições e transferências orçamentárias e 
^xíra-drçementáriae efetuadas pela Prefeitura Municipal; 

IV - rendas auferidas pelas aplicações e investimentos 
dos recursos disponíveis; 

V - subvenções, legados e rendas de qualquer natureza. 

S 1» As receitas descritas no caput deste artigo serão 
depositadas obrigatoriamente na Conta Única Municipal mantida em 
agência de estabelecimento oficial de crédito, escolhido pelo Chefe 
do Poder Executivo Munioipal. 

I 2» Quando não estiverem sendo utilizados momentaneamen

te, os recursos do FUPAM deverão ser aplicados no mercado financei

ro, objetivando o aumento das receitas respectivas, oujo resul

tado a ele reverterão. 

• 3* Os descontos devidos ao FUPAM serão recolhidos pelos 
órgãos pagadores até do déoirao dia útil do mês subseqüente. 

Seção II 
Apliaação dos Reoursos 

Art. 5*. A aplicação dos reoursos de natureza financeira 
dependerá: 

I - da existência de disponibilidade em função do 
cumprimento de programaçãoJ 

II - de prévia aprovação do Dlretor-Presidente do 
Instituto de Previdénoia e Assistência do Município - IPAM. 

Seçáo III. 
Ativos do Fundo 

Art'. 6» Constituem ativos do Fundo Municipal de 
Previdénoia e Assistência: 

I - disponibilidades monetárias em bancos ou es oaixa 
•especial oriundas das reoeitas espeoifioadaB e os direitos que i 
porventura vier a const!t .ir; 

II - bens móveis e imóveis que lhe forem destinados pela 
Administração Municipal, inclusive os doados, com ou sem ônus. 

Seção IV 
PassivoB do Fundo 

Art. 7« Constituem passivos do Fundo Municipal de 
Previdência e Assistência as obrigações de qualquer natureza que 
porventura o Município venha a assumir para os investimentos, a 
manutenção e o funcionamento dos serviços de previdência e 
assistênoia. 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE 
CAPÍTULO IV 
ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, 
CONTAS 
Seção I 
Orçamento 

Art. 8» 0 orçamento do Fundo Munioipal de Previdénoia e 
Assistênoia evidenciará as políticas e o programa de trabalho 
governamentais, observado o Plano Plurienal, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio, e 
integrará o Orçamento Geral do Município, tudo era obediênoia ao 
princípio da unidade, observando, na sua elaboração e na sua 
execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação 
pertinente. 

Seção II 
Contabilidade 
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Art. 9> Os recursos do FUPAM serão contabilizados em Parágrafo único. É vedado o emprega de reaursos do Fundo: 
títulos próprios, segundo a natureza, eo suboonta do Sistema 
Financeiro da Conta Única, de aoordo com as normas geraie de I - fora de sua destinação específica; 
Administração Financeira, Contabilidade c Auditoria em vigor. 

Art. 10 A oontabi1 idade do Fundo Munioipal de Previdência II - além doe prazos estabelecidos no Plano de 
e Assistência tem por objetivo evidenciar a situação financeira, Aplicação, quando for o oaso; 
patrimonial . e orçamentária dos recursos alocados aos serviços de 
previdência e assistência do Município e será organizada de forma a 
permitir o exercício das suas funções de controle prévio, III - para pagamento de pessoal estranho aos Quadros de 

concomitante e subseqüente, e de informar, inclusive de apropriar e Pessoal da Prefeitura Munioipal ou do próprio IPAM, exceto para a 
apurar custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar o contratação de serviços técnicos e profissionais especializados, 
seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados remunerados à conta de Serviços de Tercei roa e Encargos, que não 
obtidos. caracterizem com os respectivos contratantes vínculo empregatício 

de qualquer natureza. 
Art. 11 A escrituração contábil será feita, pelo método 

das partidas dobradas, 'com a emissão de relatórios mensais de ges- Subseção II 
Receitas do Fundo 

tão. 
Art. 17 A execução orçamentária das reoeitas se 

Parágrafo único. Entende-se por relatório de gestão os processará através da obtenção do seu produto nas fontes 
balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de determinadas neste Regulamento. 
Previdência e AsssiBtênoia e demais demonstrações exigidas pela 
Administração e pela legislação pertinente, os quais passarão a Seção IV 
integrar a contabilidade geral do Município. Prestação de Contas 

Art. 12 Os saldos do FUPAH, apurados no final de oada 
( Art. 18 A prestação de contas do FUPAH, ao encerramento 

exercício financeiro, serão transferidos para o exeroício do exeroíaic financeiro, será encaminhada aos órgãos competentes da 
subseqüente, a crédito do mesmo Fundo. Secretaria de Finanças. 

Art. 13 A gestão financeira coincidirá com o ano civil. dAPÍTULO V 
ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇAO 

Seção III 
Execução Orçamentária Art. 19 0 FUPAH será administrado pelo Instituto de 
Subseção I Previdência, e Assistência do Muniaípio de João Pessoa -- IPAK, em 
Despesa do Fundo obediência às normas e princípios de administração orçamentária e 

financeira e do Sistema Finanoeiro da Conta Única adotados pelo 
Município de João Pessoa. Art. 14 Imediatamente após a publicação da Lei de 
financeira e do Sistema Finanoeiro da Conta Única adotados pelo 
Município de João Pessoa. 

Orçamento Anual e das suas Tabelas Explicativas, o Diretor-Presi-
dente do IPAÍi aprovará o Quadre d» Quotas Trimestrais, que serão Art. 20 Para os fins do artigo anterior, compete. 
distribuídas para apliaoçSo nos projetos e atividades que especialmente: 
contemplem a concessão de benefícios e a prestação de serviços 
assistenciais a cargo do Instituto de Previdência e Assistência do I - ao Diretor-Pr«»idente do IPAM: 
Município de João Pessoa - IPAM. 

a) administrar o Fundo Munioipal de Previdência e Assis
Art. 15 Nenhuma despesa será realizada sem a necessária 

autorização orçamentária. tência e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em 
sintonia com o Plano de Ação e as diretrizes do Conselho 
Deliberativo da autarquia; 

Parágrafo único. Nos casos de insuficiências e omissões 
orçamentárias poderão aer utilizados os créditos suplementares ou b) acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das 
espeaiais, autorizados por lei e abertos mediante decreto do Chefe ações previstas no Plano Munioipal de Previdência e Assistência; 
do Poder Executivo Munioipal. 

c) elaborar e submeter ao Conselho Deliberativo do IPAM o 
Art. 16 A despesa do Fundo Municipal de Previdência e Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano de 

Assistência se constituirá de: Ação, o Flano Munioipal de Previdência e Aesistênoia e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, bem como as demonstrações mensais de 

I - financiamento total ou parcial de programas receita e de despesa do FUPAH; 
integrados de previdência e da assistência desenvolvidos pelo 
Instituto de Previdência « Aesistênoia do Município de João Pessoa- d) encaminhar à contabilidade geral do Muniaípio as 
— IPAM, ou com ele oonveniados, previstos nos Art. 3», deste demonstrações mencionadas na alínea anterior; 
Regulamento, bem como o pagamento a esta autarquia de custos de 
administração dos serviços de previdência e de assistência! e) firmar convênios e contratos, inclusive de 

empréstimos, quando autorizado pelo Prefeito, e preoedidoe de 
II - pagamento pela prestação de serviço a entidades de autorização legislativa, quando for o casa, referentes a recursos 

direito privado paro exec pão de rogramas ou projetos específicos <qúe serão administrados pelo Fundo; 
do setor de assistânoiai 

f) exercer as atribuições de administração e supervisão 
III - aquisição de material permanente e de consumo e de superior do Fundo; 

outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas, bem 
como a construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de g), expedir: 
imóveis para «dequação da rede física de prestação de serviços de 
previdência e de assistência; 1. as normas operacionais do FUPAM; 

IV - desenvolvimento de programas de capacitação e 2. os atos normativos específicos destinados a dinamizar 
aperfeiçoamento de recursos humanos! e a simplificar as atividades do Fundo! 

V - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente h) autorizar, como ordenador, a realização de despesas, 
è inadiável, necessárias k execução das ações e serviços de mediante a assinatura de empenhos, ordens de pagamento, de saques, 
previdência e de assistência, previstos no Art. 3«, deBte de transferência de crédito e documentos afins de liquidação e 
Regulamento. pagamento da despesa; 
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i) assinar, oonjuntamente com o Gestor Financeiro do 
Fundo Muniaipal de Previdência e Aesistênoia, todos o» dooumentos 
que impliquem reaponaabilldade para o Fundo, espacialmente aquelea 
neoesaários à movimentação de contas bancárias; 

j) representar o FUPAM perante os órgãos administrativos 
a os poderes públicos; 

1) apreciar e aprovar balancetes, demonstrativos e 
balanços do Fundo; 

m) encaminhar aos órgãos competentes, nos prazo legais a 
regulamentares, a documentação referente à prestação de oontas do 
Fundo; 

' K • * 

n) exercer as demais atribuições Inerentes à administra
ção superior do FUPAM; "* 

II - ao Gestor Financeiro do Fundo Municipal de 
Previdência e Assistência, coroo" órgão de apoio técnico, 
admi *> i «trativo e de operacionalização do Fundo: 

a) executar, coordenar e supervisionar oa serviços de 
apoio técnico, administrativo e operacional do Fundo; 

b) efetuar estudos e pesquisas que sirvam de subsídios 
para a elaboração do Plano de Aplicação dos recursos do FUPAM; 

0) elaborar e submeter à aprovação do Diretor-Presidente 
do IPAM as normas operacionais • os atos normativos específicos 
tendentes a simplificar as atividades do Fundo; 

d) aoompanhar a avaliar permanentemente as atividades 
desenvolvidas pelo FUPAM; 

e) elaborar, em articulação coa o Departamento de 
Administração e Finanças do IPAM, c am sinergia com a Unidade de 
Apoio Administrativo da Secretaria de Administração, a proposta 
orçamentária do Fundo, e suas reformulaçSes; 

f) aprovar o Plano de Contas do Fundo, e zelar pela sua 
permanente atualização; 

g) supervisionar, orientar e controlar a execução das 
atividades contábeis e financeiras do Fundo; 

h) controlar e olasaificar, em sintonia com a Secretaria 
de Finanpae, a receita e a despesa do Fundo; 

1) iniciar e instruir processos de pagamento; 

j) controlar e liquidar a despesa; 

1) promover a emissão de cheques, ordens e transferencias 
de crédito, e praticar os demais atos necessários à manutenção das 
contas bancárias, tais como requisição de talonarios de cheques, de 
extratos e saldos, assinando, conjuntamente oom o Diretor-Presiden
te do IPAM, os documentos respectivos; 

m) controlar o movimento das oontas bancárias; 

n) artioular-se com a Secretaria de Finanças, visando: 

1. a elaboração da Programação Finanoeira do Fundo; 

2. ao controle e a entrega de recursos do FUPAM; 

o) manter organizada a dooumentaoão neoessária ao exame 
do» controles interno e externo e aa oópiaa de contratos e 
convênios em vigor; 

p) preparar aa demonstrações mensais da receita e da 
despesa, os balancetes, inventários e balanças a serem encaminhados 
ao Diretor-Presidente do IPAM, mantendo os controles necessários à 
execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação a 
pagamento das despesas a dos recebimentos das reaeitas do FUPAM; 

1. «ensálmente: as demonstrações de receitas e de 
despesas; 

2. anualmente: o inventário dos bens móveis e imóveis e o 
balanço geral do Fundo; 

r> firmar, com o responsável pelos controles da execução 
orçamentária, as demonstrações mencionadas nas alíneas anteriores; 

e) preparar os relatórios mensais e semestrais de 
acompanhamento da realização das ações relativas aos serviços de 
previdência e de assistência, inclusive os de natureza estatística, 
,'a serem submetidos ao Diretor-Presidente do IPAM; 

t) manter os controles necessários sobre convênios ou 
contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos 
empréstimos feitos para a saúde; 

u) encaminhar mensalmente ao Diretor-Presidente do IPAM, 
relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços 
prestados pelo setor privado, na forma raenoionada na alínea 
anterior; 

v) apurar, no final de cada exercício financeiro, as 
despesas não realizadas; 

x) preparar a documentação relativa à prestação de contas 

do Fundo, encaminhando-as às autoridades competentes, noa prazos 
legais e regulamentares; 

z) praticar os demais atos de gestão financeira exigidos 
na legislação peculiar, neoesaários ao funcionamento e ã realização 
dos objetivos e finalidfl'es do I "^AM. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS ^ 

Art. 21 Os Seoretários de Finanças e de Planejamento e 
Coordenação baixarão, isolada ou conjuntamente, aa instruções 
necessárias a implantação e desenvolvimento do Fundo Muniaipal de 
Previdência e Assistência, as quais servirão de complementação a 
este Regulamento. 

Art. 22 Os oheques emitidos à conta do FUPAM que não 
forem retirados ou reclamados no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de emissão, passam a constituir receita 
eventual do Fundo. 

Art. 23 Enquanto o Instituto de Previdência e Assistência 
do Município de João Pessoa não dispuser de quadro próprio de 
pessoal, os recursos humanos necessários à implantação e 
funcionamento do FUPAM serão colocados à sua disposição mediante 
ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 24 Ooorrendo a extinção do Fundo Municipal de 
Previdência e Assistência o seu património será inoorporado ao do 
Município de João Pessoa. 

CAPÍTULO VII 
DISP0SIÇ8E8 FINAIS 

Art. 25 Este Regulamento entra em vigor simultaneamente 

oom o Decreto do Chefe do Poder Exeoutivo que o aprovou. 

PAGANDO OS SEUS IMPOSTOS EM DIA 
VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO 
PARA 0 DESENVOLVIMENTO 

OE SUA CIDADE. 
q) encaminhar à contabilidade geral do Município: 
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O Prefeito de João Pessoa no uso das atribuições que íhe 
são conferidas pelos incisos V e VI, §8e do artigo 22 da Consti
tuição Estadual, combinado com o artigo 60, incisos V e VIII da 
Lei Orgânica para o Município de João Pessoa. 

PORTARIA N.S 506 / 9 5 
Em, 11 de outubro de 1995. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso dag 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI,5 8» 
do artigo 22 da Cosntituição Estadual, combinado oom o arti
go 60, incisos V e,-VJ.IÍ da Lei Orgânica para o Hunicípip de 
João Pessoa, 

R E S O L V E : 

I - Nomear o s Srs. EUDES ROCHA JÚNIOR, FRANCIS
CO DE ASSIS, RAIMUNDO FERNANDES, HERMANO DE CARVALHO MELO,MA 
RIA ENILDA VIEIRA SOARES e RONALDO LIRA DE SOUZA, para cons 
tituirem a Comissão Normativa de que trata o Art. 3* e seus 
parágrafos, da Lei n» 7.380, de 09.09.93, como representantes 
das Entidades Culturais, e l e i t o B que foram, na reunião Extraç 
dinária realizada no dia 20 de setembro de 1995. na conformi-. 
dade da Ata arquivada na FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA; 

II - Renovar, pelo prazo de 01 (Hum) ano,os man 
datos dos Representantes dos órgãos públicos, conforme facul
ta o parágrafo 2> do art. 3», da Lei n a 7.380. 

FRANCISCO.XAVIER MONTEIRO DA FRANCA 

PORTARIA NS 514 DE 11.10.95 
RESOLVE: nomear ROSEANA M. G. SALES para exercer o car

go, em comissão, de DIRETOR DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO CENTRO, 
símbolo DAS-3, da SESUR. 
PORTARIA NS 5 1 5 7HEREZA CRISTINA BRITO WANDERLEY CABRAL, matricu 
la r.s 2 5 . 0 3 8 , para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIA , 
símbolo DAS-2, do SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS. 
PORTARIA NS 516 DE 11.10,95 

RESOLVE: nomear ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA RAMALHO, para exer 
cer o cargo de DIRETOR DO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, sim--

bolo DAS-2, do IPAM. 
PORTARIA NS 517 DE 11.10.95 

RESOLVE: designar GLAUCO DOS SANTOS GOUVEIA, matrícula 
ns 25.705, para exercer a função gratificada de COORDENADOR DO 
PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO-PRESEGE, da SEDAC. 
PORTARIA NS 518 DE 11.10.95 

RESOLVE: designar JOÃO LETÍCIO DE SOUZA, matrícula n2 
16.168, Membro e CÍCERA LEITE, matrícula nS 9951, Suplente, co
mo representante de Diretores das Escolas Municipais no conselho 
Municipal de Educação, da SEDEC. 
PORTARIA NS 519 DE 11.10.95 

RESOLVE: designar WALKÍRIA DE SOUZA, matrícula nS 25.483 
para responder pelo cargo, em comissão, de SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA, símbolo SE-100, no período de 28.08 a 26.09.95. 
PORTARIA NS 5 2 0 DE 11.10.95 

RESOLVE: nomear MARIA SOLANGE DOS SANTOS FERNANDES, ma T tricula nS 16.495, para exercer o cargo, era comissão, de SECRETA 
RIO ESCOLAR, da Escola Municipal Américo Falcão, Classe B, dã 
SEDEC. 
PORTARIA NS 521 DE 11.10.95 

RESOLVE: nomear JOSÉ MALAQUIAS MARCELINO NETO, matricu
la nS 4.591-8, DIRETOR, MARIA DA PENHA MALAQUIAS DA SILVA, ma
tricula nS 17.076-3 e LUIZIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES PEREIRA, ma 
tjricula ns 12.809-1, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Re
nato Lima Lobo, Classe B, da SEDEC, ficando em consequência exo
nerados dos referidos cargos, na mesma unidade de ensino, em de
corrência de pleito eleitoral. 
PORTARIA NS 522 DE 11.10.95 

RESOLVE: designar MARIA NEUDA DA SILVA, matricula nS 
9.336, para exercer o cargo de DIRETOR ADJUNTO, da Escola Muni
cipal João Vinagre, Classe 3, da SEDEC, até ulterior deliberação. 
PORTARIA NS 523 DE 11.10.95 

RESOLVE: nomear IONE NEVES DE MELOmatricula nS 8.357, 
para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIO ESCOLAR, da Es
cola Municipal Jose de Barros Moreira, Classe B, da SEDEC. 
PORTARIA NS 524 DE 11.10.^5 

RESOLVE: designar MARIA DO SOCORRO A. MORAIS, matrícula 
ns 9.978, para exercer o cargo de DIRETOR ADJUNTO, da Escola Mu-
nicipal_Augusto dos Anjos, Classe a, da SEDEC,- ate ulterior de-
liveração. 
PORTARIA NS 5 2 5 DE 11.10.95 

RESOLVE: designar JOSEFA GOMES DE SOUZA, matricula ns 
28.272, para responder pelo cargo de DIRETOR ADJUNTO, da Escola 
Municipal Santa Emília de Rodat, classe B, da SEDEC, durante o 
afastamento do titular MARIA MARLUCE DA SILVA, matricula nS 
12.864,'pelo prazo de 100 (cem) dias,<referentes a licença especial e férias regulamentares no período aquisitivo à 94/95. 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

D E F E R I U os seguintes processo de licença especial para gozo e 
para conversão: 
P R O C E S S O N S N O M E D I A S 
17.897/95 M A R I A C E L Ë I D E M O U R A 
1 7 . 9 5 4 / 9 5 J O S É R O S A 
17.891/95 S E V E R I N A PAIV,, C. D O S J A N T O S 
17.936/95 M A R I A D O C A R M O S I L V A G O M E S 
18.090/95 J O S É O L I V E I R A D A S I L V A 
18.290/95 H A G A D I N A L D O L A U R E N T I N O P E R E I R A 
17.026/95 M A R I A D A S O L E D A D E D O S S A N T O S S I L V A 
17.797/95 J O E L I A N E C A S S A N D R A C O S T A 
18.157/95 V E R A M A R I A L E A L T O M A Z 
17.922/95 M A R I A D O C A R M O S A N T O S C O S T A 
17.978/95 J O E L B A D O S S A N T O S G O N D I M 
1 7 . 7 2 3 / 9 5 J O A C I G O M E S D A C O S T A 
17.457/95 J O S É U R B A N O D A S I L V A 
18.675/95 N I L Z A M A R I A A R A Ú J O V I E I R A 
17.403/95 E D N A L D O P E R E I R A B A R A C H O 
17.671/95 J O S E F A G A R C I A M A R I N H O 
1 7 . 9 7 4 / 9 5 B E R T U L I N A G O M E S D A S I L V A S O U Z A 
17.386/95 E D N A L D O L I N O D E A N D R A D E 
16.402/95 M A R I A J O S É D O N A S C I M E N T O C H A V E S 
1 7 . 5 8 8 / 9 5 M A R I A D E L O U R D E S D A S I L V A 
17.602/95 W I L L I A M S D E S O U Z A V I A N A 
17.87Í/95 R A I M U N D O N O N A T O D E O L I V E I R A 
17.120/95 D A R C Y D E F Á T I M A L. D E L U C E N A 
14.982/95 A I R T O N M A N O E L M A R T I N S 
16-979/95 A G U I N A L D O X A V I E R D A S N E V E S 
15.783/95 M A R I L E N E D A S I L V A C O R D E I R O 
16.577/95 M A R I N A L D O P E R E I R A , B R A Z 
18.123/95 T E R E Z A D E J E S U S L. C O Q U E I J O 
18.208/95 Mä D A S G R A Ç A S B A T I S T A C. M E L O 
18.016/95 O D E T E B A S T O S L I S B O A 
Í7l425,/95 M A R I A D O P E R P É T U O N E V E S D E F R A N Ç A 
17.234/95 I V E T E R O D R I G U E S C A V A L C A N T E 

140 
180 
180 
180 
150 
180 
180 
18C 
160 
180 

30 
170 
180 
180 
140 
120 
180 
160 
130 
180 
180 
180 
160 
160 
150 
180 
140 
720 
360 

INDEFERIU os 'seguintes processos de licença especial 
17.267/95 MÁRCIA CRISTINA MADRUGA FERREIRA LIMA 
17.658/95 MARIA VIEIRA DO NACIMENTO 
DEFERIU os seguintes processos de Ascensão funcional: 
PROCESSO NS NOME 
9.572/95 LÚCIA ELISABETH P. L. MELLO 
10.739/95 ELIANA FÉLIX DA COSTA 
13.983/95 JOÃO BATISTA DE LIMA 
8.058/95 GUIOMAR MEDEIROS FORMIGA 

MATRÍCULA 
28.504-8 
28.287-1 
18.976-6 
23.239-4 

DEFERIU o seguinte processo de cancelamento de licença especial: 
P R O C E S S O NS 

15.641/95 
NOME 

MARIA DAS GRAÇAS L. DE SOUZA 
MATRICULA 
4.196-3 

INDEFERIU os seguintes processos de licença sem vencimentos: 
PROCESSO NS NOME 
18.943/95 SERGIO DE SOUZA AZEVEDO 
18.422/95 ARYSNALVA MARINHO DA CUNHA BADU 
17.416/95 MARIA GORETI GOMES DE LACERDA 

INDEFERIU o seguinte processo de aposentadoria: 
PROCESSO NS NOME 

16.222/95 WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA 

E X T R A T O 

23.265/3 
27.096/2 
18.195/1 

MATRÍCULA 
16.267-i 

INSTRUMENTO 
PARTES 

PROCESSO L1CITATÓRI0 
VALOR 

VIGÊNCIA 
SIGNATÁRIOS 

Aditivo de Supressão 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa e Locadora BOMFIM Trans
portes Rodoviários Ltda. 
Termo Aditivo de SupressSo do 
Contrato de Locação o qual no 
seu termo original é de 41 veí
culos no valor de R$ 46.790,00 
mensais, passa para 30 veículos 
no valor de R$ 37.000,00 mensais. 
TOMADA OE PREÇOS N8 004/95, 
R$ 37.000,00(trinta e sete mil 
reais) 
Oriundos do Orçamento Geral do 
Municlpio-ClassificaçBo Funcio
nal Programática 03070212.117-
Elemento de Oespesa 3132. 
07.1l a 31.12.95. 
Or. Antonio Fábio Bonavldes 
Mariz Maia, Secretário de Admi
nistração e o Sr. Marcos Antonio 
Barreto de Paiva, Gerente Regio
nal da Empresa. 

ANTONIO FABIO BONAVIDES MARIZ MAIA 



PAG.O16/09 JOÃO PESSOA, 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 1995. N2 462 

' MAPA DE HOMOLOSAÇÎO,D£ LICITAÇÃO 
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EA PREFEITURA.MUNICIPAL CE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA PELA PORTARIA U- 182 DE 11,01.33. COM FUNDAMENTO NO ART, 16 DA LEI FEDERAL 8.656/93 DE 21,06.93. 
TORNA PÚBLICO A H 0 M 0 L 0 6 A C Ã 0 DAS SEGUINTES LICITAÇÕES! 

RIRIU YÏNCEDDB» TOTAL CERAL 

CASAS BANDEIRA TECIDOS 
F.S.VASCONCELOS;lojas Maia 
DRGANTEC-DRG.TÉCNICO ELE
TRÔNICA LTDA 

KIT MAK-COM.E RE-0.DE EQUI
PAMENTOS P/ESCRIT. LTDP 
IMPORT AUTriOR ITY CÛM.E REP 

Ar condicionado 10.000 BTU's 
Ar condicionado 7.000 BTU's 
Máquina copiadora c/velccids-
da mínima de I4C.F.M. ajuste 
automático oe tonalio-de e 
contraste oe originais, qua-
liaaoe p/repraduçio em modo 
foto, contaoor até 99 capias 
contínuas, aandoja e/eapaci-
dade de 250 folhas mínimo e 

Pass', tirage"1 6.000 cópias 
mês. 
Mesa para Micro ^ 
Mesa para Impressora ~* * 
Micro comcutader 486 DX 2 c/ 
disco rígido de no mínimo ADO 
MGBYTES, memária RAM 4MB, 
nitor SVGA, colorido U",-. 
C.28, unidade de disco fie 
vel 3i, alta oensidede, tecla 
oo arçométrico c/104 teclas, 
gabinete terre, mouse e pla r 

ca modem fax. 
Estabilizador de 10K4(A 4 saía 
Impressora SO caluñas c/veAû-
cidaoe OINIMB 8e 220 CPS, ali 
mentação de papel continue a 
folha solta 

.560,00 
75,00 
65,00 

.860,00 
75,00 
65,00 

MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

N. FIRMA VENCEDORA OBJETO QUANT. PCO. UNIT. PCO. TOTAL TOTAL GERAL 

CONVITE 107/S5 CASAS BANDEIRA TECIDOS 
•LTDA Canica monga curta, cm malha, 

c/pintura nas «angas e logo-
aarea na frentt e costas, vá
rios tamanhos. (unidade) 
Rede de voleibol oficial 
MARCAÇÃO oficial «a voleibol 

070 
0 0 2 
002 

5,30 
1 8 , 8 0 
2 1 , 7 0 

371,00 
37,60 
4 3 , 4 0 452,00 

ATMLETA IND.E COM.DE MAT. 
ESPORTIVO LTDA 

SOBRASJL S0C.COM.PROD.LTDA 

Ceelaste tipo regata, c/pintu 
a sa tria cores, c/logosarcã 
na fronts e costos. 
Trofíu esportivo c/aststusta 
Trofeu esportivo c/estatueta 
tsa. Aûcs 
Trofeo esportivo c/satstuets 
tas. soca 
Csalsa aanaa curta sa malha, 
c/pintura nas «ingas sa tria 
corsa e logoMrea na fronte«. 
costas, tsa. aédlo -
Bonés sa aria c/aba, leieaarcs 
na frsnts t laterais, «a tria 
ceres, eatszrasnaees 
Sácalas aa lona groaaa, lega-
ssres da Prefeitura 
varota<antena) oficial s/su-
poxts p/raat de volai 
Bala da valeibol oficlal/coun 
Medalha esportiva ouro ÍOMH 
Maoalha esportiva bronza 
Medalha espertlva prata 

4 9 0 
030 
030 
030. 

1.000 

'..»00 
I.oêo • 

004 
004 
B40" 
04 r/ -
040 

4 ,20 
23, BO 
22,80 
2 1 , 9 0 

S,30 

3 , « 5 

J , T 5 

2 8 , 5 0 
2 8 , 5 0 
0,'BO 
0,80 

2.058,00 
714,00 

684,00 

6 5 7 , 0 0 

5.300,00 

3.650,80 

3 , 7 5 0 , 0 0 

1 1 4 , 0 0 
114,00 
52,00 

••32,00 
'•. 3 2 , 0 0 1 

16.927,00 

2 1 0 , 0 0 

FIRMA VENCEDORA 

MAOUIP INFORMÁTICA 
IMPORT AUTHORITY COM.REP¡ 
LTDA 

Aparelhe ds FAX eaaua 
Micra Computador 486 DX 2 c/ 
dlseo rígido de ao AINIAO 400 
ajCBYTES aoaorla RAM 4M8, «oni-
tor SVSA, BOLORLDS 14* DP 0.28 
unid. do disco flealvel 31 al
ta densidade. Teclado ergoas-
trieo e/104 teclas, gabinete 
torre s aouse. 
laprsssora laser jet, veloci
dade a partir de 100 DPI 
Feijão tipo carlequinhe llape 
e aaa alstura, eab. ds 1 KG 
Extrato da tomate L c/270GRs 
Tsaptro tipo alho a salíespo) 

DIST.DE ALIMENTOS PAU D'ARCjJCharque ponta de agulha, eab d 
30 kllogrsaas 
Margarina vegetal c/sal (kilo) 
Biscoito doce tipo aortido, 
caixa c/SOOGrs 
Farinha d« aandlaea (kilo) 

JE ESTIVAS 

COSTA LEAL I CIA LTDA 

CONVITE 
CONVITE 
CONVITE 

112/95 
113/95 
114/95 

CEREALISTA ALIIMA LT04 
S E M t 

EOUFRIO COM.DE REFRIGERAÇÃO Fsgio industrisl c/02 chamas, 
acoapanbsdo da aanguaira, is-
gstre e »otljio da 13XG. 
Acresciao da 25I(art.65, inci
so I, alinea "b", Lei 8.666/93 

Détergents concentrado neutro 
C/500ML (unidade)» 
Desinfetante geraicida bacteri 
cida o/arana. Eab — c/500ML ~ 
Balda aa plástico rigidoíutiid. 
Flanela 40 X 60CH 
vasseuriecaa aprox. 30 furos ' 
Sabio sa barra t«b.200CÇa(unld 
Desinfetante c/garalcida, bse-
tericlda aab. 300 ML (unid.) 

001 

001 

2.000 
509 
300 

3.600 

4.800". 
300 
500 
»7<r 

10.00»:-. 

4. BHD 

1.973,00 
1.406,00 

0,64 
1,49 
1,79 

0,49 
0,49 
2,09 
),2» 
3,26 
0,23 

1.973,00 
1.406,00 
1.280,00 
745,00 
537,00 

1.764,00 
2.352,00 
• 627,00 
' 645,00 
2.587,20 
2.300,00 

TOTAL ÏERAI 

3.179,00: 

2.562,00 

8.860,00 
7.675,00 

6 0 0 , 0 0 

ft,4» 2.352.00 I t2-<Z7,20 

http://S0C.COM
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FIRMA VENCEOOHA 

R P S MÓVEIS £ EvUIBlLTOA Biscoito dose tipo HARÍA, CBl-
xa de 500 GR* (Kilo) 
Bisooite ttlgsde tipo Cress 
• Crstcsr, esixt c/500CRi (kilo) 

TODAVES COM.DE AVES DA P»..Ci"Fr»«go abatido (kilo) 
RAÍBA LTDA 

FR1S0RÍFIC0 AÄABAIANA 

TODAVES COM.DE AVES LTDA 
L I C I T 

KOPYTEK COPIABORAS LTDA 
'OLIVETTI OS BtASIL S/A 

R15KE E RABISKE PAPELARIA 

LIMPAR- 2NO. E COM. LTOÍ 

i Ovos de galinha tas.grsnds(un) 
i Csine solda tipo losbo paulise 
! ta/legerto (kilo) 
B« i t iBBi (kllogrsse) 

i •l^-.IW (kilsgrass) Chuchu 
Msiscuj* (kilsjrsse) 
Cssntrs (kilsgrass) 
Cseole (kilo) 
Cenours tkilo) 
L«-«eJ* (kilo) 
Mi.io (kilo) 
Tosats (kilo) 
Nslsncla (kilo) 
Lisio (kilo) 
Binant pscovi tipo grsndt 
A Ç * 6 S E M 
Mípuiae de datilografia elstrò 
nies estts s partir as «JCM -
Mivtaint espisdsre e/si ssguin-

! tsi espocifieeeets: vslec. sel 
•i de 28 CPM, ajuste sutesitl-

! es de teailldsd* s esntrssts 
i ds originale, «te. "•• 
i Alcool M61 Í1.0JNU . , 
vassoura piagsvi e/lfi furos 
Ssklo ss pi c/aseciente 500GR* 
Ague «eoitàrie c/deterg. 1.009 

ML 

Joio Pessoa, 07 de novescro de 1995 

xxxxxxxxxxxxxxx»xxxx«xxxxxxxxxxxixxx«xsxxxx«x*iXMxx*x*xxxx»«xxxxjrjx 

MARLENE CABRAL DE LIMA 

3.000 
4.000 
*oo 
«00 
112 
100 
028 
192 
192 
a o c 
392 
192 
722 
DÍ0 
(DO 

as; 
9(0 
385 
.ODO'. 

1,75 
1,49 
3,07 
4,4S 
0,45 
0,48 
1,30 
0,90 
0,40 
0,30 
0,49 
0,35 
0,35 
0,30 
1,40 
0,49 

3.513,SB 
0,60 
1,10 
0,80 

.750,00 

.845,48 
280,03 
.792,00 
180,00 
53,7* 
130,00 
25,38 
7«, 80 
57,(0 
384,00 
137,20 
«7,20 
219,60 
84,00 
294,00 

.539,00 
7*8,00 
423,58 
.400,00 

SECRETARIA DE SAÜDE 

Resolução N' 008/95 

0 PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso d» 
suas otribuieôs* e considerando o decisão do plsndrio daste conselho, 

RESOLVE : 

Aprovar a passagem da Gestão Incipiente 
para oes tão Semi-Plena. 

João Pessoa, ¿6 de setembro de 1995. 

O R L A N D O C A V A L C W J . D E M E L O 

Viva esta cidade 

PAGANDO OS SEUS IMPOSTOS EM DIA 
VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO 
PARA 0 DESENVOLVIMENTO 

DE SUA CIDADE. 

Viva esta cidade 

resrartraA MUNICIPAL DB JOÀO PBSSOA 

FRANCISCO XAVItR MONTURO OA FRANCA 

Prtftrítc 

S E M A N Á R I O O F I C I A L " 
Órgão OflcUl UfnHttm ManiclinI «te Joio •*»•©«, criaste pets 

ui taicip*! os *n <*• a d* i«o«to *• i m 


