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ATOS D O PREFEITO 
LEI N9 6.694 DE 10 DE JUNHO DE 1991 

DISPÕE SOBRE O VALOR-PADRÂO (VP) A 'QUE 
SE RETERE A LEI MUNICIPAL N9. 6.510/90 E 
A ATUSLIZAÇÃO MONETÁRIA DOS TRIBUTOS , 
MULTAS, PREÇOS, OBRIGAÇÕES FISCAIS E 
PARAFISCAIS COM A FAZENDA MUNICIPAL, E 
ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

PREFEITO IDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTA
DO DA PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATI
VO DECRETA' E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 19-0 Valor-Padrão (VP), a que se re
fere o Art. 39, da Lei municipal n9 6.510/91, bem 
como as plantas de valores e planilhas de valo
res unitários, serão atualizados monetariamente , 
em cada mês, pelo índice de variação da Taxa Refe 
rèncial Diária TRD, instituída pela Lei ' Fede 
ral n9 8.177/91B divulgada pelo Banco Central dd 
Brasil. 

Art. 29 - A partir da vigência desta Lei, 
a Taxa Referencial Diária - TRD será aplicável à • 
cobrança dos tributos, multas, penalidades apli
cadas por descunprimento de obrigações acessórias 
preços, laudêmi/DS, bem como as demais obrigações 
fiscais e paraíiscais e débitos de qualquer natu
reza para com a Fazenda Municipal, obedecidas, no 
que couber, as disposições da Lei Municipal de n9 
6.510/90. 

Art. 39-0 pagamento das obrigações '.fis
cais e parafiscais dos contribuintes paira com a 
Fazenda Municipal farse-á pela sua conversão •• iem 
VP (Valor Padrão) dos valores apurados ou abrltra 
dos na forma e prazos seguintes: 

I - Do Imposto Predial e Territorial Urbano 
no primeiro dia útil de janeiro de cada exercício; 

II - Do Imposto sobre Transmissão de -.iBens 
Imóveis, "Intervivos" - ITBI e laudêmio, do déci
mo dia após a apuração na base de cálculo do Im
posto ou preço; 

III .- Do Imposto Sobre Serviços, no :décimo 
dia do mês seguinte ao da ocorrência do fato gera 
dor; 

IV - Do Imposto Sobre Vendas a Varejo de Com 
bustíveis, no décimo dia após. cada período de apu 

» ração. 

Art. 49 - Esta Lei entra em vigor na data 
de 19 de maio de ano em curso. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
EM 20 DE JJNHO DE 1991. 

GILVANDRO TAVARES DE SALES 
Secretário de Finanças 

LUIZ DA SILVA 
Secretário Chefe de Gabinete PHf^KÍTO 

LEI N9 6.689 DE 14 DE JUNHO DE 1991 

DÂ DENOMINAÇÃO ÀS RUAS SITUADAS NO BAIR 

RO DE MANDACARU NESTA CIDADE. 

\4 0 PREFEITO. DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ES-

• TADO DA PARAÍBA, faço saber que o Poder Legislati 

vo Decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 19 - As ruas localizadas na comunidade 

Jardim Mangueira, no loteamento sítio Mandacaru do 

Meio - Bairro de Mandacaru, abaixo relacionadas , 

passam a ter as seguintes denominações: 

- Rua ALFREDO JOSÉ-DE ATAÍDE, continuação de! 

uma rua jâ existente com a mesma denomi- : 

nação; 

-Rua DÁS MANGUEIRAS, primeira paralela à 

continuação da rua Alfredo José de Ataide; f 

- Rua SANTA CECILIANA, Quadra 301, transver \ 

sal à continuação da Rua Alfredo José de'T 

Ataide; — •- . • 1 

- Rua SANTA MARGARIDA, Qúadra_302, trans- V' 

versai à continuação da Rua Alfredo. Jo

sé de Ataide; |: 

- Rua SÃO BERNARDO, Quadra 303-, transversal f 

à continuação da Rua Alfredo José de Atai j 

de; . . | 

- Rua SÃO FRANCISCO XAVIER, Quadra 304 .;. ,| 

transversal à continuação da Rua Alfredo h 

José de Ataide; 

Rua LEÃO XIII, Quadra, 305, transversal à í 

continuação da Rua Alfredo José de Atai-f, 

de; 1 

- Rua SANTA RITA, Quadra 306, transversal àj 

continuação da Rua Alfredo José de AtaídQ j. 

- Rua 8 DE MARÇO, Quadra 307, transversal à 

continuação da Rua Alfredo José de Ataide; 

- Rua SÃO PEDRO, Quadra 309,perpendicular a'• ' 

Rua Alfredo José de Ataide; ! v 

- Rua 12 DE AGOSTO, Quadra 310, perpendicu^i 

lar a Rua ALFREDO JOSÉ DE ATAÍDE; 1 
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- Rua SANTA MARIA, Quadra 311, perpendicu

lar à Rua Alfredo José de Ataide; 

- Rua SANTA LÜCIA, Quadra 312, perpendicu

lar â Rua Alfredo José de Ataide; 

- Rua GEORGE, Quadra 313, perpendicular à 

Rua Alfredo ijosé de Ataide; 

- Rua FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, Quadra 

314, perpendicular à Rua Alfredo José de 

Ataide; 

- Rua dos PALMARES, Quadra 315, perpendicu

lar à Rua Alfredo José de Ataide. 

Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data-

de sua publicação, revogadas às disposições em 

contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 

EM 14 DE JUNHO DE 1991. 

CARLOS ALBERTO PINTO'MANGUEI 
PREFEITGr 

LUIZ DA SILVA • . 

Secretário Chefe de Gabinete 

LEI N9 6.690 DE 17 DE JUNHO DE 1991 v 

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE ILUMINA 

ÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊN

CIAS. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ES

TADO DA PARAÍBA, FAÇO SABER QUE 0 PODER LEGISLA

TIVO DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

CAPÍTULO I 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-

SEÇÃO I . 

GENERALIDADES 

Art. 1 9 - 0 Serviço de Iluminação Publicado.» 

Município de João Pessoa, as fontes de recursos 

PR.EFEJTURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
Administração Carlos Alberto Pinto Mangueira 

G a c i n e t e do P r e f e i t o 
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ALMEIDA GRÁ>CA E EDITORA LTDA. 
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para o seu custeio, as relações entre a Adminis

tração Municipal W o concessionário destinadas a 

regular as condições de fornecimento de energia 

elétrica que lhe é respectivo, são as estabeleci

das nesta Lei. • 

Art. 29 - A execução das atividades relacio 

nadas ao Serviço de Iluminação Pública obedece, 

ainda, às diretrizes, normas e instruções expedi 

das pelo Departamento Nacional de Ãguas e Energia 

Elétrica — DNAEE, -do governo federal. 

SEÇÃO II t • 

CARACTERIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E, CONCEITOS BÃSIÓOS 

Art. 39 - Para os fins e eíeitos desta Lei, 

caracterizam-se por Iluminação Pública o serviço : 

que tem por escopo prover de luz ou claridade ar

tificial, no- período noturno ou nos escurecimeh 

tos diurnos ocasionais, com vistas a facilitar o 

acesso aos imóveis localizados nas ruas, avenidas 

praças, jardins, parques, vias, estradas e demais 

logradouros do domínio público de uso comum no Mu 

nicipio de João Pessoa. 

§ 19 A Iluminação Pública compreende as 

seguintes categorias: 

I - Iluminação Pública Padronizada - aque

la em que as instalações devem observar 

as normas e padrões do concessionário,e 

caracteriza-se pelo fornecimento aos 

contribuintes de um nível mínimo de 

iluminãncia emanado por uma fonte de 

luz padronizada e equipada com lâmpadas 

de vapor de mercúrio, ou similar, de 

80W (oitenta watts) de potência; 

II - Iluminação Pública Especial - aquela em 

que as instalações não sejam compatí

veis com os padrões do concessionário e 

/ou que escedam ao nível de iluminação, . 

definido no inciso anterior. 

§ 29 - Inclui-se-no conceito de iluminação 

pública Especial a-iluminação de caráter ornamen

tal. . \ ! 

§ 39 - Tem-se por concessionário a pessoa 

jurídica que, por concessão do poder público; com- ! 

petente, seia detentora: jia outoMa a ™ • âàlatütâSMÈiM 
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para a prestação dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica no Município de João Pessoa. 

§ 49 - 0 consumo mensal de energia elétri 

ca de uma fonte de luz padronizada (§19, inciso 

I ) , corresponde a aproximadamente 30KWH ( trinta 

quilowatts-hora), de acordo com o que dispõe a 

legislação especifica do Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica - DNAÉE. 

Art. 4 9 - 0 ponto de entrega de energia elé 

trica no atendimento dos serviços de Iluminação 

Pública será alternativamente: 

I - A conexão da rede de distribuição do 

concessionário com as instalações elé

tricas de Iluminação Pública, quando es 

tas pertencerem ao Municipio de João' 

Pessoa;" ou 

II - 0 bulbo da lâmpada, quando as instala 

- ções destinadas à Iluminação Pública 

pertencerem ao concessionário. 

Parágrafo Único - Quando se trata de Ilumi 

nação Pública Especial, o ponto de entrega será 

obrigatoriamente na conexão da rede do.concessio

nário com as instalações elétricas da Iluminação 

Pública de propriedade do Município de João Pes

soa. 

SEÇÃO III 

DISPOSIÇÕES COMUNS AOS INVESTIMENTOS, CONSUMOS, 

TARIFAS, FATURAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Art. 59 - Obedecida a legislação peculiar e 

manada do Departamento Nacional de Águas e Ener

gia Elétrica - DNAEE, fica o Poder Executivo Muni 

cipal autorizado a firmar contrato e aditivos com 

o concessionário ou empresa especializada, ou am

bos, com vistas a dar fiel cumprimento ao dispôs 

to nesta Lei. 

Parágrafo Único - Os contratos referencia 

dos a este artigo deverão conter, como cláusulas 

essenciais e secundárias, as que se vinculem aos 

seguintes aspectos: 

I - Cláusulas Essenciais: 

a) propriedades das instalações; 

b) pontos de energia; 

. j 

c) locais, formas e condições para • a 

jprestação dos serviços; 

d) critérios para o consumo, faturamen 

to, entrega de documentos e efeitos 

fiscais, conciliação e encontro de 

contas; 

e) tarifas e tributos aplicáveis; 

II - Cláusulas Secundárias: 

a) estabelecimentos de critérios para o 

fornecimento regular de energia elé 

trica destinada ã Iluminação Públi

ca; 

d) definição da participação financei

ra do Município de João Pessoa e do 

concessionário nos investimentos re

lativos à implanatação, ampliação , 

operação e manutenção das instala

ções utilizadas nos serviços de Ilu

minação Pública; 

c) direitos, obrigações e responsabili

dades das partes; 

d) solução amigável, "pelas vias adminís 

trativas, preferencialmente, das pos 

síveis questões oriundas da exscu-

ção das avenças; 

e) publicação; 

f) troca de informações necessárias à 

fiel execução das cláusulas e . condi 

ções pactuadas. 

CAPÍTULO II 

COBERTURA DOS CUSTOS COM 0 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 

PUBLICA 

SEÇÃO I 

CONCEITUAÇÃO 

NÃO JOGUE LIXO NA ROA 
E A PREI 

RVAR A Cl 
ITI.IRA A 

MBRE-SE: LIMPEZA É SAÚDE 



14 
João Pessoa, 15 a 21 de junho de 1991 N9 238 

Art. 69 - Os custos decorrentes dos investi-

ntos, ampliação, reparação, operação, manuten-

3 e consumo de energia elétrica da Iluminação 

blica são cobertos com o produto da arrecadação 

Taxa de Serviços Urbanos - Iluminação Pública-

P, prevista na legislação que institui o Siste 

Tributário do Município de João Pessoa. 

Parágrafo Único - Para efeito de tributação 

Taxa de Serviços Urbanos - Iluminação Pública-

p não se incluem na sua base de cálculo -i os 

réscimentos decorrentes da diferença verifica-

em- relação aos custos da Iluminação pública Pa 

bnizada e a iluminação ornamental implantada pe 

Prefeitura Municipal após o dia 19 de Janei-

de 1990. . 

ÇÂO II 

XA DE SERVIÇOS URBANOS - ILUMINAÇÃO PPBLICA - ji 

P .• 

Art. 79 - A Taxa de Serviços Urbanos - Ilu-i 

nação Pública - TIP é devida mensalmente pelos 

rviços de Iluminação Pública colocados à dispo-

ção dos contribuintes. _ 

Parágrafo Onico - A iluminância mínima colo 

da ã disposição do contribuinte será a produzi 

por uma fonte de luz padronizada do concessio-

rio, tal como definido no inciso I, do §19, do 

tigo 49. 

Art. 89 - Contribuinte da Taxa de Serviços 

banos - Iluminação Pública - TIP é toda pessoa 

sica p.u jurídica que seja proprietário, titular 

domínio útil - a qualquer título, ou ocupan-

de imóvel, edificado'ou não, situado no Muni-

pio de João Pessoa, para o qual haja sido colo-

do ã disposição os serviços de Iluminação Pú-

ica, objeto desra Lei. 

Art. 99 - A base de cálculo da Taxa de Ser-

ços Urbanos - Iluminação Pública - TIP é a Uni-

de de Iluminância Padr-ao (UIP) que eqüivale ao 

lor mensal dos custos de manutenção e consumo 

energia elétrica ao valor mensal de luz padro-

zada, correspondente a 30KWH (trinta quilowatts 

ra), de acordo com o artigo 59, Parágrafo Oni-

'"•"••'-a> - -T-. ... r \ M « i ? D . - . O ')'>') /RI. 

§ 19 - Cada contribuinte pagará a Taxa de 

Serviços Urbanos - Iluminação Publica - TIP pela 

Unidade de Iluminância Padrão (UIP), fixada numa 

alíquota de 0,50 (cinqüenta centéssimos) do valor 

da base de cálculo, para cada extensão do imóvel' 

que corresponda a 20 (vinte) metros lineares, ou 

fração, medidos na testada ficta exposta à fonte 

de luz colocada à sua disposição. 

§ 29 - A Unidade de Iluminação Padrão - UIP 

definida no parágrafo anterior é o valor mínimo a 

ser cobrado do contribuinte, a título da Taxa de 

Serviços Urbanos - Iluminação Pública - TIP. 

§ 39 - Para efeito de determinação da base 

de calculo do lançamento da Taxa de Serviços Urba 

nos - Iluminação Pública - TIP o concessionário 

informará, mensalmente, à Prefeitura Municipal o 

valor do consumo mensal estabelecido no "caput" , 

deste artigo. 

Art. 10 - Nas edificações, ou instalações dè 

qualquer natureza, servidas por energia elétrica, 

a Taxa de Serviços Urbanos .- Iluminação Pública -

TIP será cobrada, preferencialmente, mediant"e lan 

çamento direto do valor respectivo nas . faturas 

mensais de consumo de energia elétrica expedidas 

pelo concessionário aos consumidores no Município 

de João Pessoa, na forma e condições estipuladas 

em contrato, convênio, ajuste, acordo ou ato de 

natureza congênere - celebrado com essa finalida

de. 

§ 19 - Considera-se-ã para a Taxa de Servi

ços Urbanos - Iluminação Pública - TIP em razão 

dos atos de recebimento e quitação praticados por 

agentes próprios ou credenciados pelo concessioná 

rio. Nos demais casos, pela autenticação mecâni

ca lançada nos documentos de arrecadação dos ór

gãos próprios da Prefeitura Municipal. 

PAGANDO OS SEUS 
IMPOSTOS EM DIA 

VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO 
PARA 0 DESENVOLVIMENTO 

DE SUA CIDADE. 
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§ 29 - No caso <5"'- imóvel sem edificação,não 

habitado cw desprovido <*e energia elétrica forne

cida pelo Concessionário, a cobrança da Taxa de 

Serviços Urbanos -Iluminação Pública - TIP será 

feita pelos órgão." próprios da Prefeitura Munici 

pai, mediante lançamento nos documentos de arreca 

dação do Imposto Predial e Territorial Urbano • -

IPTü, ou equivalentes. 

§ 39 - Observada a legislação do Sistema Tri 

butário do Município, a Prefeitura Municipal pode 

rá firmar convênios, acordos e contratos com enti 

dades ou empresas especializadas para o recebimen 

to da Taxa de Serviços Urbanos - Iluminação PÚbli 

ca - TIP. 

Art. 11 - A Taxa de Serviços Urbanos - Ilu

minação. Pública - TIP -ê devida a partir do mês era 

que a Iluminação Pública for colocada à disposi

ção do contribuinte, e tem por data de vencimen 

to aquela que for identificada nas faturas a (que 

se refere o "caput" do arrigo 10; 

Parágrafo ünico - Em relação às hipóteses 

do § 29, do artigo 10, a data de vencimento será 

à constante dos documentos de arrecadação.' 

Art. 12 - A falta de pagamento da Taxa de 

Serviços Urbanos - Iluminação Pública - TIP, nos 

prazos legais e regulamentares, bem como o seu pa 

gamento insuficiente, implicará aplicação da mul

ta de 10% (dez por cento) do valor deixado de re

colher/ corrigido monetariamente, de acordo com o 

Sistema Tributário do Município. 

Art. 13 - A fiscalização e a exigência da 

Taxa de Serviços Urbanos - iluminação Pública 

TIP competem, especialmente, aos servidores da 

Fazenda Municipal, ou aos que forem credenciados 

para tal finalidade. 

Art. 1 4 - 0 servidor público municipal, por 

ofício próprio de suas atribuições, que deixar de .. 

efetuar o lançamento ou praticar qualquer ato de 

prevaricação na cobrança, fiscalização, arrecada 

ção ou recolhimento dos valores da Taxa de Servi

ços Urbanos - Iluminação Pública - TIP que impor 

te em prejuízo ao Erário Municipal, responderá 

solidariamente com o sujeito passivo da obrigação 

tributária - principal e acessória, independente

mente das sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis. 

CAPÍTULO III 4 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15 - São consideradas'redes de Ilumina 

ção pública de propriedade do Município de João 

Pessoa aquelas que tenham sido implantadas pela 

Prefeitura Municipal após o dia 19 de janeiro de 

1990. 

Parágrafo Ünico - A discriminação e a loca

lização dós bens públicos referidos ao "capufdes 

te artigo serão identificadas detalhadamente em 

documento próprio, assinado conjuntamente pela So 

ciedade Anônima de Eletrificação da Paraíba 

SAELPA, concessionário do serviço de fornecimen 

to de energia elétrica no Município de João Pes

soa e Prefeitura Municipal. 

Art. 1 6 - 0 Poder Executivo Municipal adota 

rã as providências de ordem administrativa tenden 

tes ao processamento da conciliação e encontro de 

MANTENHA A CIDADE LIMPA. POVO 

DESENVOLVIDO É POVO LIMPO 
| NÃO DEPOSITE LIXO EM TERRENOS BALDJQS 

j COLABORE COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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contas relativos ao consumo de energia elétrica 

fornecida pela Sociedade Anônima de Eletrifica

ção da> Paraíba - SAELPA para iluminação Publica e 

próprios municipais. 

Art. 1 7 - 0 Chefe do Poder Executivo Munici 

pai expedirá a regulamentação necessária à exe

cução desta Lei. 

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Art. 19 - Kevogam-se ás disposições em con

trário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 

EM 17 DE JUNHO DE 1991. 

GILVANDRO TAVARES DE SALES 

Secretário de Finanças 

GEORGE CUNHA FILHO 

Secretário de Planejamento 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA 

Secretário de Administração 

LUIZ DA SILVA 

Secretário Cehfe de Gabinete 

LEI N9 6.691 DE 17 DE JUNHO DE 1991 

INSTITUI NO ÂMBITO MUNICIPAL D 0 

" ' SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

DÂ OUTRAS PROVIDENCIAS: _ 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE J0Â0 PESSOA, ES

TADO DA PARAÍBA, faço saber que o Poder Legislati 

vo Decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 19 - Fica criado, a nível divisiònal , 

na Estrutura da Secretaria de Saúde, o Serviço Mu 

nicipal de Vigilância Sanitária. 

• Art. 29 - A DIVISA - Divisão de Vigilância 

Sanitária, subordinada ao Departemento de Pro

moção de Saúde, incumbe a expedição de normas 

técnicas sanitárias e a fiscalizção, nas áreas 

seguintes: 

1 - Coleta e destino do lixo e dejetos; 

II - Prédios destinados a habitação coleti

va ou individual;. 

III - Locais de reuniões públicas, em recin

to aberto ou fechado, paira lazer ou 

atividades desportivas; 

IV - Necrotérios, cemitérios ou locais públi 

cos para velórios; 

V - Farmácias, drogarias, postos de medica

mentos, postos de socorro e similares; 

VI - Bares, restaurantes, lanchonetes e simi 

lares; 

VII - Feiras livres, mercados e outros lo

cais onde se exponha ã venda ou efeti

ve consumo de alimentos; 

VIII - Açougues ou locais de abate de animais 

destinados ao consumo humano. 

Art. 39 - 0 alvará de localização e funcio

namento de estabelecimentos que exerçam as ativi

dades previstas no artigo anterior, dependerá de 

audiência prévia da Divisão, na forma do * regula

mento." 

Art. 49 - Â DIVISA deverá manter equipe de 

vidamente identificada, a fim de fiscalizar o 

cumprimento da legislação sanitária, as prescri

ções desta Lei e as normas cogentes do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Art. 59 - As pessoas físicas ou jurídicas , 

que estejam descumprindo as normas sanitárias,ob

jeto da fiscalização, serão atuadas e notificadas 

para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sana

rem as irregularidades encontradas, sob pena dd 

intei"dição do local do estabelecimento ou cassa

ção da licença-respectiva. 

§ 19 - A autuação será feita no ato da ins

peção, em instrumento próprio, discriminando-se as 

infrações encontradas e as providências que devem 

ser adotadas para corrigi-las, devendo ser assina 

da pelo funcionário atuante e pelo autuado. 

§ 29 - No caso de o autuado se recusar a 

assinar a autuação, este fato será declarado ex

pressamente no documento, e assinado conjuntamen

te por 02 (duas) testemunhas. 

§ 39 - 0 prazo de que trata o caput deste 

artigo, poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, caso sejam apresentadas justificativas 

convincentes,, ou o prazo a juízo da autuante, te

nha sido considerado insuficiente para a conclu 

são das providências recomendadas. 

COLABORE COM A 

ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL 
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Art. 69 - A parte interessada disporá de 

05 (cinco) dias, após a autuação para, queren

do apresentar defesa, por escrito, A DIVISA, que 

concluirá o processo no prazo máximo de 05 ( cin

co) dias úteis. 

Art. 79 - Esgotados os prazos previstos no 

art. 59 sem a adoção das providências recomenda

das, o processo administrativo será concluso a 

autoridade competente para a aplicação das penali 

dades.estabelecidas nesta Lei. 

§ 19 - Nos casos em que a infração resultar 

em grave perigo para a saúde da população, a auto 

' ridade sanitária poderá, de imediato, aplicar as 

penalidades previstas nos incisos III, IV e V !do 

artigo 10, como medida cautelar, devendo neste 

caso, o processo administrativo ser concluído no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

§ 29 - Para o processo administrativo apli

cam-se no couber, as normas vigentes no Municí

pio e, complementar ou supletivamente, as disposi 

ções do Capítulo II do Título X da Lei Estadual 

n9 4.427, de 14 de setembro de 1.982 e as prescri 

ções do Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 89 - A autoridade sanitária recorrerá 

ao auxílio da autoridade policial para execução 

das medidas estabelecidas nesta Lei, mediante re

quisição ã instância competente. 

Art. 99 - A competência do Município não 

exclui a participação e cooperação do Estado e da 

União para o exercício e aplicação das normas de 

vigilância sanitária, quando o interesse da saúde 

pública assim o exigir. 

Art. 10 - Sem prejuízo das sanções de natu

reza civil ou penal, as infrações sanitárias se

rão punidas alternativa ou cumulativamente, com 

as seguintes penalidades: 

I - Advertência; 

II !- Multa; 

III - Apreensão do produto; 

IV - Inutilização do produto; 

V - Interdição total ou parcial do estabele 

cimento até 30 (trinta) dias; 

VI - Cassação temporária ou definitiva da 

licença para funcionamento do estabele

cimento. 

Parágrafo Ünico - A multa será arbitrada era 

VP - Valor-Padrão do Município ou outro índice era 

que lhe vier a suceder, respeitando-se os limi

tes mínimos e máximos de 100 (cem) e 1.000 (mil) 

respectivamente. 

Art. 1 1 - A aplicação da pena será gradati

va, salvo a ocorrência de circunstâncias agravan

tes é atenuantes a fim de decidir quanto à grada-

ção da pena .a' ser. aplicada. 

Art. 12 - Toda penalidade aplicada deverá 

ser comunicada ao infrator, tendo este o prazo de 

até 08 (oito) dias, a partir da comunicação, para 

querendo, recorrer da decisão, cabendo a autori

dade recorrida decidir era até 10 (dez) dias úteis. 

§ 19 - A primeira instência para recurso ad 

ministrativo será o Secretário de Saúde do Muni

cípio e a última do Prefeito. 

§ 29 - Os prazos para recursos são òs mes

mos previstos no caput deste artigo. 

§ 39 - Os recursos não têm efeito suspensi-

vo, salvo se admitido, cautelarmente, ou expressa 

mente pela autoridade recorrida ou pela instância 

superior, no ato de recebimento da peça recursal. 

Art. 13 - São competentes para aplicação das 

penalidades definidas nesta Lei, o Diretor da Di

visão de Vigilância Sanitária, o Diretor do Depar 

tamento de Promoção da Saúde e o Secretário de 

Saúde do Município. 

Art. 14 - Constituem infração sanitária; 

I - Expor à venda produtos em desacordo com 

as normas técnico-sanitãrias previstas 

no Código de Defesa do Consumidor; 

II - Expor à venda produtos para consumo hu

mano com prazo de validade vencido ou 

apresentando sinais de deterioração; 

III - Construir, instalar ou faẑ er funcionar 

qualquer estabelecimento ou serviço sub

metido ao regime desta Lei sem a licen

ça do órgão competente; 

IV - Comercializar ou produzir substâncias ou 

produtos de interesse da saúde indivi 

dual ou coletiva em instalação ou lo

cais inadequados e/ou sem autorização do 

órgão sanitário competente; 

V - Obstar a ação das autoridades sanitária 

no exercício regular de sua função; 

VI - Reaproveitar vasilhames de saneantes ou 

outros produtos tóxicos para envasilha-

mentos de substâncias ou produtos desti 

nados ao uso ou consumo humano; 

VII - Inobservar as exigências sanitárias re

lativas a imóveis pelos seus proprietá 

rios ou quem detenha a posse ou uso; 

VIII - Fraudar, adulterar ou falsificar alimen 

tos, inclusive bebidas e medicamentos.ou 

outros produtos inerentes ao . interuu -

se da saúde pública; 

IX - Deixar de cumprir normas quanto ao des

tino dos dejetos e do lixo; 

X - Deixar de cumprir qualquer das normas 

emanadas das autoridades sanitárias . na 

defesa da saúde individual ou coletiva. 

Art. 15 - Os serviços de vigilância sanitá

rias, executados pela Secretaria de Saúde do nun', 
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c.íjvio/no e x e r c í c i o regular do poder de policia 

ou p e l a utilização efetiva de serviços públicos" 

solicitados ao órgão, ensejarão a cobrança de pre 

ços públicos, na forma da legislação especifica e 

do regulamento ã presente Lei. 

Parágrafo Onico - Serão fixados em Decretos 

do Pocler Executivo os valores dos preços públicos 

de €,t=r trata çr.tft artigo em função dos respecti

vo' í í i tos geradores. 

Art. 16 - Poderá a Secretaria de Saúde do 

Município celebrar convênio de cooperação técni

ca com entidades congêneres, do Estado ou da União 

para a execução dos serviços de vigilância sani

tária, 

Art.'17 - Ficam as Secretarias de Saúde , 

Planejamento, Finanças e Administração do Muni

cípio, em cada área de competência, autorizadas a 

baixar normas técnicas complementares para exe

cução desta Lei. 

Art. 18 - Para atender os encargos de dire

ção da DIVISAf fica criado 01 (hum) cargo de Pro

vimento em-'Comissão, símbolo DAS-3, 'distribuído a 

Secretaria de Saúde. 

Art. 3 9 - Os recursos necessários ao complé 

Iy.I. J".'ii'.K-ioiU.imei).tc.do .órgão ora criado, serão su

portados por dotações orçamentárias alocadas à 

Secretaria de Saúde. 

Art. 20 -» Esta Lei entra em vigor à data de 

sua publicação, revogadas as disposições em con

trário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 

EM 17 DE JUNHO BE 1991. 

GILVANDRO TAVARES DE"SALES 

Secretário de Finanças 

GEORGE CUNHA FILHO 

Secretário de Planejamento 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA 

Secretário de Administração 

LUIZ DA SILVA 

Secretário Chefe de Gabinete 

LEI N9 6.692 DE 17 DE JUNHO DE 1991 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INCEN 

TIVOS FISCAIS A HOTÉIS DE TURIS¬ 

MO E DÂ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO lEíiSÔA,. ES

TADO DA PARAÍBA, faço saber que o .Podei. Leçislcii i 

vo Decreta e eu sanciono a seguinte Lei s 

Art. 19 - Fica concedida, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, a contar da data da publicação den

ta- Lei, â titulo de incentivo fiscal ao Turismo , 

a insenção do pagamento dò ISS - Imposto Sobre 

Serviços aos Hotéis de Turismo - assim classifi

cados pela EMBRATUR - Conselho Nacional de Turis 

mo - a serem implantados no Complexo COSTA DO SOL 

encravado na zona Costeira Sul desta Capital. 

Art. 2 9 - 0 incentivo fiscal de que trata 

o artigo anterior, será outorgado, exclusivamente 

a empreendimentos hoteleiros que satisfaçam às 

exigências prescritas nos incisos II, IV, V e VI, 

do artigo 29, do Decreto Federal n9 63.067, de 31 

de julho de 1968. 

Art. 39 - A não implantação efetiva do Esta 

belecimento hoteleiro na forma e condições previs 

tas nesta Lei, após o decurso de dois anos do de

ferimento pelo Poder Executivo, implica na cas

sação automática do incentivo concedido, com res

pectiva apuração dos débitos fiscais decorrentes, 

e o seu lançamento em favor da legislação perti

nente. -

Art. 49 - Revogadas as disposições em con

trário, esta Lei entra era vigor na data de sua 

publicação. , 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 

EM 17 DE JUNHO DE 1991. 

LUIZ DA SILVA 

Secretário Chefe de Gabinete 

GILVANDRO TAVARES DE SALES 

Secretário de Finanças 

GEORGE CUNHA FILHO . . . 

Secretário de Planejamento 

LEI N9 6.693 D E 1 7 DE JUNHO DE 1991 

CONCEDE INSENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

ISS E DÂ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,ESTA\ 

DO DA PARAÍBA, faço saber que o Poder Legislativo 

Decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 19 - Ficanr isentos do pagamento do Im-

sto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) , 

motoristas de Taxis autônomos e devidamente 

idicalizados, que possuam um só veículo, compro 

v lo pelo Alvará de Estacionamento fornecido pela 

Superintendência de Transportes Públicos - STP. 

Art. 29 - A presente Lei será regulamentada 

pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta ) 

lias, contados a partir da data de sua vigência. 

Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data 

\e sua publicação, revogadas as disposições em 

.ontrãrio. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 

EM 17 DE JUNHO DE 1 9 9 1 . 

Secretário Chefe de Gabinete 

PORTZiRIÃ K9 5 2 5 / 9 1 DE 17 DE JUNHO DE 1991 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no 

aso das atribuições que lhe são conferidas pelos 

incisos V e VI, § 89 do artigo 22 da Constituição 

Estadual, combinado, com o artigo 60., incisos V e 

VIII, da Lei Orgânica para o Município de João 

Pessoa, de 02 de abril de 1991. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor CARLOS ALBERTO DE ARAÚ

JO, COUTINHO, mat, 14.113, para responder pelo 

cãr " em comissão de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, 

símtíòlo SE-loo, durante o período de 18 a 26 de 

junho de 1991. 

CARLOS ABERTO Plt ir /MAHGUEÍ RA 
1'UEFEIT/ 

DRTARIA N9 528/91 DS 20 DE JUNHO DE 1391 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

60, incisos V e VII da Lei Orgânica para o Muni

cípio de João Pessoa e tendo em vista o que 

consta do Art. 13 , inciso VI, da Lei n9 6 . 5 1 2 , de 

30 de novembro de 1990. 

RESOLVE: 

tal da Guarda Municipal, símbolo DAS-3, criado pe 

la Lei n9 6 . 3 9 4 , de 29 de junho de 1990 . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 20 

de junho de 1991, 

CARLO/ALDERTO EíftitTjWNGllErRA 
PRKPÉITO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelos in

cisos V e VI, § 89 do artigo 22 da Constituição 

Estadual, combinado com o artigo 6 0 , incisos V 

e VIII, da Lei Gargânica para o Município de João 

Pessoa, de 02 de abril de 1990 . 

RESOLVE: 

DESIGNAR MLKIRIA DE SOUSA, mat. 2 5 . 4 8 3 , pa 

ra responder pelo cargo em comissão de SECRETÁRIA 

DE EDUCAÇÃO E CULTURA, símbolo SE -100, durante o 

período de 10 a 12 de junho de 1 9 9 1 . PORTARIA N9 

522 de 11 de jumho de 1 9 9 1 . 

RESOLVE: 

NOMEAR ELIAS CAVALCANTI DE LIMA, mat. 25593 

para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DA Dl 

VISÃO DE JORNALISMO, símbolo DAS-3, da SECOM. POR 

TARIA N9 5 2 4 / 9 1 de 14 de junho de 199Í \ 

RESOLVE: 

NOMEAR AN& CRISTINA ALVES DE MELO, prcca 

exercer o'.-carga em comissão de ASSISTENTE DE GABI 

NETE, símbolo D&S-3, da SESUR. PORTARIA N9 526 de 

12 de junho de 1991 . 

C Â M A R A MUNICIPAL 

NOMEAR CÍCERO FJÊLIX DE LIMA.FILHO, p a r a . 

RESOLUÇÃO N9 005/91 DE 13 DE JUNHO DE 1991 

APROVA AS CONTAS DA MESA DIRETORA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PES

SOA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FI

NANCEIRO DE 1984, E REJEITA O PA

RECER DO TRIBUNAL DS CONxAS OQ 

ESTADO, DANDO OUTRAS ^ROViDÈüCüAS 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE .'JOÃO 

PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições-

AJUDE A PRf iFFITURA 
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que lhe são conferidas, e de acordo com o que fi PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 

cou decidido eii reunião plenária realizada no dia 17 DE JUNHO DE .1991. 

12 de junho de 1991, mediante aprovação de 2/3 

dos componentes deste Poder Legislativo, GENIVALDO FAUSTO DE OLIVEIRA 

Presidente 

RESOLVE: - - - ... 

CARDIVANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 

Art. 19 - Ficam aprovadas as contas da MESA 19 Vice-Presidente 

DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, rela 

tivas ao exercício financeiro de 1984, por deci FABIANO DE SALES VILAR 

são de 2/3 dos componentes do Poder Legislativo 29 Vice-Presidente 

Municipal. -

Art. 29 - Fica rejeitado o Parecer do Tribu. PAULO FERNANDO NOGUEIRA GADELHA 

nal de Contas do Estado, referente a prestação de 19 Secretário 

Contas da MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE • 

JOÃO PESSOA, relativas ao exercício financeiro DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO 

de 1984, tendo em vista que a irregularidade apon .29 Secretário 

tada pelo mencionado órgão é sanável. 

Art. 39 - Esta Resolução entra em vigor na PORTARIA 048/91 DE 17 DE JUSÍHO DE 1991 

data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO 

PESSOA; ESTADO DA PARAÍBA/ no uso de suas atri
PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA,. EM buições, 

13 DE JUNHO DE 1991. 

RESOLVE: 

GENIVALDO FAUSTO DE OLIVEIRA APOSENTAR POR TEMPO DE SERVIÇO, na conformi 

Presidente dade do que determina a Lei n9 2.380 de 25.03 .79, 

Estatutos dos Funcionários Públicas do Município-

• CARD-IVANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA - • - - em seu Artigo 208, item II, a servidora ALICE FER 

19 Vice-Presidente REIRA DA COSTA, Agente de Comunicação, Símbolo CM 

12, pertencente ao Quadro da Secretaria deste Po

FABIANO DE SALES VILAR der Legislativo, com todos os direitos e vanta

29 Vice-Presidente gens que são assegurados por Lei, constantes das 

Lei: 1.524 de 19.04.1991; Artigo 56 da Lei n9 

PAULO FERNANDO NOGUEIRA GADELHA 5.238 de 13.1181; Artigo 52 da Lei n9.3.971 de 

19 Secretário 08.11.1982 e Artigo 5? da Lei n9'5.188 de 17. 03. 

1987. 

•'' DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO 

29 Secretário PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 

17 DE,JUNHO DE 1991. 

EM 

. PORTARIA E9 047/91 DE 17 DE JUiJIIO DE 1991 

GENIVALDO FAUSTO DE OLIVEIRA 

Presidente 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO 

PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições CARDIVANDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

19 vice-Presidente 

RESOLVE: 

APOSENTAR POR TEMPO DE SERVIÇO, na conformi FABIANO DE SALES VILAR 

dade do que determina a Lei n9 2.380 de 26.03.79, 29 Vice-Presidente 

Estatutos dos Funcionários Públicos do Município, 

em seu Artigo 206, item II, o servidor WILLS LEAL PAULO FERNANDO NOGUEIRA FADELHA 

Assessor de Imprensa Símbolo CM-11, pertencente ao 19 Secretário 

Quadro da Secretaria do Poder Legislativo, com to 

dos os direitos e vantagens que são assegurados DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | 
por lei. 29 Secretário 

. •. , 

1 
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0 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso . das 

atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso 

IV, da Lei Orgânica para o Município de João 

Pessoa, de 02.de abril de-1990 e consoante a dele 

gação de .competência expressa nos Decretos de n9 

1.781, 1.783 de 22 de março de 1989 e 2.059 de 31 

de janeiro de 1991. 

RESOLVE: 

TORNAR sem efeito a portaria n9 939/91, de 

25 de abril de 1991, que designou TÂNIA MARIA GO

MES DOS SANTOS, mat. 8.232, para responder pelo 

cargo em comissão de CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE5 ; 

DE MATERIAL DIDÁTICO, símbolo DAI-3, da • SEDEC 

durante o afastamento da titular para férias regu:. 

: lamentáres. PORTARIA N9 1.114 de 11 de junho de 

1991. 

RESOLVE: 

.DESIGNAR MARIA ROSALINDA PESSOA JUREMA, ma 

trícula 14,396, para responder pelo cargo em <:co- • 

missão de ASSESSOR ESPECIAL, símbolo DAS-2, da 

SETUR, durante o período de férias do titular.POR.. 

TARIA N9 1.117 de 04 de junho de 1991. i 

RESOLVE: . \ 

DESIGNAR ELIZABETE DOS ANJOS FREIRE, matri- ! 

cuia 25.000 para exercer o cargo de SECRETÁRIA ES * 

COLAR, da Escola Municipal Prof. Ubirajara Pinto 

Rodrigues, classe B, da SEDEC. PORTARIA n9 1.182 

de 07 de junho de 1991. 

RESOLVE: 

CONCEDER aposentadoria a;MARIA EMIDIO DA 

SILVA, mat. 5.670, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B, 

lotada na SEDEC. PORTARIA N9 1.183 de 07 de junho 

de 1991. ' ' . 

RESOLVE: 

CONCEDER aposentadoria a LINDALVA DIAS NAS

CIMENTO, mat. 2.273, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

. B, Grupo ASG-2, lotada na SEDEC. PORTARIA n9 

1.184 de 07 de junho de 1991. 

RESOLVE: 

EXONERAR MARIA BERNADETE SILVA SOBRAI, mat. 

11.631, do cargo em comissão de DIRETOR ADJUNTO , : 

símbolo DAI-2, da Creche Casulo João Tota, da 

' SETRAPS. PORTARIA n9-'1.185 de 07 de junho de 199L 

RESOLVE: "•."•' 

^ _- .. NOMEAR JANICE VENANCIO DA SILVA.,, mat. 15890 : 

ŝ||||f&v\exercer o cargo cm comissão de DIRETOR ADJUN 

TO.,.símbolo DAI-2, da Creche Casulo JOÃO TOTA, da 

SETRAPS. PORTARIA N.9 1.186 de 07 de junho de 

1991. 

RESÕL.VE: 

DESIGNAR JOÃO FRANCISCO'BARBOSA, mat. 25019 

para responder pelo cargo ém comissão de Membro dar 

Comissão Central Permanente de Licitação, símbolo 

DAS-3, durante as férias de seu titular. PORTARIA 

n9 1.189 de 10 de junho de 1991. 

•' RESOLVE: : ' "• 

DESIGNAR MARIA' DO SOCORRO FERNANDES* FARIAS, 

mat. 8.791, para respondê ;, pelo cargo em comis

são de Membro da Comissão Central de Licitação , 

símbolo DAS-3, durante as férias de seu titular . 

PORTARIA N9 1.190 de 10 de junho de 1991. 

RESOLVE: . " -.. 

DESIGNAR NORMA DE SOUSA CAVALCANTE, . mat. , 

23.536, para responder pelo cargo em comissão de 

DIRETOR DO CENTRO DE SAÚDE DO GROTÃO, símbolo DAS 

-3, da SESAU, durante as férias do titular. PORTA 

RIA N9 1.191 de 10 de junho de 1991. 

RESOLVE: 

DESIGNAR MARLENE DA CUNHA MARQUES, matrícu

la 4.035 para responder pelo cargo em comissão de 

. CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE MATERIAL, •'símbolo : 

DAI-3, da SEDEC, durante as férias do .titular.POR

TARIA N9-1.194 de-11 de junho de 1991. 

' RESOLVE: 

EXONERAR, a pedido, ALZIRA MARIA DA SILVA , 

mat. 14.352, PROFESSOR A, nível I, lotada na SE-. 

DEC. PORTARIA N9 1.196 de 12 de junho de 1991. .*' •'. 

RESOLVE: 

CONCEDER aposentadoria a JOÃO SOARES DE 

LIMA, mat. 2.785, OPERÁRIO, Grupo ASG-3, lotado 

na SESUR. PORTARIA N9 1.200 de 12 de junho.de. 91. 

RESOLVE:• 

EXONERAR EDNA BEZERRA .-.DE LIMA, mat. 14.504 , " 

do cargo em comissão de ASSISTENTE DE GABINETE , 

símbolo DAS-3, da SESUR, PORTARIA N9 1.204 de 12 

de junho de 1991. 

RESOLVE: 

CONCEDER licença especial, pelo prazo, de! 

160 dias a MANOEL JOSÉ HERCULANO DOS SANTOS, mat. 

. 11.405, AGENTE DE SEGURANÇA A, Grupo ASG-4, lota

do na SESUR. PORTARIA N9 1.205 de 18 de junho de . 

1991. 

RESOLVE: 

DESIGNAR RYAN CLEBER PAZ RODRIGUES, matrícu 1 • 

la n9 25.794 para responder pelo cargo em comis \-

são de DIRETOR ADMINISTRATIVO, símbolo DAS-2, da ; 

SESUR, pelo período de 03 'meses. PORTARIA de n9 ; 

1.206 de 13 dp imhn H P V Q Q I - m 

http://02.de
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RESOLVE: 

DESIGNAR JOSÉ DE DEUS VELOSO DE OLIVEIRA , 

mat.•.8,732 ,-.'para responder pelo cargo em : comis 

são de INSPETOR CHEFE DISTRITAL,;símbolo DAS-3,da 

SESUR, pelo período de 03 meses. PORTARIA-N9.1207 

de 13 de junho^de 1991. 

•' • . RESOLVE;-; ' 

EXONERAR ARMANDO MENDES DA SILVA, matrícula 

25.678 do cargo em comissão de DIRETOR DA'Dl W S Ao 

, DE JORNALISMO,} símbolo DAS-3, da SECOM. PORTARIA 
1 N9 1.209 de 14 de junho de 1991., 

RESOLVE: 

DESIGNAR LEONALDO TRAJANO DE SOUSA, matricu 

la .11.-050- para responder'pelo cargo èm comissão dè 

ASSESSOR ADMINISTRATIVO, símbolo DAS-3, da ASSES 

SORIA TÉCNICA DO. PREFEITO, durante o período de 

férias do titular. PORTARIA N9 1.212 de 17 de 

junho de 1991. ' 

' R E S O L V E : ' . 

DESIGNAR EUDA MARQUES GOUVEIA, raat. 17.128, 

para responder pelo cargo em comissão de ASSESSOR 

TÉCNICO,, símbolo.DAS-2, da ASSESSORIA TÉCNICA DO 

PREFEITO durante o período de férias do titular . 

PORTARIA N9 1.2.13 de 17 de junho de 1991. 

RESOLVE: 

EXONERAR LUIS CARLOS CHAVES DA SILVA, 'mat. 

.25.811 do. cargo em comissão de INSPETOR DISTRITAL 

Símbolo DAI-1, da SESUR. PORTARIA N9 1.214 de 17 

de junho de 1991. 

RESOLVE: 

DISPENSAR MIRTHES ONOFRE DE OLIVEIRA, •.••mát. 

11.314 do cargo de SECRETÁRIO ESCOLAR, da . Escola 

Municipal João XXIII, Classe B, da SEDEC. PORTA

RIA N9 1.219 de 12 de junho de 1991. 

RESOLVE: , 7 

. DESIGNAR GERCINA FERREIRA NARCIZO, matrícu

la 23.393 'para exercer o cargo de SECRETÁRIO ESCO 

LAR, da Escola Municipal JoãqcXXIII, Classe B, da 

SEDEC. PORTARIA N9 1.220 de 12 de junho de 1991. 

INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS 

Ref. Processo n9 052/91, de 27.05.91. Assun 

tõ: Aquisição de material de consumo - Medicamen- 1 

tos. CONVITE n9 43/91. DECISÃO: Na forma do expôs 

to pela a Seção de Compra da Maternidade Cândida 

Vargas - >endo em vista a competência que me foi 

outorgada pela. Portaria n? 024/91, de 02.01.9-1,da 

Prefeib-ira Municipal de João Pessoa (Gabinete do 

Prefeic»,/, publicada nó Semanário Oficial de 09 a.' 

15 de janeiro de 1991, aprovo o presente proces 

•so de Licitação, autorizando a despesa no- valor ' 

total de Cr$ 361.658,00 (Trezentos e sessenta e 

um mil seiscentos e cinqüenta e oito cruzeiros)em 

favor das firmas FARMÁCIA DIA E NOITE, Cr$ 

159.000,00 .(cento e cinqüenta e nove mil cruzei ; 

ros) Itens 01,02, 07 e oito; FM FERRARI MEDICAMEN 

TOS COM., e REP; LTDA, Cr$ 202.658 ,00 (duzentos e 

dois mil seiscentos e cinqüenta e oito cruzeiros) 

itens 03,04,05 e 06. 

2 - "Publique-se e Empenhe-se 

MARCUS A, ARANHA MACEDO . 

Diretor " 

MANTENHA A CIDADE LIMPA. 

POVO DESENVOLVIDO 

É POVO LIMPO 


