
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 

N? 244 João Pessoa, 01 a 07 de agosto de 1991 

A T O S D O P R E F E I T O 

DECRETO N° 2.132 DE 29 DE JULHO DE 1991 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESA

PROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE MENCIONA E DÃ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS^ 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, usan

do das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 59, inciso 

XVIII, art. 60, inciso III e art. 76, inciso I, letra D, da Lei Orgãni 

ca para o Município e na formidade do disposto nos artigos 52 letra M 

e 69 do Decreto Lei Federal n9 3.365, de 21 de junho de 1941, cora as 

alterações introduzidas pela Lei Federal n9 2.786, de 21 de março de 

1956. 

DECRETA: 

Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública para o fira de desa 

propriação, na forma da legislação vigente, o seguinte imóvel: área 

de terreno de forma retangular, localizado à Rua Enedino Jorge de An

drade, esquina com a rua Manoel Fernandes de Carvalho, loteamento Jar-

im Alvorada, no bairro de Oitizeiro, nesta Capital, medindo 30,00m de 

frente para a rua Manoel F. de Carvalho; 30,00m dò lado oposto, limi

tando-se com o remanescente da mesma quadra; 50,00m do lado direito,li 

mitando-se com a rua Enedino J. de Andrade e 50,00m do lado esquerdo , 

limitando-se com o remanescente da mesma quadra, totalizando 1.400,OOm2 

de área; inscrito no Cadastro Imobiliário sob os números - setor 08 , 

quadra 139, lotes 0101, 0111, 0121, 0131, partes dos lotes 0171,0181 e 

0191. r 
Art. 29 - A área abrangida pelo imóvel a que se refere o presen

te Decreto, destina-se ã construção de uma escola pública para a comu

nidade do Baleado. 

Art. 39 - Fica delcarado de urgência o presente Decreto para os 

efeitos do art. 15 do Decreto-Lei Federal n9 3.365, de 21 de junho de 

1941. 

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 

revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 29 DE JULHO DE 1991. 

CARlfoS ALBERTO ^TOTflOJÕ&EIÍ 

/ Prcífeito 

GE0RGE CUNHA 

Secretário de Planejamento 

DECRETO N° 2.133 DE 01 DE AGOSTO DE 1991 

ESTABELECE NORMAS PARA ENQUADRAMENTO DOS 

SERVIDORES ESTÁVEIS NOS CARGOS DE PROVI

MENTO EFETIVO DO QUADRO PERMANENTE DO PO 

DER ÉXECUTIVBO MUNICIPAL, CLASSIFICADOS 

NOS CONCURSOS DE EFETIVAÇÃO. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, usando das atribui

ções que lhe são conferidas pela Lei Orgânica para o Município de 

João Pessoa, de 02 de abril de 1990 e em conformidade com o artigo 

22 da Lei n9 6.611 de 08 de abril de 1991 e ainda o Decreto de n9 

2.104 de 10 de maio de 1991. 

DECRETA: 

Artigo 19 - Os servidores estáveis, classificados nos Concursos de 

Efetivação, serão enquadrados nos cargos de Provimento Efeitov do Qua

dro Permanente do Poder Executivo Muncipal, distribuídos pelas catego

rias funconais dos Grupos Ocupacionais conforme tabelas de correspon

dência nos Editais de inscrição. 

Artigo 29 - A Comissão de Planejamento e Execução dos Concursos de 

Efetivação publicará, em primeiro lugar, a relação dos servidores está 

veis admitidos na forma do inciso II do artigo 37 da Constituição Fede 

ral, os quais serão imediatamente efetivados no Quadro Permanente,pro-

cedendo-se subseqüentemente ã publciação da Classificação dos servido

res estabilizados na decorrência do artigo 19 das C.C.T. para a conse

qüente e imediata efetivação. 

Artigo 39 -. Os servidores classificados nos Concursos de Efetivação 

serão integrados ao Quadro Permanente na classe "A" dos respectivos gru 

pos ocupacionais e n os níveis estabelecidos na escala de retribuição 

publicada anexa â Lei n9 6.611 de 08.04.1991, na seguinte correspondên

cia do tempo de serviço prestado ã Prefeitura Municipal de João Pessoa, 

/' 

- Nível 1 - até 05 (cinco) anos; 

- Nível 2 - De 05 (cinco) até 10 (dez) anos; 

- Nível, 3 - De 10 (dez) ate 15 (quinze) anos; 

- Nível 4 - De 15 (quinze) até 20 (vinte) anos; 

- Nível 5 - Acima de 20 (vinte) anso. 

Artigo 49-0 servidor que não atender â qualificação exigi ila para 

exercício do cargo para o qual fez opção será enquadrado em cargo com 

patível com a sua aptidão profissional excluída a possibiliddt» de 

ascensão. 

Artigo 59 - Os casos omissos serão apreciados pela Comissão de 

Planejamento e Execução dos Concursos de Efetivação, que submet era à 



decisão final do Prefeito Municipal de João Pessoa. 

Art. 69 - Este Decreto retroage seus efeitos a data de 15 de 

julho de 1991, revogadas todas as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 01 DE AGOSTO DE 1991. 

CARLOS ALBERTO ^IJTO^riAJÍGlttlRA. 

- P r e / e l t o -

DECRETO N9 2.134 DE 01 DE AGOSTO DE 1991 

DISPÕE SOBRE AS GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NO 

ARTIGO 89 DA LEI n9 5.959/89 E DÃ OUTRAS PRO 

VIDÊNCIAS. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA; ESTADO DA PARAÍBA , 

usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município e tendo em vista o disposto nos §§ 19, 29 e 39 do artigo 

89 da Lei n9 5.959 de 05 de março de 1989. 

DECRETA: 

Art. 19 - A gratificação de produtividade de que trata a Lei 

n9 1.267/69 com alteração dada pelas Leis 3.897/82 é 5.859/89, é 

concedida segundo os critérios estabelecidos neste Decreto. 

Art. 29 - A gratificação de produtividade a que se refere o 

artigo anterior será concedida mediante sistema de pontos obtidos de 

acordo com as formas e condições estabelecidas na tabela única ane

xa a este Decreto. 

Parágrafo Único - 0 limite mínmo de pontos da gratificação de 

produtividade será a unidade do valor do Município - UVPM, para im

plantação do respectivo valor em cheque-salãrio ou contra-cheque , 

respeitadas as condições previstas neste Decreto. 

Parágrafo Único - 0 valor do ponto da gratificação de produti 

vidade corresponderá a 0,45 (quarenta e cinco centéssimo) da unida

de do valor padrão do Município - UVPM. 

Art. 4 9 - 0 valor da gratificação de produtividade será corri 

gido trimestralmente com base nos índices de reajuste da Unidade de 

Valor Padrão do Município - UVPM. 

Art. 59 - A Gratificação de Produtividde é uma vantagem pes

soal concedida exclusivamente aos servidores do Grupo Ocupacional -

ATA - Auditoria, Tributação, Arrecadação e Fiscalização, no efetivo 

exercício do cargo na Secretaria de Finanças e/ou Departamento de 

Fiscalização de Obras e Posturas da Secretaria de Planejamento. 

§ 19 - Para efeito deste Decreto, serão considerados de efe

tivo exercício, os afastamentos em virtude de: 
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I - Convocação para o serviço militar, júri, e outros serviços 

obrigatórios por Lei; 

II - Casamento civil, licença para tratamento de saúde, licença 

prêmio, licença gestação, licença paternidade, férias e luto, na 

forma da Lei n9 2.380/72; 

III - Participação ou freqüência em cursos de interesse da Secreta 

ria de Finanças ou Planejamento, participação em Comissões permanen

te ou especial de inquérito administrativo ou de sindicância autori

zado por ato do Prefeito; 

IV - Nomeação para cargo em comissão na esfera da administração 

municipal; 

V - Designação, pelo Prefeito ou pelo Secretãro de Finanças e/ou 

Planejamento, para prestação de serviços internos nas repartições 

fiscais no âmbito municipal; 

VI - Afastamento para ssumir cargo de Diretoria Efetiva de Entida 

de representativa de classe de servidores e cargos eletivos, confor

me dispõe a legislação em vigor. 

§ 29 - 0 valor da gratificação de produtividade nos afastamentos 

previstos no parágrafo primeiro deste artigo, será concedido: 

I - Pela proporção de dias de afastamento em relação ã última 

gratificação percebida, nos casos previstos nos itens 1,11 e 

III; 

II - Duzentos (200) pontos, no afastamento previsto no item T 

a) Quando se tratar de nomeação para cargo comissionado na 

Secretaria de Finanças e/ou Planejamento, ficará assegura 

do ao Agente Fiscal o limite máximo da gratificação de 

Produtividade, correspondente a duzentos e cinquenta(250) 

pontos. 

III - Cento e Cinqüenta (150) pontos, nos afastamentos previstos 

nos itens V e VI. 

a) No caso previsto no item V, a concessão dos pontos fica 

condicionada ao cumprimento obrigatório, pelo agente fis 

cal, de uma jornada de trabalho equivalente a quarenta 

(40)horas semanais. ^ 

Art. 69 - É vedado a concessão da gratificação de produtividade a 

Agente Fiscal colocado à disposição de outra Secretaria, outro órgão 

da administração direta, indireta e fundacional do Município, Estado 

União. 

§19 - A vedação nao se aplica: 

I - Ao Agente Fiscal colocado ã disposição de outra Secre- \ 

taria, órgão da administração direta, indireta ou fun

dacional, do Município, para exercer o cargo em comis

são ou função gratificada, desde que o mesmo se obri

gue ao cumprimento de tarefas de fiscalização em horá

rio especial, na forma mencionada no artigo 89 deste 

Decreto. 

II - Ao Agente Fiscal colocado ã disposição de Secretario 

de outro município para exercer cargo em comissão de 

Secretário de Finanças, caso em que terá assegurado 

Duzentos (200= pontos de Gratificação de Produtividade. 

Art. 79 - Os pontos obtidos pelo Agente Fiscal mediante ordem de 

serviço em firmas prestadoras de serviços com sede em outros municí

pios, serão computados em dobro. 

Art. 89 - Os pontos obtidos pelo Agente fiscal em horário espe

cial, mediante ordem de serviço, tais como, ã noite, feriados, facul 

tativos e fins de semana, serão computados em dobro. 

Art. 99 - Para efeito deste Decreto entende-se: 

I - Como ponto obtido, aquele realizado no serviço ex

terno mediante ordem de serviço ou diligência,cons 

tante do Boletim Individual de informações e con-



trole da Gratificação de Produtividade; 

II - Como ponto auferido, aquele convertido era cruzeiro para eíci 

to de pagamento em contra-cheque ou cheque-salário da grati 

ficação de produtividade. 

Art. 10 - Para efeito de calculo e implantação em contra-cheque 

ou cheque salário, os pontos de produtividade serão auferidos, com ba

se na realização de tarefas constantes na Tabela Única, anexa a este 

Decreto, no mes imediatamente anterior aquele em que foram implatados. 

Parágrafo Onico - No caso de ingresso ou reingresso no grupo ocu 

pacional ATA, adota-se como base de cálculo da gratificação de produti 

vidade, para o primeiro mes de exercício, a media de pontos auferida pe 

la classe do iniciante, no mis anterior. 

Art* 11 - Nos serviços realizados em conjunto, os pontos de pro

dutividade serão rateados entre os participantes, sendo vedado, dentro 

do mesmo procedimento fiscal e?n desenvolvimento ou executado, o desdo

bramento do auto de infração. 

Art. 12 - É permitido a acumulação dos pontos ea constituírem ex 

cesso ao limite máximo estabelecido pelo parágrafo único do artigo 29 

deste Decreto. 

§ 19 - Quando os pontos obtidos no mes de apuração nao atingirei 

o limite fflãxmo da Gratificação de Produtividade o funcionário poderá 

íilizar até 50 (cinqüenta) pontos do que houver acunulado para serea 

adicionados aos pontos que serão auferidos no mes. 

§ 29 - A utilização dos pontos de produtividade far-se-a apos o 

cumprimento do disposto na Tabela Única desde Decreto, através de sis

tema de conta corrente que somente poderá ser movimentado quando o sal 

do for credor. 

Art. 13 - No caso de julgamento improcedente de auto de infração 

por decisão definitiva e nos de restituição e tributos, no todo ou em 

parte, os pontos de produtividade correspondentes serão levados a débi 

to da conta corente, mesmo que venha resultar saldo devedor, salvo 

quando o efetivo prejudicado for objeto de modificação ou interpreta

ção na legislação tributária, havidas apos sua execução. 

Art. 14 - Os pontos obtidos ou auferidos através de informações 

falsas, em proveito próprio ou de terceiros serão quntuplicados e le

vados a débito na Gratificação de Produtividade do mes seguinte ao do 
Fato, sem prejuízo das medidas administrativas aplicáveis a espécie, e 

•disciplinadas pela Lei n9 2.380/79. 

Art. 1 5 - 0 desconto a que esta sujeito o Agente Fiscal em razão 

de faltas nao justificadas ao serviço ou decorrente de aplicação de 

penalidade disciplinar, atingirão também a Gratificação de Produtivida 

de na proporção 1/30 (huta trinta avos) ao dia. 

Art. 16 - Fica assegurado aos servidores ocupantes dos cargos ex 

tintos de Diretor do Departamento de Rendas e Fiscalização e Diretor 

do Departamento ada Fazenda, a percepção do limite máximo de pontos de 

Gratificação de Produtividade, na forma prevista no parágrafo único , 

artigo 29, deste Decreto. 

Art. 17 - Os pontos da Gratificação de Produtividade serão conce 

didos pelos Diretores do Departamento de Administração Tributaria 

DAT e Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas - DEF0P, cora ha 

se nos critérios e conceitos definidos na Tabela Única, anexa a base 

a este Decreto, mediante informações expedidas pelo chefe imediato a 

que estiver subordinado o funcionário fiscal, 

Art. 18 - Constituem atribuições dos Secretários de Finanças e 

Planejamento: 

I - Distribuir os integrantes do Grupo Ocupacional ATA, segundo 

conveniência do servuiço; 

II - Conceder o limite de j>ontos, estabelecido neste Decreto, na 

realização de trabalhos conjuntos de orientação ao contri 

bunte e em qualquer outra iniciativa de superior interesse 

da Adníinistrçao Fazendãrla, neste caso, mediante autorização 

do Chefe do Poder Executivo Municipal; 

III - Solucionar os casos omissos. 

Art. 19 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 1991, ficando 

revogadas as disposições em contrario. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Ei 01 DE AGOSTO DE 

1 9 9 1 , 

/ ?R£/cirp 

GTLVANDRO TAVARES DE SALES 

Secretário de Finanças 

GE0RGE CUNHA 

Secretário de Planejamento 

PORTARIA N9 561/91 DE 01 DE ACOSTO DE 1991 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA> usando das suas atribuições le 

gais, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Professora MARIA DAS VITORIAS CHANCA e a Professora MA 

RINALVA FREIRE Dá SILVA para integrarem a Comissão Central Pró-Integra 

ção Cultural João Pessoa - Alicante, na forma do disposto no art. 49, 

da Lei Municipal n2 6.401 de 29 de junho de 1990. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE J0A0 PESSOA, em 01 de agosto de 1991. 

CARLOS 

PRt/EITO 

PORTARIA N9 562/91 DE 01 DE ACOSTO DE 1991 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelos incisos V e VI, parágrafo 89 do artigo 22 da 

Constituição Estadual, combinado com o art. 60, incisos V e VIII da 

Lei Orgânica para o Município de João Pessoa. 

RESOLVE: 

CONCEDER exoneração, a pedido, a JOÃO LACERDA BIDÔ FILHO, matrícu

la 25.906-3, do cargo em comissão de Musico, símbolo DAI-1, da Guarda 

Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 01 DE AGOSTO DE 1991, 

P r e / s l t o 

PORTARIA N9 563/91 DE 22 DE JULHO DE 1991 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que 



lhe são conferidas pelo art. 60, incisos V e VIII da Lei Orgânica pa 

ra o Município de João Pessoa e tendo em vista o que consta do Art. 

13, inciso VI d aLei n° 6.521, de 30 de novembro de 1990. 

RESOLVE: 

NOMEAR JOSÉ ROCHA FILHO para exercer, em comissão, o cargo de 

Chefe do Pelotão da Guarda Municipal, símbolo DAI-3, criado pela Lei 

n° 6.394, de 29 de junho de 1990. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 22 DE JULHO DE 1991. 

CARLOS 

PORTARIA N9 564/91 DE 22 DE JULHO DE 1991 

0 PREFEITO KDKICTPAL DE JOÃO PESSOA; no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 60, incisos V e VIII da Lei Orgânica pa

ra o Município de João Pessoa e tendo ensvista o que consta do Art. 13 

inciso VI da Lei nS 6.512 de 30 de novembro de 1990. 

RESOLVE: 

NOMEAR JOÃO HELLIKGTON FERREIRA DE FARIAS, para exercer, em co

missão, o cargo de Chefe do Pelotão da Guarda Municipal, símbolo DAI-

3, criado pela Lei n° 6.394 de 29 de junho de 1990. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 22 DE JULHO DE 1991 

CARLOS 

PRE/EITO 

C O N V Ê N I O 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 

E A ALDEIA SOS DA PARAlBA. 

A PREFEIURA MUNICIPAL DE J0Á0 PESSOA, daqui por diante denomina 

da, simplesmente, PMJP, representada pelo Excelentíssimo Senhor Pre

feito Dr. CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, e a ALDEIA SOS DA PARAÍBA , 

Sociedade Civil de fins filantrópicos, doravante aqui chamada,simples 

mente, ALDEIA, representada por seu Diretor Presidente, Dr. CECILIAN0 

DE CARVALHO •VANDERLEI, resolvem firmas o presente CONVÊNIO mediante 

as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRO - DO OBJETIVO 

PAGANDO SBÜS 

IMPOSTOS EM DIA 

VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO 

PARA O DESENVOLVIMENTO 

A PMJP ajusta com a ALDEIA o desenvolvimento de ações de Coopera

ção Técnica e de integração em ãreas de conhecimento e interesses co

muns. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Na consecução dos objetivos deste Convênio, a PMJP e a ALDEIA de-

finiração as atividades que se desenvolverão, prioritariamente, para 

cada programa/projeto a ser realizado. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Cada programa/projeto da mesma natureza será objeto de Contrato 

firmado entre as partes, respeitando os limites de competência e dispo 

nibilidade orçamentária para a obtenção dos fins almejados. 

CLÍUSULA QUARTA 

Do conteúdo de cada CONTRATO, referido na Cláusula anterior, deve 

rã fazer parte a conceituação de objeto, tempo, orçamento estLaado e 

metas, entre outras informações do respectivo programa/projeto. 

CLpAUSULA QUINTA 

A Presidência da ALDEIA será responsável pela Coordenação deste 

Convênio, bem como representará a Instituição nos Contratos dele decor 

rentes. 

CLÁUSULA SEXTA 

A retribuição da prestação de um serviço por uma das partes ajus

tadas poderá compreender a contraprestação de outro serviços pela ou

tra parte. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

^ 

Quando necessário, em decorrência das peculiaridades dos serviços 

a serem executados, os recursos financeiros poderão ser fornecidos a-

diantadamente, ou em parcelas, conforme acordo das partes. 

CLÁUSULA OITAVA 

0 presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer uma das 

partes, independentemente de interpelçao judicial, mediante prévia e 

expressa comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, ou ainda pelo inadimplemento ou inobservância de qualquer das 

cláusulas ou condições por qualquer das partes. 

CLÁUSULA NONA 

Este Convênio poderá ser modificado, no todo ou em parte,median

te assentimento das partes e lavratura do competente TERMO ADITIVO. 

CLÍUSULA DÉCIMA 

0 prazo de vigência do presente Convênio será indeterminado, a 

partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

As questões, porventura, surgidas quanto ao presente Convênio,se 

rão decididas pelas autoridades administrativas competente, lendo por 

Foro a Cidade de João Pessoa. 

E por estarem as partes de pleno acordo com as cláusulas c condi 



dições anteriormente fixadas, firmam o presente Convênio, em 03 (tres) 

vias de igual teror, perante as 02 (duas) testemunhas que também assi

nam. 

CARLOS ALBERTO 

- P r e f e i t o 

CECILIANO DE CARVALHO VANDERLEI 

Diretor Presidente da 

Aldeia SOS da Paraíba 

S E C R E T A R I A D E 
A D M I N I S T R A Ç Ã O 

PORTARIA N9 1.416/91 DE 29 DE JULHO DE 1991 

0 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o artigo 66, inciso TV, da Lei Orgânica para o Município de 

João Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante a delegação de com

petência expressa nos Decretos Municipais de n°s. 1.781, 1.783 de 

22 de março de 1989 e 2.059 de 31 de janeiro de 1991,na conformida

de da solicitação constante do Ofício n9 815/SEDEC, de 19 de julho 

de 1991. 

RESOLVE: 

DESIGNAR AGNES WTLDT CAVALCANTE VIANA, matrícula 7.179, para 

exercer o cargo em comissão de DIRETOR-ADJUNTO, da Escola Municipal, 

"UBIRAJARA PINTO RODRIGUES" classe "B", da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA (SEDEC). 

João Pessoa, 29 de julho de 1991 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA 

Secretário 

S T P - S U P E R I N T E N D Ê N C I A 
D E T R A N S P O R T E S 

P JJ B L I C 0 S 

PORTARIA N9 037/91 DE 29 DE JULHO DE 1991 

AUTORIZA REAJUSTAMENTO NOS PREÇOS DOS ESTA

CIONAMENTOS ROTATIVOS E DÍ OUTRAS PROVIDÊN

CIAS. 

0 SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTES PÚBLICOS de João Pessoa, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei n9 4.601 de 26 de dezembro d< 

1984 e Decreto n9 1.788 de 20 de abril de 1989. 

RESOLVE: 

Artigo 12 - Ficam reajustados para Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta 

cruzeiros), os preços dos estacionamentos rotativos, no Município de 

João Pessoa. 

Artigo 29 - Esta portaria entrará em vigor a partir do dia 19 de 

agosto de 1991. 

João Pessoa, 29 de julho de 1991 

CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES 

Superintendente 

C Â M A R A M U N I C I P A L 

PORTARIA N9 065/91 DE 30 DE JULHO DE 1991 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAl 

BA, no uso das atribuições que lhe são conferidas; 

RESOLVE: 

APOSENTAR POR TEMPO DE SERVIÇO, na conformidade do que determina a 

Lei n9 2.380 de 26.03.1979 (Estatutos dos Funcionários Públicos do Mu

nicípio, a servidora LUZIA GOMES DE ARRUDA; Agente de Comunicação/ -

CM_12, matrícula 9.009-3, do Quadro da Secretaria deste Poder Legisla

tivo, com todos os direitos e vantagens que são assegurados por Lei , 

constatntes das Leis n9s 3.526, Artigo 56, de 13.11.1981, n9 3.971,ar

tigo 52, de 08.11.1982, e inda a Lei n9 5.188, artigo 59, de 17.03.87. 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (PB), em 30 DE JULHO DE 199] 

GENIVALDO FAUSTO DE OLIVEIRA 

Presidente 

CARDIVANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 

19 Vice- Presidente 

FABIAN0 DE SALES VILAR 

29 Vice-Presidente 

[A A ci: 

A P 

ao deposite lixo em terrenos baldios 

Colabore com a Ádimiilstração Municipal 



PAULO FERNANDO NOGUEIRA GADELHA 

1° Secretário 

DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO 

29 Secretário 

PORTARIA N9 066/91 de 30 de julho de 1991 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o funcionário NÈLIO DE ÀRAÜJO LEITE JÚNIOR, Assistente 

de Comunicação - Símbolo CM-13. Matrícula 9.086-7, para responder pe

lo cargo de Assistente de Cerimonial, símbolo CM-14, no impedimento do 

seu titular, com direito as vantagens financeiras do mesmo, retroagin 

do seus efeitos ao dia 19 de julho de 1991. 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA(PB), EM 30 DE JULHO DE 

1991. 

GENIVALDO FAUSTO DE OLIVEIRA 

Presidente 

CARDIVANDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

19 Vice-Presidente 

FABIANO DE SALES VCLAR 

29 Vice-Presidente 

PAULO FERNANDO NOGUEIRA GADELHA 

19 Secretário 

DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO 

I 29 Secretário 

E S T A T U T O S 

HANDEBOL CLUBE DA PARAÍBA 

ESTATUTO 

CAPÍTULO I - DO CLUBE E SEUS FINS 

Art. 1 9 - 0 HANDEBOL CLUBE DA PARAÍBA, entidade civil sem fins 

lucrativos, fundadao em 10 de julho de 1991, nesta cidade de João Pes 

soa, Capital do Estado da Paraíba, com sede ã Rua Renato de Souza Ma

ciel, 750 - Bessa - terá duração indeterminada, e sua finalidade prig 

cipal, será a de participar em eventos esportivos em todos os níveis 

e, também, desenvolver a modalidade dentro do Estado. 

CAPÍTULO II - DOS SÓCIOS 

Admissão, Categorias, Direitos, Deveres e Penalidades 

Art. 2 9 - 0 Clube compor-se-ã de ilimitado número de sócios,po

dendo ser admitido como tal, todo cidadão de compravada conduta moral 

sem distinção de ncionalidade, credo religioso ou político e, raça. 

Art. 39 - Os sócios poderão pertencer as seguintes categorias: 

a) Fundados; b) Beneméritos; c) Atletas; e d) Contribuintes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - 0 Regimento interno do Clube regulamentará os 

direitos e deveres dos sócios, bem como, as penalidades a que os mes

mos estaão sujeitos. 

CAPITULO III - DO FAXK1HUH1U & UA KK.ir.u_a 

Art. 4 9 - 0 Patrimônio do Clube constituir-se-a de bens móveis e 

imóveis. 

Art. 59 - A receita será constituída das jóias, mensalidades, ren 

das dos jogos, donativos, subvenções e de patrocínios, quer de pessoa 

física ou jurídica, de direito púbnlico ou privado. 

CAPÍTULO IV - DOS PODERES DO CLUBE 

Art. 6 9 - 0 Clube terá os seguintes poderes: a)Assembléia Geral ; 

b) Diretoria; c) Conselho Fiscal e d) Presidência. 

Art. 79 - A Assembléia Geral é o órgão máximo do Clube, sendo for 

mada por todos os sócios fundadores. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembléia Geral tem os seguintes poderes: a) 

Eleger os demais poderes; b) decidir sobre a fusão ou dissolução do 

Clube; d) decidir sobre a alteração dos estatutos; e d) convocar reu

niões extraordináris. 

Art. 89 - A Diretoria será constituída pelo Presidente e Vice-Pre 

sidente. PARÁGRAFO 19 - São deveres do Presidente: a) dirigir os des

tinos do Clube e, representá-lo ativa e passivamente, judicial e ex-

trajudicialmente, podendo constituir procurador; b) assinar e/ou ru

bricar todos os documentos expedidos pelo Clube, bem como, cumprir e 

fazer cumprir os presentes estatutos; c) indicar os demais membros da 

Diretoria; d) convocar reuniões; e) nomear ou demitir qualquer pessoa 

que por ventura seja contratada a prestar serviços ao Clube, e estipu 

lar a remuneração. PARÁGRAFO 29 - São deveres do Vice-Presidente: a) 

substituir o Presidente em seus impedimentos; b) trabalhar em conjun

to com o Presidente, ou separadamente, para resolver assuntos do inte 

resse do Clube. PARÁGRAFO 3 9 - 0 Conselho Fiscal possui as seguintes 

atribuições: a) examinar os livros e balancetes apresentados pela Di

retoria; b) apresentar a Assembléia Geral parecer anual sobre o movi

mento econômico, financeiro e administrativo. 

CAPITULO V - DAS ELEIÇÕES 

Art. 99 - Os membros eleitos pela Assembléia Geral, para comporem 

a Presidência e o Conselho Fiscal, terão um mandato de três anos po

dendo serem reeeleitos por períodos iguais e subsequentes. PARÁGRAFO 

19 - Caberá ao Presidente nomear os demais membros da Diretoria. PARÁ 

GRAFO 29 - A referida eleição será realizada a 10 de julho de cada 

triênio, dela participando todos os sócios fundadores, e, sendo a pos 

se após o resultado da mesma. PARÁGRAFO 39 - As eleições serão feitas 

por aclamação, devendo o Regimento Interno prever as soluções para os 

casos de empate nas votações. 

CAPÍTULO VI - DOS SÍMBOLOS E CORES 

Art. 1 0 - 0 Clube derverã utilizar como símbolo as suas iniciais 

e/ou o mapa da Paraíba, sendo suas cores, o vermelho, preto, o azul, o 

branco e o amarelo. 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1 1 - 0 Clube filiar-se-á a Federação Paraibana de Handebol. 

Art. 12 - A dissolução do Clube somente será feita por decisão una 

níate da Assembleái Geral, para esse fim convocada. 

Art. 13 - Os presentes estatutos são poderão ser alterados por de 

cisão da Assembléia Geral, e, após decorridos dois anos de sua aprova 

ção. 

Art. 49 *• Os casos omissos serão resolvidos de acm-rio com o Regi

mento Interno, ou por decisão da Assembléia Geral. 

Art. 1 5 - 0 Regimento Interno devera ser submetido ã Assembléia Ge 

ral para aprovação, e disciplinara as dispolsições geraisdo presente 

Estatuto. 

Art. 16 - São fundados do Clube: Rômulo Vieira Batista, Rossana 

Coeli Marques Batista, Izaque Alves de Alencar, João Cabral Batista, 

Claiton Vieira Zanotelli, Genivaldo Fausto de Oliveira, Rosângela Vici 

ra Batista, Marcelo da Costa Gadelha, Gustavo Lemos Gomes da Silva c 

José Marcos Corte NÓbrega. 

Art. 17 - Este Estatuto foi aprovado por unanimidade, pela Assem

bléia Geral em 10 de julho de 1991. 

João Pessoa, 10 de julho de 1991 

http://KK.ir.u_a

