
João Pessoa, 17 a 23 de janeiro de 2021    *    n° 1773    *    Pág. 001/017

SEMANÁRIO OFICIAL
ATOS DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 14.104, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO
PRIORITÁRIO, NOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS QUE TRAMITAM
JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS, ÀS PESSOAS IDOSAS OU
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NA FORMA
DA LEI, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Esta Lei garante tratamento prioritário, nos processos administrativos que
tramitam junto aos órgãos públicos municipais, às pessoas idosas com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos ou pessoas com deficiência, na forma da lei.

Parágrafo único. O tratamento prioritário que trata o caput deste artigo se refere
à prática de todos e quaisquer atos, diligências, procedimentos administrativos, distribuições,
publicações oficiais, intimações e notificações.

Art. 2º Considera-se pessoa idosa, para os fins desta Lei, aquela que está definida
e assegurando-lhe os direitos na Lei Federal n2 10.741, de 12 de outubro de 2003 (Estatuto do
Idoso).

Art. 3º Considera-se pessoa com deficiência, para os fins desta Lei, aquela que se
enquadra na Lei Federal n2 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).

Art. 4º O interessado no benefício concedido por esta Lei deverá juntar prova de
sua condição e requerê-lo à autoridade administrativa competente.

§ 1º Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie
o regime de tramitação prioritária.

§ 2º A prioridade não cessará com a morte do beneficiário, sendo estendida em
favor do cônjuge supérstite ou do(a) companheiro(a) em união estável.

§ 3º A tramitação prioritária independe de deferimento pela autoridade
administrativa competente, devendo ser concedida imediatamente após a comprovação da
condição de beneficiário desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

CÍCERO DE LUCENA FILHO
PREFEITO

Autoria: Vereador Humberto Pontes

LEI ORDINÁRIA Nº 14.105, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE
TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE
HOMENS E MULHERES EM PREMIAÇÕES
DE EVENTOS E/OU COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS, EM QUE HAJA EMPREGO DE
RECURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
JOÃO PESSOA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Fica proibido o tratamento diferenciado entre homens e mulheres, em
premiações de eventos e/ou competições esportivas em que haja emprego de recursos
públicos do Município de João Pessoa.

Parágrafo único. A proibição de que trata o caput deste artigo se refere a
qualquer competição, campeonato, torneio ou evento esportivo em que haja emprego de
recursos públicos do município de João Pessoa.

Art. 2º O tratamento diferenciado entre homens e mulheres, para os fins desta Lei,
é aquele que não está em perfeita consonância com a regra estabelecida pelo inciso I, do art.
5º, da Constituição Federal.

Art. 3º Caberá à Prefeitura Municipal de João Pessoa, através de seu órgão
competente, fazer a fiscalização do cumprimento desta Lei.

§ 1º Qualquer pessoa poderá denunciar aos órgãos competentes o descumprimento
das normas contidas nesta Lei.

§ 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, gradativamente,
às seguintes penalidades:

I – advertência, com Notificação para regularização no prazo máximo e
improrrogável de 30 (trinta) dias;

II – multa, no montante de 10 (dez) vezes o valor da diferença constatada de
premiação entre homem e mulher, com pagamento em dobro, no caso de reincidências;

III – suspensão das atividades do infrator, por tempo determinado;
IV – cassação do Alvará.

§ 3º Será concedido ao infrator o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
da respectiva Notificação, para apresentação de resposta junto ao órgão competente.

§ 4º No caso de indeferimento, o infrator será notificado para pagar a multa no
prazo de 15 (quinze) dias.

§ 5º O montante arrecadado com a aplicação das penalidades pelo
descumprimento desta Lei será revertido em favor de programas e ações esportivas ou sociais
femininas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

CÍCERO DE LUCENA FILHO
PREFEITO

Autoria: Vereador Humberto Pontes
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LEI ORDINÁRIA Nº 14.106, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
DIVULGAR NAS LISTAS DE MATERIAL
ESCOLAR, O CONTEÚDO DA LEI FEDERAL
Nº 12.886/2013, QUE PROÍBE AS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO A EMBUTIR O
CUSTO DO MATERIAL DE USO COLETIVO
NA MENSALIDADE DO ALUNO NO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Fica obrigatória aos estabelecimentos privados de ensino a divulgação nas
listas de material escolar do conteúdo da lei Federal nº 12.886/2013, que define como nula a
cláusula contratual que obriga o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de
qualquer material escolar de uso coletivo dos alunos ou da instituição, necessários à prestação
dos serviços educacionais contratados.

Parágrafo único. O estabelecimento de ensino deverá divulgar de forma clara e
em lugar de fácil visualização a seguinte mensagem: “De acordo com a Lei Federal nº
12.886/13, fica proibida a cobrança adicional ou fornecimento de qualquer material escolar de
uso coletivo dos estudantes ou da instituição, devendo os custos correspondentes ser sempre
considerados nos cálculos do valor da mensalidade escolar”.

Art. 2º O descumprimento desta Lei acarretará a aplicação das seguintes sanções:

I - advertência;
II - em caso de autuação, multa no valor de 500 (quinhentas) UFIR/JP;
III - em caso de reincidência, a multa pecuniária será aplicada em dobro.

Art. 3º Compete aos órgãos de defesa do consumidor fiscalizar o cumprimento
das disposições contidas nesta Lei, recebendo denúncias e aplicando as sanções cabíveis.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

Autoria: Vereador Humberto Pontes

LEI ORDINÁRIA Nº 14.107, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

RECONHECE A ESCOLA DE SAMBA
MALANDROS DO MORRO COMO
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Fica reconhecida a ESCOLA DE SAMBA MALANDROS DO
MORRO como PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL do Município de João Pessoa.

Parágrafo único. Entendem-se por Patrimônio Cultural os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, em
conformidade com o artigo 216 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

Autoria: Vereador Humberto Pontes

LEI ORDINÁRIA Nº 14.108, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

RECONHECE O BLOCO CAFUÇU COMO
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Fica reconhecida o BLOCO CAFUÇU como PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL do Município de João Pessoa.
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Parágrafo único. Entendem-se por Patrimônio Cultural os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, em
conformidade com o artigo 216 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

Autoria: Vereador Humberto Pontes

LEI ORDINÁRIA Nº 14.110, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

RECONHECE O MOVIMENTO ABRIL
VERDE COMO PATRIMÔNIO CULTURAL
IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Fica reconhecida o MOVIMENTO ABRIL VERDE como
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL do Município de João Pessoa.

Parágrafo único. Entendem-se por Patrimônio Cultural os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, em
conformidade com o artigo 216 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

CÍCERO DE LUCENA FILHO
PREFEITO

Autoria: Vereador Humberto Pontes

LEI ORDINÁRIA Nº 14.109, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

RECONHECE O CLUBE DE FREVO
BANDEIRANTES DA TORRE COMO
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Fica reconhecida o CLUBE DE FREVO BANDEIRANTES DA
TORRE como PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL do Município de João Pessoa.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

Autoria: Vereador Humberto Pontes

LEI ORDINÁRIA Nº 14.111, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE UNIFORME
ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PARTICIPANTES DE PROJETOS SOCIAIS E
CULTURAIS MANTIDOS PELO PODER
PÚBLICO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Os projetos sociais e culturais mantidos ou executados pelo Poder Público
Municipal poderão receber de empresas privadas a doação de uniformes destinados aos seus
participantes.

Art. 2º As empresas doadoras poderão divulgar suas logomarcas nos uniformes
doados.

§ 1º A logomarca da empresa doadora poderá ter, no máximo, 25cm² (vinte e
cinco centímetros quadrados), e só poderá ser inserida uma única vez no uniforme na sua
manga ou nas costas.

§ 2º Cada uniforme poderá conter no máximo duas logomarcas.

§ 3º Fica vedada a divulgação da logomarca de empresas que, direta ou
indiretamente, estejam ligadas às atividades da indústria do tabaco, de bebidas alcoólicas, de
jogos de azar ou que atentem contra a moral e os bons costumes.

§ 4º Fica vedada qualquer divulgação de propaganda político-partidária.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º Os responsáveis pelos programas sociais, culturais e municipais, ficam
autorizados a buscar empresas interessadas na doação dos uniformes, seguindo sempre o
modelo de fardamento já adotado pela instituição a ser beneficiada.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

Autoria: Vereador Humberto Pontes

LEI ORDINÁRIA Nº 14.113, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
HOSPITAIS, CLÍNICAS, POSTOS DE SAÚDE,
CONSULTÓRIOS MÉDICOS, UNIDADES DE
PRONTO ATENDIMENTO E AFI NS
INFORMAREM À DELEGACIA DE POLÍCIA
CIVIL MAIS PRÓXIMA, CASOS DE
VIOLÊNCIAS E DE MAUS TRATOS A
IDOSOS, CRIANÇAS E MULHERES
CONSTATADOS EM ATENDI MENTO NO
MUNICÍPIODE JOÃO PESSOA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Ficam obrigados hospitais, clínicas, postos de saúde, consultórios
médicos, unidades de pronto atendimento e afins de informar à delegacia de Polícia Civil mais
próxima, sobre os casos de violências e de maus tratos a idosos, crianças e mulheres,
constatados em atendimento médico, psicológico ou social.

Art. 2º O comunicado da instituição de saúde à Polícia Civil sobre os casos de
violências e de maus tratos deve ser feito por meio de ofício (denúncia por escrito) ou
comunicação digital (e-mail), com cópia anexa ao prontuário do paciente.

Parágrafo único. O comunicado à Polícia Civil sobre os casos de violências e de
maus tratos deverá conter as seguintes informações:
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I - Nome completo da pessoa atendida, data de nascimento, documento de
identificação e endereço.

II - Relatório do atendimento prestado, descrição do estado de saúde do paciente
no momento do atendimento e os respectivos procedimentos adotados.

Art. 3º O poder executivo regulamentará essa lei, no que couber.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

Autoria: Vereador Humberto Pontes

LEI ORDINÁRIA Nº 14.114, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A FAZER A CONCESSÃO DE
DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL AO
ESTADO DA PARAÍBA ONDE
FUNCIONARA UMA UNIDADE DE POLÍCIA
SOLIDÁRIA — UPS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Esta Lei autoriza o Poder Executivo a fazer a concessão de direito real de
uso (CDRU) gratuita de um terreno pertencente ao Patrimônio do Município de João Pessoa,
ao Governo do Estado da Paraíba.

Art. 2º O terreno de que trata o artigo anterior inscrito no Cadastro Técnico
Imobiliário, Setor 58, Quadra 200, Lote 125 (58.200.0125.0000.0000), situado no loteamento
Vista Alegre, na Rua Athayde Carneiro de Araújo, no bairro Gramame, nesta Capital, é uma
área destinada a Equipamentos Comunitários e apresenta as seguintes dimensões e
confrontações: ao Norte, no limite com a Rua Amélio Carneiro; ao Sul, com a Rua Athayde
Carneiro Araújo; a Leste, no limite com o Lote 0185, e a Oeste, no limite com a Rua
Professora Aldina Pires de Almeida, perfazendo uma área total de 1.020,07m2.

Art. 3º O imóvel constante desta Lei destinar-se-á ao Governo do Estado da
Paraíba, onde funcionará uma Unidade de Polícia Solidária — UPS, para garantir a segurança
dos moradores do Residencial Vista Alegre, concebido pela parceria entre a Prefeitura
Municipal de João Pessoa e a Caixa Econômica Federal, pelo Programa Minha Casa Minha
Vida, não podendo ser-lhe dada destinação diferenciada, sob pena da presente Concessão ser
objeto de revogação, sem que a entidade perceba qualquer indenização por edificação e outras
benfeitorias nele existente.

Art. 4º A Concessão de Direito Real de Uso terá prazo determinado de 5 (cinco)
anos, podendo ser prorrogada, por igual período, mediante a celebração de Termo Aditivo, a
critério do Chefe do Poder Executivo e de comum acordo entre as partes.

§ 1º A Concessão de Direito Real de Uso deverá observar os termos, condições e
encargos impostos pelo Município à Concessionária, sob pena de extinção da concessão e
imediato retorno da posse direta do bem imóvel ao Município.

§ 2º Após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, sem que se perfectibilize, a
critério da Administração Pública Municipal, a prorrogação da Concessão de Direito Real de
Uso, ocorrerá, automaticamente, a reversão do bem para o Município, sem qualquer hipótese
de indenização ou reparação de danos à empresa Concessionária.

Art. 5º Fica concedido o prazo de 06 (seis) meses, a partir da data da publicação
desta Lei, para que se proceda a escrituração do imóvel descrito no art. 2º, junto ao Cartório
de Registro de Imóveis e prover as assinaturas entre o Governo Estadual e a Prefeitura de
João Pessoa, por intermédio da Procuradoria Geral do Município.

Art. 6º Tratando-se de cessão de uso intergovernamental, fica o Poder Executivo
obrigado a elaborar termo de cooperação, conforme previsto na cláusula 2ª do Primeiro
Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 31/05/2005, entre o
Município de João Pessoa e o Ministério Público Estadual.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

Autoria: Executivo Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 14.115, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA ZONA
ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS,
NO BAIRRO DE MANAÍRA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

DA CRIAÇÃO

Art. 1º Fica criada a Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, localizada no
bairro de Manaíra, visando transformar em Zona Especial de Interesse Social as poligonais da
seguinte comunidade:

I - São José, Bairro de Manaíra.

Parágrafo único. Com o fito de atender o que dispõe o Parágrafo Único do art.
32 do Plano Diretor da Cidade de João Pessoa, a criação das Zonas Especiais de Interesse
Social – ZEIS foi discutida e aprovada, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Urbano –
CDU, de acordo com as Resoluções nº 4/CDU-GP, de 14 de novembro de 2019, firmando o
entendimento através do Processo nº 115.610 de 23/10/2019.

DO DOMÍNIO, DA DIMENSÃO E DOS LIMITES

Art. 2º A área objeto da ação da comunidade São José, localizada no bairro
Manaíra, terá como limites e dimensões: ao Norte, Lote de localização cartográfica
041180298; ao Leste, Lote de localização cartográfica 041180378; ao Sul, Rua Glaucia Maria
dos Santos Gouveia e, a Oeste, Rua Glaucia Maria dos Santos Gouveia, perfazendo área de
787,802m² e perímetro de 112,856m.

DA DESTINAÇÃO

Art. 3º A Zona Especial de Interesse Social, ora criada, têm como finalidade
mitigar a demanda gerada pelo déficit habitacional existente na cidade, assegurando o direito
de posse permanente e promovendo a melhoria das condições de moradia de um conjunto
relevante de pessoas no âmbito do Município.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

Autoria: Executivo Municipal
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LEI ORDINÁRIA Nº 14.116, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

RECONHECE A AVENIDA PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHEK, LOCALIZADO
NO BAIRRO PRESIDENTE ERNESTO
GEISEL, COMO CORREDOR
GASTRONÔMICO, CULTURAL E DE LAZER
DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Esta Lei reconhece a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, localizada
no bairro Presidente Ernesto Geisel, como corredor Gastronômico, Cultural e de Lazer da
Cidade de João Pessoa.

Art. 2º A avenida objeto desta Lei fica denominada corredor Gastronômico,
Cultural e de lazer da cidade de João Pessoa, podendo os estabelecimentos instalados na área
utilizar esta denominação como referência.

Art. 3º VETADO .

Art. 4º A prefeitura poderá realizar parceria com instituições públicas e privadas,
fornecendo curso de formação e capacitação, além de fomentar investimentos para o
crescimento econômico da região.

Art. 5º VETADO .

Art. 6º A Prefeitura poderá destinar um espaço para instalação de parque food
truck, feiras e outros eventos similares.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de
dotação orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

CÍCERO DE LUCENA FILHO
PREFEITO

Autoria: Vereador Humberto Pontes

LEI ORDINÁRIA Nº 14.117, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

DENOMINA OFICIALMENTE DE “LARGO
TAMBAÚ DEP. WALDIR BEZERRA
CAVALCANTI”, O ESPAÇO PÚBLICO
LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA, CONHECIDO POR LARGO
TAMBAÚ E, ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

Art. 1º Denomina de LARGO TAMBAÚ DEP. WALDIR BEZERRA
CAVALCANTI o espaço público de convivência e lazer, conhecidamente como Largo
Tambaú, situada neste Município de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba,
especificamente entre o final da Av. Pres. Epitácio Pessoa e o Busto de Tamandaré, bem
como em parte da orla (trecho da Av. Almirante Tamandaré, nos bairros de Tambaú e Cabo
Branco).

Art. 2º O Poder Executivo Municipal providenciará a colocação de placas
indicativas.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal, através do seu setor competente e
habilitado, procederá ao cadastramento do referido logradouro público, junto aos órgãos
competentes para essa finalidade.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de janeiro de 2021.

Autoria: Vereador Leo Bezerra

LEI ORDINÁRIA Nº 14.118, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE
CULTURA, SEUS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS,
ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO, GESTÃO,
INTERRELAÇÕES ENTRE OS SEUS
COMPONENTES, RECURSOS HUMANOS,
FINANCIAMENTO, E ALTERA AS LEIS Nº
7.852, DE 24 DE AGOSTO DE 1995, LEI Nº
9.560, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2001, LEI Nº
1.617, DE 14 DE SETEMBRO DE 2005, LEI Nº
11.900, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei regula no Município de João Pessoa o Sistema Municipal de
Cultura − SMC, que tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e
econômico, com pleno exercício dos direitos culturais.

Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura − SMC integra o Sistema
Nacional de Cultura − SNC e se constitui no principal articulador, no âmbito municipal, das
políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada com os
demais entes federados e a sociedade civil.

TÍTULO I − DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 2º A política municipal de cultura estabelece o papel do Poder Público
Municipal na gestão da cultura, explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a
todos os munícipes e define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, projetos e
ações formuladas e executadas pelo Município de João Pessoa, com a participação da
sociedade, no campo da cultura.

CAPÍTULO I
Do Papel do Poder Público Municipal na Gestão da Cultura

Art. 3º A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o Poder
Público Municipal prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, no âmbito do
Município de João Pessoa.

Art. 4º A cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e
econômico, devendo ser tratada como uma área estratégica para o desenvolvimento
sustentável e para a promoção da paz no Município de João Pessoa.

Art. 5º É responsabilidade do Poder Público Municipal, com a participação da
sociedade, planejar e fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação, a
salvaguarda, a promoção e a valorização do patrimônio cultural material e imaterial do
Município de João Pessoa e estabelecer condições para o desenvolvimento da economia da
cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade
cultural.

Art. 6º Cabe ao Poder Público do Município de João Pessoa planejar e
implementar políticas públicas para:

I − assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de todos os
cidadãos, com plena liberdade de expressão e criação;

II − universalizar o acesso aos bens e serviços culturais;



Pág. 006/017    *    n° 1773    * SEMANÁRIO OFICIALJoão Pessoa, 17 a 23 de janeiro de 2021

III − contribuir para a construção da cidadania cultural;
IV − reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões

culturais presentes no município;
V − combater a discriminação e o preconceito de qualquer espécie e natureza;
VI − promover a equidade social e territorial do desenvolvimento cultural;
VII − qualificar e garantir a transparência da gestão cultural;
VIII − democratizar os processos decisórios, assegurando a participação e o

controle social;
IX − estruturar e regulamentar a economia da cultura, no âmbito local;
X − consolidar a cultura como importante vetor do desenvolvimento sustentável;
XI − intensificar as trocas, os intercâmbios e os diálogos interculturais;
XII − contribuir para a promoção da cultura da paz.

Art. 7º A atuação do Poder Público Municipal no campo da cultura não se
contrapõe ao setor privado, com o qual deve, sempre que possível, desenvolver parcerias e
buscar a complementaridade das ações, evitando superposições e desperdícios.

Art. 8º A política cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relação
estratégica com as demais políticas públicas, em especial com as políticas de educação,
comunicação social, meio ambiente, turismo, ciência e tecnologia, esporte, lazer, saúde,
segurança pública, desenvolvimento urbano e humano.

Art. 9º Os planos e projetos de desenvolvimento, na sua formulação e execução,
devem sempre considerar os fatores culturais e, na sua avaliação, uma ampla gama de
critérios, que vão da liberdade política, econômica e social às oportunidades individuais de
saúde, educação, cultura, produção, criatividade, dignidade pessoal e respeito aos direitos
humanos, conforme indicadores sociais.

CAPÍTULO II
Dos Direitos Culturais

Art. 10. Cabe ao Poder Público Municipal garantir a todos os munícipes o pleno
exercício dos direitos culturais, entendidos como:

I − o direito à identidade e à diversidade cultural;
II − o direito à participação na vida cultural, compreendendo:
a) livre criação e expressão;
b) livre acesso;
c) livre difusão;
d) livre participação nas decisões de política cultural.
III − o direito autoral;
IV − o direito ao intercâmbio cultural nacional e internacional;
V − o direito à memória.

CAPÍTULO III
Da Concepção Tridimensional da Cultura

Art. 11. O Poder Público Municipal compreende a concepção tridimensional da
cultura – simbólica, cidadã e econômica – como fundamento da política municipal de cultura.

SEÇÃO I
Da Dimensão Simbólica da Cultura

Art. 12. A dimensão simbólica da cultura compreende os bens de natureza
material e imaterial que constituem o patrimônio cultural do Município de João Pessoa,
abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos formadores da
sociedade local, conforme o art. 216 da Constituição Federal.

Art. 13. Cabe ao Poder Público Municipal promover e proteger as infinitas
possibilidades de criação simbólica expressas em modos de vida, crenças, valores, práticas,
rituais e identidades.

Art. 14. A política cultural deve contemplar as expressões que caracterizam a
diversidade cultural do Município, abrangendo toda a produção nos campos das culturas
populares, eruditas e alternativas.

Art. 15. Cabe ao Poder Público Municipal promover diálogos interculturais, nos
planos local, regional, nacional e internacional, considerando as diferentes concepções de
dignidade humana, presentes em todas as culturas, como instrumento de construção da paz,
moldada em padrões de coesão, integração, harmonia e laicidade entre os cidadãos, as
comunidades, os grupos sociais, os povos e nações.

SEÇÃO II
Da Dimensão Cidadã da Cultura

Art. 16. Os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e devem se
constituir numa plataforma de sustentação das políticas culturais, posto que a cidadania plena
só pode ser atingida, quando a cidadania cultural puder ser usufruída por todos os cidadãos do
Município de João Pessoa.

Art. 17. Cabe ao Poder Público Municipal assegurar o pleno exercício dos direitos
culturais a todos os cidadãos, promovendo o acesso universal à cultura por meio do estímulo à
criação artística, da democratização das condições de produção, da oferta de formação, da
expansão dos meios de difusão, da ampliação das possibilidades de fruição, da participação
política e da livre circulação de valores culturais.

Art. 18. O direito à identidade e à diversidade cultural deve ser assegurado pelo
Poder Público Municipal, por meio de políticas públicas de promoção e proteção do
patrimônio cultural do município, de promoção e proteção das culturas indígenas, populares e
afro− brasileiras e, ainda, de iniciativas voltadas para o reconhecimento e valorização da
cultura de outros grupos sociais, étnicos e de gênero, conforme os arts. 215 e 216 da
Constituição Federal.

Art. 19. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurado pelo Poder
Público Municipal, com a garantia da plena liberdade para criar, fruir e difundir a cultura, e a
não ingerência estatal na vida criativa da sociedade.

Art. 20. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurado igualmente
às pessoas com deficiência, que devem ter garantidas condições de acessibilidade e
oportunidades de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual.

Art. 21. O estímulo à participação da sociedade nas decisões de política cultural
deve ser efetivado por meio da criação e articulação de conselhos, formados
preferencialmente com maioria da sociedade civil ou, no mínimo, paritários, com os
representantes da sociedade democraticamente eleitos pelos respectivos segmentos, bem
como, da realização de conferências e da instalação de colegiados, comissões e fóruns.

SEÇÃO III
Da Dimensão Econômica da Cultura

Art. 22. Cabe ao Poder Público Municipal criar as condições para o
desenvolvimento da cultura como espaço de inovação e expressão da criatividade local e fonte
de oportunidades de geração de ocupações produtivas e de renda, fomentando a
sustentabilidade e promovendo a descentralização dos fluxos de formação, produção e difusão
das distintas linguagens artísticas e múltiplas expressões culturais.

Art. 23. O Poder Público Municipal deve fomentar a economia da cultura como:

I − sistema de produção, materializado em arranjos produtivos, setoriais e
territoriais, num processo que envolva as fases de pesquisa, formação, produção, difusão,
distribuição, valoração e consumo;

II − elemento estratégico da economia contemporânea, em que se configura como
um dos segmentos mais dinâmicos e importante fator de desenvolvimento econômico e social;
e

III − conjunto de valores e práticas que têm como referência a identidade e a
diversidade cultural dos povos, possibilitando compatibilizar modernização e
desenvolvimento humano.

Art. 24. As políticas públicas no campo da economia da cultura devem entender
os bens culturais como portadores de ideias, valores e sentidos que constituem a identidade e
a diversidade cultural do município, não restritos ao seu valor mercantil.

Art. 25. As políticas de fomento à economia da cultura devem ser implementadas
de acordo com as especificidades de cada arranjo produtivo.

Art. 26. O objetivo das políticas públicas de fomento à cultura no Município de
João Pessoa deve ser estimular a criação e o desenvolvimento de bens, produtos e serviços e a
geração de conhecimentos que sejam compartilhados por todos.

Art. 27. O Poder Público Municipal deve apoiar os artistas e produtores culturais
atuantes no município, para que tenham assegurado o direito autoral de suas obras,
considerando o direito de acesso à cultura por toda sociedade.

TÍTULO II − DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

CAPÍTULO I
Das Definições e dos Princípios

Art. 28. O Sistema Municipal de Cultura − SMC se constitui num instrumento de
articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas, bem como de informação e
formação na área cultural, tendo como essência a coordenação e cooperação
intergovernamental, com vistas ao fortalecimento institucional, à democratização dos
processos decisórios e à obtenção de economicidade, eficiência, eficácia, equidade, laicidade
e efetividade na aplicação dos recursos públicos.

Art. 29. O Sistema Municipal de Cultura − SMC fundamenta− se na política
municipal de cultura expressa nesta lei e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Municipal
de Cultura, para instituir um processo de gestão compartilhada com os demais entes
federativos da República Brasileira − União, Estados, Municípios e Distrito Federal − com
suas respectivas políticas e instituições culturais e a sociedade civil.
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Art. 30. Os princípios do Sistema Municipal de Cultura − SMC que devem
orientar a conduta do Governo Municipal, dos demais entes federados e da sociedade civil nas
suas relações como parceiros e responsáveis pelo seu funcionamento são:

I − diversidade das expressões culturais;
II − universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
III − fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;
IV − cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes

na área cultural;
V − integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações

desenvolvidas;
VI − complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
VII − transversalidade das políticas culturais;
VIII − autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;
IX − transparência e compartilhamento das informações;
X − democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
XI − descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
XII − ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a

cultura.

CAPÍTULO II
Dos Objetivos

Art. 31. O Sistema Municipal de Cultura − SMC tem como objetivo formular e
implantar políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas com a
sociedade civil e com os demais entes da federação, promovendo o desenvolvimento humano,
social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e serviços
culturais, no âmbito do Município.

Art. 32. São objetivos específicos do Sistema Municipal de Cultura – SMC:

I − estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e
dos recursos públicos na área cultural;

II − assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públicos da área da cultura
entre os diversos segmentos artísticos e culturais, regiões e bairros do município;

III − articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da
cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo do
desenvolvimento sustentável do Município;

IV − promover o intercâmbio com os demais entes federados e instituições
municipais, para a formação, capacitação e circulação de bens e serviços culturais,
viabilizando a cooperação técnica e a otimização dos recursos financeiros e humanos
disponíveis;

V− criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas
públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura – SMC.

VI − estabelecer parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão e
de promoção da cultura.

CAPÍTULO III
Da Estrutura

SEÇÃO I
Dos Componentes

Art. 33. Integram o Sistema Municipal de Cultura – SMC:

I − Coordenação:
a) Fundação Cultural de João Pessoa − Funjope.

II − Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação:
a) Conselho Municipal de Política Cultural − CMPC;
b) Conferência Municipal de Cultura − CMC.

III − Instrumentos de Gestão:
a) Plano Municipal de Cultura − PMC;
b) Sistema Municipal de Financiamento à Cultura − SMFC;
c) Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais − SMIIC;
d) Programa Municipal de Formação na Área da Cultura − PROMFAC;
e) Sistema Público de Integração e Gestão de Equipamentos Culturais − SIPOC.

IV - Sistemas Setoriais de Cultura:
a) Sistema Municipal de Patrimônio Cultural - SMPC;
b) Sistema Municipal de Museus - SMM;
c) Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura - SMBLLL; e
d) outros que venham a ser constituídos.

Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura – SMC estará articulado com
os demais sistemas municipais ou políticas setoriais, em especial, da educação, da
comunicação, da ciência e tecnologia, do planejamento urbano, do trabalho e
desenvolvimento econômico e social, da indústria e comércio, das relações internacionais, do
meio ambiente, do turismo, do esporte, da saúde, dos direitos humanos, da juventude, das
políticas para mulheres, para idosos, da cidadania LGBT e da segurança, conforme
regulamentação.

SEÇÃO II
Da Coordenação do Sistema Municipal de Cultura − SMC

Art. 34. A Fundação Cultural de João Pessoa − Funjope constitui-se no órgão
gestor e coordenador do Sistema Municipal de Cultura – SMC.

Art. 35. Integram a estrutura da Fundação Cultural de João Pessoa − Funjope as
instituições vinculadas indicadas a seguir:

I − Casarão 34;
II − V E T A D O.
III − Centro Cultural Casa da Pólvora;
IV – V E T A D O.
V – V E T A D O.
VI – V E T A D O.
VII - V E T A D O.
VIII - outras que venham a ser constituídos.

Art. 36. São atribuições da Fundação Cultural de João Pessoa − Funjope:

I − formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano
Municipal de Cultura − PMC, executando as políticas e as ações culturais definidas;

II − implementar o Sistema Municipal de Cultura − SMC, integrado aos Sistemas
Nacional e Estadual de Cultura, articulando os atores públicos e privados no âmbito do
Município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, descentralizando e
democratizando a sua estrutura e atuação;

III − promover o planejamento e fomento das atividades culturais, com uma visão
ampla e integrada no território do Município, considerando a cultura como uma área
estratégica para o desenvolvimento local;

IV − valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a
identidade e a diversidade étnica e social do Município;

V − preservar, salvaguardar e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial
no município;

VI − pesquisar, registrar, classificar, organizar, preservar, conservar, restaurar e
expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do
município;

VII − manter articulação com entes públicos e privados, visando à cooperação em
ações na área da cultura;

VIII − promover o intercâmbio cultural em nível regional, nacional e
internacional;

IX − assegurar o funcionamento e a regularidade do Sistema Municipal de
Financiamento à Cultura – SMFC e promover ações de fomento ao desenvolvimento da
produção cultural no âmbito do Município;

X − descentralizar os equipamentos, as ações e os eventos culturais,
democratizando o acesso aos bens culturais;

XI − estruturar e realizar cursos de formação e qualificação profissional nas áreas
de criação, produção, preservação e salvaguarda e gestão cultural;

XII − estruturar o calendário dos eventos culturais do Município;
XIII − elaborar estudos das cadeias produtivas da cultura para implementar

políticas específicas de fomento e incentivo;
XIV − captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos,

entidades e programas internacionais, federais e estaduais.
XV − operacionalizar as atividades do Conselho Municipal de Política Cultural –

CMPC e dos Fóruns de Cultura do Município;
XVI − realizar a Conferência Municipal de Cultura − CMC, colaborar na

realização e participar das Conferências Estadual e Nacional de Cultura;
XVII − exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições.

Art. 37. À Fundação Cultural de João Pessoa, como órgão coordenador do
Sistema Municipal de Cultura − SMC, compete:

I − exercer a coordenação geral do Sistema Municipal de Cultura − SMC;
II − promover a integração do Município ao Sistema Nacional de Cultura – SNC e

ao Sistema Estadual de Cultura – SEC, por meio da assinatura dos respectivos termos de
adesão voluntária;

III − instituir as orientações e deliberações normativas e de gestão, aprovadas no
plenário do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC e nas suas instâncias setoriais;

IV − implementar, no âmbito do governo municipal, as pactuações acordadas na
Comissão Intergestores Tripartite – CIT e aprovadas pelo Conselho Nacional de Política
Cultural – CNPC e na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e aprovadas pelo Conselho
Estadual de Política Cultural – CONSECULT;

V − emitir recomendações, resoluções e outros pronunciamentos sobre matérias
relacionadas com o Sistema Municipal de Cultura − SMC, observadas as diretrizes aprovadas
pelo Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC;

VI − colaborar para o desenvolvimento de indicadores e parâmetros quantitativos
e qualitativos que contribuam para a descentralização dos bens e serviços culturais
promovidos ou apoiados, direta ou indiretamente, com recursos do Sistema Nacional de
Cultura – SNC e do Sistema Estadual de Cultura – SEC, atuando de forma colaborativa com
os Sistemas Nacional e Estadual de Informações e Indicadores Culturais;
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VII − colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC, para a
compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e sistemas de gestão;

VIII − subsidiar a formulação e a implementação das políticas e ações transversais
da cultura nos programas, planos e ações estratégicos do Governo Municipal;

IX − auxiliar o Governo Municipal e subsidiar os demais entes federados no
estabelecimento de instrumentos metodológicos e na classificação dos programas e ações
culturais no âmbito dos respectivos planos de cultura;

X − colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC, com o Governo
do Estado e com o Governo Federal na implementação de Programas de Formação na área da
Cultura, especialmente capacitando e qualificando recursos humanos responsáveis pela gestão
das políticas públicas de cultura do Município; e

XI − coordenar e convocar a Conferência Municipal de Cultura − CMC.

SEÇÃO III
Das Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação

Art. 38. Constituem-se instâncias de articulação, pactuação e deliberação do
Sistema Municipal de Cultura − SMC:

I − Conselho Municipal de Política Cultural − CMPC;
II − Conferência Municipal de Cultura − CMC

Do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC

Art. 39. V E T A D O.

Art. 40. V E T A D O.

Art. 41. Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC será constituído pelas
seguintes instâncias:

I − Plenário;
II - Comissão Executiva;
III - Fóruns Setoriais e Territoriais;
IV - Comissões Temáticas;
V - Grupos de Trabalho; e
VI - Comitê de Integração de Políticas Públicas de Cultura - CIPOC.

Art. 42. Ao Plenário, instância máxima do Conselho Municipal de Política
Cultural − CMPC, compete:

I − propor e aprovar as diretrizes gerais, acompanhar e fiscalizar a execução do
Plano Municipal de Cultura − PMC;

II − estabelecer normas e diretrizes pertinentes às finalidades e aos objetivos do
Sistema Municipal de Cultura − SMC;

III − colaborar na implementação das pactuações acordadas na Comissão
Intergestores Tripartite – CIT e na Comissão Intergestores Bipartite – CIB, devidamente
aprovadas, respectivamente, nos Conselhos Nacional e Estadual de Política Cultural;

IV − aprovar as diretrizes para as políticas setoriais de cultura, oriundas dos
fóruns, sistemas setoriais municipais de cultura e de suas instâncias colegiadas;

V − definir parâmetros gerais para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de
Cultura − FMC no que concerne à distribuição setorial ao peso relativo dos diversos
segmentos culturais;

VI − estabelecer, para a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC do
Fundo Municipal de Cultura, as diretrizes de uso dos recursos, com base nas políticas
culturais definidas no Plano Municipal de Cultura – PMC;

VII − acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de
Cultura − FMC;

VIII − apoiar a descentralização de programas, projetos e ações e assegurar os
meios necessários à sua execução e à participação social relacionada ao controle e
fiscalização;

IX − contribuir para o aprimoramento dos critérios de partilha e de transferência
de recursos, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC;

X − apreciar as execuções orçamentária e financeira dos órgãos do Sistema
Municipal de Cultura, mediante relatórios anuais do Poder Executivo;

XI − contribuir para a definição das diretrizes do Programa Municipal de
Formação na Área da Cultura – PROMFAC, especialmente no que tange à formação de
recursos humanos para a gestão das políticas culturais;

XII − acompanhar a execução do Acordo de Cooperação Federativa assinado pelo
Município de João Pessoa para sua integração ao Sistema Nacional de Cultura − SNC;

XIII − promover cooperação com os demais Conselhos Municipais de Política
Cultural, bem como com os Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e Nacional;

XIV − promover cooperação com os movimentos sociais, organizações
não− governamentais e o setor empresarial;

XV − incentivar a participação democrática na gestão das políticas e dos
investimentos públicos na área cultural;

XVI − delegar às diferentes instâncias componentes do Conselho Municipal de
Política Cultural − CMPC a deliberação e acompanhamento de matérias;

XVII − aprovar o regimento interno da Conferência Municipal de Cultura − CMC;

XVIII − estabelecer o regimento interno do Conselho Municipal de Política
Cultural − CMPC.

Art. 43. Compete às Comissões Temáticas, de caráter permanente, fornecer
subsídios para a tomada de decisão sobre temas específicos, transversais ou emergenciais
relacionados à área cultural.

Art. 44. O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC deve se articular
com as demais instâncias colegiadas do Sistema Municipal de Cultura − SMC, para assegurar
a integração, funcionalidade e racionalidade do sistema e a coerência das políticas públicas de
cultura implementadas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura – SMC.

Art. 45. Os membros do Conselho Municipal de Política Cultural serão nomeados
por ato institucional do Prefeito Municipal.

Da Conferência Municipal de Cultura – CMC

Art. 46. A Conferência Municipal de Cultura – CMC constitui-se numa instância
de participação social, em que ocorre articulação entre o Governo Municipal e a sociedade
civil, por meio de organizações culturais e segmentos sociais, para analisar a conjuntura da
área cultural no município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de
Cultura, que comporão o Plano Municipal de Cultura − PMC.

§ 1º É de responsabilidade da Conferência Municipal de Cultura – CMC analisar,
aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas concernentes ao Plano Municipal
de Cultura − PMC e às respectivas revisões ou adequações.

§ 2º Cabe à Fundação Cultural de João Pessoa − Funjope convocar e coordenar a
Conferência Municipal de Cultura – CMC, que se reunirá, ordinariamente, a cada dois anos
ou extraordinariamente, a qualquer tempo, a critério do Conselho Municipal de Política
Cultural − CMPC, sendo que a data de realização da Conferência Municipal de Cultura –
CMC deverá estar de acordo com o calendário de convocação das Conferências Estadual e
Nacional de Cultura.

§ 3º A Conferência Municipal de Cultura – CMC poderá ser precedida de
Conferências Setoriais e Territoriais.

§ 4º A representação da sociedade civil na Conferência Municipal de Cultura –
CMC será, no mínimo, de dois terços dos delegados.

SEÇÃO IV
Dos Instrumentos de Gestão

Art. 47. Constituem-se em instrumentos de gestão do Sistema Municipal de
Cultura − SMC.

I − Plano Municipal de Cultura − PMC;
II − Sistema Municipal de Financiamento à Cultura − SMFC;
III − Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais − SMIIC; IV −

Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC.
V − Sistema Público de Integração e Gestão de Equipamentos Culturais − SIPOC.

Parágrafo único. Os instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura –
SMC se caracterizam como ferramentas de planejamento, inclusive técnico e financeiro, e de
qualificação dos recursos humanos.

Do Plano Municipal de Cultura − PMC

Art. 48. O Plano Municipal de Cultura − PMC tem duração decenal e é um
instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política
Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura − SMC.

Art. 49. A elaboração do Plano Municipal de Cultura − PMC e dos Planos
Setoriais de âmbito municipal é de responsabilidade da Fundação Cultural de João Pessoa e
instituições vinculadas, que, a partir das diretrizes propostas pela Conferência Municipal de
Cultura − CMC, desenvolverá minuta de Projeto de Lei, a ser submetida ao Conselho
Municipal de Política Cultural – CMPC e, posteriormente, encaminhada à Câmara de
Vereadores.

Parágrafo único. Os Planos devem conter:

I − diagnóstico do desenvolvimento da cultura;
II − diretrizes e prioridades;
III − objetivos gerais e específicos;
IV − estratégias, metas e ações;
V − prazos de execução;
VI − resultados e impactos esperados;
VII − recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;
VIII − mecanismos e fontes de financiamento; e
IX − indicadores de monitoramento e avaliação.
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Do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC

Art. 50. O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC é constituído
pelo conjunto de mecanismos de financiamento público da cultura, no âmbito do Município
de João Pessoa, que devem ser diversificados e articulados.

Parágrafo único. São mecanismos de financiamento público da cultura, no
âmbito do Município de João Pessoa:

I − Orçamento Público do Município, estabelecido na Lei Orçamentária Anual
(LOA);

II − Fundo Municipal de Cultura;
III − Subsistema de Incentivo Fiscal a Projetos Culturais; IV − outros que venham

a ser criados.

Do Fundo Municipal de Cultura – FMC

Art. 51. O Fundo Municipal de Cultura – FMC se constituirá no principal
mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, com recursos
destinados a programas, projetos e ações culturais implementados de forma descentralizada,
em regime de colaboração e co− financiamento com a União e com o Estado da Paraíba.

Parágrafo único. É vedada a utilização de recursos do Fundo Municipal de
Cultura − FMC com despesas de manutenção administrativa dos Governos Municipal,
Estadual e Federal, bem como de suas entidades vinculadas.

Art. 52. São receitas do Fundo Municipal de Cultura − FMC:

I − dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de João
Pessoa e seus créditos adicionais;

II − transferências federais e/ou estaduais à conta do Fundo Municipal de Cultura −
FMC;

III − contribuições de mantenedores;
IV − produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais, tais como:

arrecadação dos preços públicos cobrados pela cessão municipais sujeitos à administração da
Fundação Cultural de João Pessoa; resultado da venda de ingressos de espetáculos ou de
outros eventos artísticos e promoções, produtos e serviços de caráter cultural;

V − doações e legados, nos termos da legislação vigente;
VI − subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de

organismos internacionais;
VII − saldos não utilizados na execução dos projetos culturais financiados com

recursos dos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura −
SMFC;

VIII − devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou
desaprovação de contas de projetos culturais custeados pelos mecanismos previstos no
Sistema Municipal de Financiamento à Cultura − SMFC;

IX − saldos de exercícios anteriores; e
X − outras receitas legalmente incorporáveis que lhe vierem a ser destinadas.

Art. 53. O Fundo Municipal de Cultura − FMC será administrado pela Fundação
Cultural de João Pessoa − Funjope, e apoiará projetos culturais por meio das seguintes
modalidades:

I - não− reembolsáveis, para apoio a projetos culturais apresentados por pessoas
físicas e/ou pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins
lucrativos, preponderantemente por meio de editais de seleção pública, na forma do
regulamento;

II – reembolsáveis, destinados ao estímulo da atividade produtiva das empresas de
natureza cultural a pessoas físicas mediante a concessão de empréstimos.

§ 1º Nos projetos apoiados pelo Fundo Municipal de Cultura – FMC, deve
constar, no corpo do produto, em destaque, a seguinte expressão: apoio institucional da
Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Fundação Cultural de João Pessoa –
FUNJOPE, com o brasão do município.

§ 2º Nos casos previstos no inciso II, do caput, a Fundação Cultural de João
Pessoa – FUNJOPE definirá com os agentes financeiros credenciados a taxa de administração,
os prazos de carência, os juros limites, as garantias exigidas e as formas de pagamento.

§ 3º A taxa de administração a que se refere o parágrafo 1º não poderá ser superior
a 3% (três por cento) dos recursos disponibilizados para o financiamento.

§ 4º Para o financiamento de que trata o inciso II, serão fixadas taxas de
remuneração que, no mínimo, preservem o valor originalmente concedido.

§ 5º São pessoalmente responsáveis os agentes públicos que, agindo com dolo,
erro grosseiro ou contra os princípios da administração pública, importarem prejuízo ao
fundo.

Art. 54. Os custos referentes à gestão do Fundo Municipal de Cultura − FMC com
planejamento, estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluídas a
aquisição ou a locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento de seus objetivos,
não poderão ultrapassar cinco por cento de suas receitas.

Art. 55. O Fundo Municipal de Cultura − FMC financiará projetos culturais
apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado,
com ou sem fins lucrativos.

§ 1º Poderá ser dispensada contrapartida do proponente no âmbito de programas
setoriais definidos pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC.

§ 2º Nos casos em que a contrapartida for exigida, o proponente deve comprovar
que dispõe de recursos financeiros ou de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis,
para complementar o montante aportado pelo Fundo Municipal de Cultura − FMC, ou que está
assegurada a obtenção de financiamento por outra fonte.

§ 3º Os projetos culturais previstos no caput poderão conter despesas
administrativas de até dez por cento de seu custo total, excetuados aqueles apresentados por
entidades privadas sem fins lucrativos, que poderão conter despesas administrativas de até
quinze por cento de seu custo total.

Art. 56. Fica autorizada a composição financeira de recursos do Fundo Municipal
de Cultura − FMC com recursos de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado,
com fins lucrativos para apoio compartilhado de programas, projetos e ações culturais de
interesse estratégico, para o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura.

§ 1º O aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público ou de direito
privado previsto neste artigo não gozará de incentivo fiscal.

§ 2º A concessão de recursos financeiros, materiais ou de infra− estrutura pelo
Fundo Municipal de Cultura − FMC será formalizada por meio de convênios e contratos
específicos.

Art. 57. A seleção de projetos apresentados ao Fundo Municipal de Cultura −
FMC será realizada pela Comissão Deliberativa do Fundo Municipal de Cultura, de
composição paritária entre membros do Poder Público e da Sociedade Civil, constituída por
05 (cinco) membros titulares e igual número de suplentes, consoante regulamento, a ser
aprovado por meio de Decreto do Poder Executivo.

Art. 58. Na seleção dos projetos, a Comissão Deliberativa do Fundo Municipal de
Cultura deve ter como referência maior o Plano Municipal de Cultura – PMC e considerar as
diretrizes e prioridades definidas anualmente pelo Conselho Municipal de Política Cultural –
CMPC.

Parágrafo único. Para análise exclusivamente de mérito dos projetos, poderá ser
contratada comissão externa de pareceristas, especializados nos respectivos setores.

Art. 59. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC deve adotar
critérios objetivos na seleção das propostas:

I − avaliação das três dimensões culturais do projeto: simbólica, econômica e
social;

II − adequação orçamentária;
III − viabilidade de execução; e
IV − capacidade técnico− operacional do proponente.

Do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais − SMIIC

Art. 60. Cabe à Fundação Cultural de João Pessoa − FUNJOPE desenvolver o
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais − SMIIC, com a finalidade de gerar
informações e estatísticas da realidade cultural local com cadastros e indicadores culturais
construídos a partir de dados coletados pelo Município.

§ 1º O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais − SMIIC é
constituído de bancos de dados referentes a bens, serviços, infra− estrutura, investimentos,
produção, acesso, consumo, agentes, programas, instituições e gestão cultural, entre outros, e
estará disponível ao público e integrado aos Sistemas Estadual e Nacional de Informações e
Indicadores Culturais.

§ 2º O processo de estruturação do Sistema Municipal de Informações e
Indicadores Culturais − SMIIC terá como referência o modelo nacional, definido pelo Sistema
Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC.

Art. 61. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais − SMIIC
tem como objetivos coletar, sistematizar e interpretar dados, disponibilizar dados e
informações relevantes para subsidiar as políticas culturais do Poder Público e ações da
Sociedade Civil.

§1º - a FUNJOPE deve promover a integração das bases de dados e informações
municipais às disponíveis no Estado e na União, nas universidades públicas e privadas e em
outras instituições com as quais venha a estabelecer parcerias para intercâmbio e cooperação.

§ 2º Ao Sistema de Informações e Indicadores Culturais é garantido acesso
público gratuito.
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Art. 62. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais − SMIIC
estabelecerá parcerias com os Sistemas Nacional e Estadual de Informações e Indicadores
Culturais e com institutos de pesquisa, para desenvolver uma base consistente e contínua de
informações relacionadas ao setor cultural e elaborar indicadores culturais que contribuam
tanto para a gestão das políticas públicas da área, quanto para fomentar estudos e pesquisas
nesse campo.

Do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC

Art. 63. Cabe à Fundação Cultural de João Pessoa − Funjope elaborar,
regulamentar e implementar o Programa Municipal de Formação na Área da Cultura −
PROMFAC, em articulação com os demais entes federados e parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e instituições educacionais, tendo como objetivo central capacitar os
gestores públicos e do setor privado e conselheiros de cultura, responsáveis pela formulação e
implementação das políticas públicas de cultura, no âmbito do Sistema Municipal de Cultura.

Art. 64. O Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC
deve promover:

I − a qualificação técnico− administrativa e capacitação em política cultural dos
agentes envolvidos na formulação e na gestão de programas, projetos e serviços culturais
oferecidos à população;

II − a formação nas áreas técnicas e artísticas.

TÍTULO III − DO FINANCIAMENTO CAPÍTULO I
Dos Recursos

Art. 65. O Fundo Municipal da Cultura – FMC e o orçamento da Fundação
Cultural de João Pessoa e de suas instituições vinculadas são as principais fontes de recursos
do Sistema Municipal de Cultura.

Art. 66. O financiamento das políticas públicas de Cultura estabelecidas no Plano
Municipal de Cultura far-se-á com os recursos do Município, do Estado e da União, além dos
demais recursos que compõem o Fundo Municipal da Cultura – FMC.

Art. 67. O Município deverá destinar recursos do Fundo Municipal de Cultura −
FMC, para uso como contrapartida de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de
Cultura.

§ 1º Os recursos previstos no caput serão destinados a:
I − políticas, programas, projetos e ações previstas nos Planos Nacional, Estadual

e/ou Municipal de Cultura;
II − para o financiamento de projetos culturais escolhidos pelo Município por

meio de seleção pública.

§ 2º A gestão municipal dos recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional e
Estadual de Cultura deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Política Cultural −
CMPC.

Art. 68. Os critérios de aporte de recursos do Fundo Municipal de Cultura − FMC
deverão considerar a participação dos diversos segmentos culturais e territórios na
distribuição total de recursos municipais para a cultura, com vistas a promover a
desconcentração do investimento, devendo ser estabelecido anualmente um percentual
mínimo para cada segmento/território.

CAPÍTULO II
Da Gestão Financeira

Art. 69. Os recursos financeiros da Cultura serão depositados em conta específica,
e administrados pela Fundação Cultural de João Pessoa – FUNJOPE.

§ 1º Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura – FMC serão
administrados pela Fundação Cultural de João Pessoa − FUNJOPE.

§ 2º A Fundação Cultural de João Pessoa − Funjope acompanhará a conformidade
à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados pela União e Estado ao
Município.

Art. 70. O Município deverá tornar públicos os valores e a finalidade dos recursos
recebidos da União e do Estado, transferidos dentro dos critérios estabelecidos pelo Sistema
Nacional e pelo Sistema Estadual de Cultura.

Parágrafo único. O Município deverá zelar e contribuir para que sejam adotados
pelo Sistema Nacional de Cultura critérios públicos e transparentes, com partilha e
transferência de recursos de forma equitativa, resultantes de uma combinação de indicadores
sociais, econômicos, demográficos e outros específicos da área cultural, considerando as
diversidades regionais.

Art. 71. O Município deverá assegurar a condição mínima para receber os
repasses dos recursos da União, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, com a efetiva
instituição e funcionamento dos componentes mínimos do Sistema Municipal de Cultura e a
alocação de recursos próprios destinados à Cultura na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no
Fundo Municipal de Cultura.

CAPÍTULO III
Do Planejamento e do Orçamento

Art. 72. O processo de planejamento e do orçamento do Sistema Municipal de
Cultura – SMC deve buscar a integração do nível local ao nacional, ouvidos seus órgãos
deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de cultura com a
disponibilidade de recursos próprios do Município, as transferências do Estado e da União e
outras fontes de recursos.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Cultura será a base das atividades e
programações do Sistema Municipal de Cultura e seu financiamento será previsto no Plano
Plurianual − PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias − LDO e na Lei Orçamentária Anual −
LOA.

Art.73. As diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de
Cultura serão propostas pela Conferência Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de
Política Cultural − CMPC.

TÍTULO IV − DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 74. O Município de João Pessoa deverá se integrar ao Sistema Nacional de
Cultura – SNC, por meio da assinatura do termo de adesão voluntária, na forma do
regulamento.

Art. 75. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego
irregular de verbas ou rendas públicas, previsto no artigo 315 do Código Penal, a utilização de
recursos financeiros do Sistema Municipal de Cultura – SMC, em finalidades diversas das
previstas nesta Lei.

Art. 76. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 77. Revogam-se os artigos 19, 20, 21 e 22 da Lei 1.617, de 14 de setembro
de 2005, e as demais disposições em contrário.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 19 de janeiro de 2021.

Autoria: Executivo Municipal

MENSAGEM Nº 05/2021
De 19 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir Jose Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa , por intermédio de
Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me conferem o
artigo 35 , §2º , da Lei Orgânica do Município , combinado com o artigo 60 , inciso IV , da
mesma Lei, decidi vetar o art. 35 , incisos. II, IV, V, VI e VII, e os arts. 39 e 40 , do Projeto de
Lei Ordinária nº 1508/2019 ( autógrafo nº 2015/2020 ) , que dispõe sobre o Sistema
Municipal de Cultura , seus princípios , objetivos , estrutura , organização , gestão, inter-
relações entre os seus componentes , recursos humanos , financiamento , e altera a Lei n.
7.852 , de 24 de agosto de 1995 , a Lei n. 9.560, de 03 de dezembro de 2001 , a Lei n. 1.617,
de 14 de setembro de 2005 , a Lei n. 11.900 , de 11 de fevereiro de 2010 e dá outras
providências.
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MENSAGEM Nº 006/2021
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir Jose Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por intermédio
de Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me
conferem o artigo 35, §2º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo
60, inciso IV, da mesma Lei, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei Ordinária nº
919/2018 (autógrafo nº 2045/2020), de autoria do vereador Humberto Pontes que
dispõe sobre a comprovação, pelas contratadas dos editais de licitações para compras
de bens, contratação de obras ou para prestação de serviços, do atendimento ao
percentual mínimo dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou de pessoas com
deficiência no âmbito do município de João Pessoa.

RAZÕES DO VETO

O Projeto legislativo ora analisado tem por objetivo promover a integração
da pessoa com deficiência ao exigir que as empresas que participem de processos
licitatórios no município tenham de atender um percentual mínimo de pessoas
reabilitadas.

Nesse sentido, afirma seu artigo 1º:

As razões do veto estão adiante expostas, para apreciação do Legislativo
Municipal.

Respeitosamente.

RAZÕES DO VETO

O projeto ora analisado tem por objetivo regulamentar, no âmbito do
Município de João Pessoa, o Sistema Municipal de Cultura – SMC.

De acordo com o art. 1º do PLO:

Art. 1º Esta lei regula no Município de João Pessoa o Sistema
Municipal de Cultura SMC, q ue tem por finalidade promover o
desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício
dos direitos culturais.

Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura SMC integra o
Sistema Nacional de Cultura SNC e se constitui principal
articulador, noâmbito municipal, das políticas públicas de cultura,
estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada com os
demais entes federados e a sociedade civil.

Quanto à constitucionalidade em seu aspecto formal, cumpre analisar a
iniciativa legislativa e competência do presente projeto.

A respeito da competência: o assunto em tela, por tratar da
regulamentação do Sistema Municipal de Cultura, é assunto de interesse local,
estando abarcado pela definição de competência legislativa municipal nos termos do
art. 30 da Constituição Federal.

Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer violação às regras de
iniciativa do processo legislativo. No caso em tela, a iniciativa é reservada ao Poder
Executivo, uma vez que consta nas matérias estabelecidas pelo art. 30 da Lei
Orgânica deste município.

Registradas as constitucionalidades formais, passemos, agora, à análise
do art. 35, incisos II, IV, V, VI e VII:

Art. 35 Integram a estrutura da Fundação Cultural de João Pessoa
– FUNJOPE, as instituições vinculadas indicadas a seguir:

[...]
II Centro Cultural de Mangabeira;
[...]
IV – Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Município de João
Pessoa – COPAC;
V – Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa –
Compactu;
VI – Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural –
Fumpac;
VII - Estação Cabo Branco - Ciência Cultura e Arte;
[...]

O dispositivo supramencionado visa à transferência da estrutura da
Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa para o âmbito da Funjope,
revogando, assim, o art. 1° da Lei Municipal n. 11.459/2008, que cria a Coordenadoria
atrelada à Secretaria de Planejamento – SEPLAN, bem como a transferência da estrutura
do Centro Cultural de Mangabeira e da Estação Cabo Branco – Ciência Cultura e Arte do
âmbito da Secretaria Municipal da Educação para a Funjope.

Ocorre que as mudanças sugeridas pelo legislador carece de justificativa
plausível, dado o fato de que as estruturas em questão – tanto de material, quanto de
pessoal – encontra-se em funcionamento e bem consolidada há mais de uma década, não
havendo necessidade real de modificações.

Para além, caso o proposto viesse a acontecer, seria inevitável o
acarretamento em despesas desnecessárias para o Município, visto não haver qualquer
impacto nas atividades do órgão, o que iria de encontro ao interesse público.

Assim é que, conforme o exposto anteriormente, não vejo outra opção que
não a de vetar os incisos II, IV, V , VI e VII do art. 35.

No caso, tenho por bem, ainda, vetar os arts. 39 e 40 do PLO que inserem
modificações na estrutura do Conselho Municipal de Política Cultural. As alterações têm
o seguinte texto:

Art. 39 O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, órgão
colegiado consultivo, deliberativo e com funções normativas e
fiscalizadoras, vinculado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, com
composição de 1/3 (um terço) de Poder Público e 2/3 de Sociedade
Civil, se constitui no principal espaço de participação social
institucionalizada, de caráter permanente, na estrutura do Sistema
Municipal de Cultura - SMC.

[...]

Art. 40 Revoga-se o disposto no artigo 7° da Lei 11.900/2010, passando
o Conselho Municipal de Política Cultural a ser constituído por 24
membros titulares e igual números de suplentes, com a seguinte
composição: [...].

Trata-se, em substância, de modificar a composição do referido Colegiado,
reduzindo-a em relação àquela prevista na Lei Municipal n. 11.900/2010, além de alterar
a distribuição dos seus integrantes. A alteração estabelece que o número de membros no
Conselho é de 32, sendo 16 representantes do Poder Público e 16 representantes da
sociedade civil. Quanto à distribuição, estipulam-se 8 representantes do Poder Público e
16 representantes da sociedade civil.

É bem sabido que, tanto a criação, quanto o funcionamento dos Conselhos
devem respeitar os princípios e os dispositivos constitucionais, notadamente aqueles
relacionados às atividades da Administração Pública, visto surgirem da iniciativa do
Poder Executivo. Conselhos dessa natureza têm como principal função estabelecer o
diálogo entre Poder Público e sociedade, oferecendo também múltiplos enfoques acerca
das questões levadas à análise.

Pois bem. Tomados em consideração estes aspectos, considero que a redução
no número de integrantes do Colegiado compromete afeta o debate, comprometendo a
sua riqueza e o seu alcance.

Noutro aspecto, cabe considerar que o adequado cumprimento das funções
institucionais destes Colegiados demanda a existência de paridade na representação,
assegurando o equilíbrio entre Administração e sociedade civil nas deliberações.

De fato. Em não existindo a paridade de representação, o próprio objetivo do
Conselho termina frustrado. Ora, tome-se aqui o disposto nos artigos 39 e 40
supracitados: se há uma menor representatividade em relação ao Poder Público, com
apenas 1/3 dos membros, presume-se que a voz que irá prevalecer será sempre a da
sociedade civil, majoritariamente representada.

Não se pode perder de vista a necessidade resguardar os interesses da própria
Administração, que se manifestam balizados por princípios constitucionais (CF, art. 37),
com destaque para primazia do interesse público.

A par das razões expostas, invocando razões pertinentes ao interesse público,
tenho por bem vetar o art. 35, incisos II IV, V, VI e VII, e os arts. 39 e 40, do Projeto
de Lei Ordinária nº1508/2019, (Autógrafo de n° 2015/2020), com fulcro no art. 35, §
2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio
Poder, para análise e deliberação de Vossas Excelências.
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MENSAGEM Nº 007/2021
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir José Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por
intermédio de Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas
exclusivas que me conferem o artigo 35, §2º, da Lei Orgânica do Município,
combinado com o artigo 60, inciso IV, da mesma Lei, decidi VETAR TOTALMENTE
o Projeto de Lei Ordinária n° 1.580/2019, Autógrafo nº 2050/2020, de autoria
do vereador Humberto Pontes, conforme as razões anexas.

RAZÕES DO VETO:

O objetivo do Projeto de Lei 1.580/2019 é ´´ALTERAR O ANEXO ÚNICO
DA LEI ORDINÁRIA N. 13768 DE 04 DE JULHO DE 2019, QUE CONSOLIDA A
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A DATAS COMEMORATIVAS, EVENTOS E
FERIADOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS``, para
incluir o ´´Natal de Luz``, realizado no mês de dezembro.

Inicialmente, cabe acentuar que, sob o aspecto formal, o Projeto de Lei
em análise não possui vício de iniciativa, uma vez que se enquadra na hipótese do
artigo 30, I, da Constituição Federal, que permite que os municípios legislem sobre
assuntos de interesse local.

No presente caso, o projeto visa homenagear e consolidar no calendário
cultural um evento tradicional denominado ´´Natal Luz``, realizado sempre nesta
cidade de João Pessoa no mês de dezembro.

Todavia, quanto ao aspecto material, com todas as vênias, entendo que o
referido Projeto viola, expressamente, o artigo 196, §2, da Lei Orgânica do Município
de João Pessoa.

O referido dispositivo estabelece que a legislação municipal ordinária
regulamentará a criação de datas comemorativas, nesses exatos termos:

Art. 196 Município garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e
regional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
(...)
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas
de alta significação para a cultura municipal.

Art. 1º Nos editais de licitações para compra de bens, contratações de obras
ou para prestação de serviços, no âmbito do município de João Pessoa, a
contratada deverá demonstrar documentalmente o preenchimento do
percentual mínimo do seus cargos com beneficiários reabilitados ou de
pessoas com deficiência nos moldes do artigo 93 da Lei Federal nº 8.213, de
24 de julho de 1991.

Incialmente, quanto à constitucionalidade em seu aspecto formal, cumpre
analisar os aspectos relativos à iniciativa e à competência do presente projeto.

Não se vislumbra qualquer violação às regras de iniciativa do processo
legislativo. No caso em tela, a iniciativa não é reservada ao Poder Executivo, uma vez
que não consta nas matérias estabelecidas pelo artigo 30 da Lei Orgânica deste
município.

Quanto a competência: ocorre que o assunto tratado no projeto não está
abarcado pelo conceito de interesse local nem representa suplementação a legislação
federal. O PLO aborda normas gerais de licitação e contratação, esta matéria é de
competência privativa da União, nos termos do art. 22, XXVIII, da Constituição
Federal:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art.
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos
termos do art. 173, § 1°, III;

É cabível o município suplementar as normas gerais sobre licitações
estabelecidas pela União, mas não é o que ocorreu no caso. Sobre o tema, escreveu o
professor Márcio Lopes:

Assim, a ordem constitucional reconhece, em favor dos Estados-membros,
autonomia para criar direito em matéria de licitações e contratos
independentemente de autorização formal da União. Todavia, essa
autonomia não é incondicionada, devendo ser exercida apenas para a
suplementação das normas gerais expedidas pela União.1

A definição das certidões exigidas para participar em determinado processo
licitatório é competência privativa da União.

O município não pode estabelecer a exigência de novas certidões, sob pena
de restringir o acesso livre às licitações. Sobre o tema, já se posicionou o STF:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 3.041/05, DO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
COM O PODER PÚBLICO. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
HABILITAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DO
CONSUMIDOR. DISPOSIÇÃO COM SENTIDO AMPLO, NÃO
VINCULADA A QUALQUER ESPECIFICIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR INVASÃO DA
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A
MATÉRIA (ART. 22, INCISO XXVII, DA CF). 1. A igualdade de condições
dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela Constituição
(art. 37, XXI), pode ser relativizada por duas vias: (a) pela lei, mediante o
estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em abstrato; e (b)
pela autoridade responsável pela condução do processo licitatório, que
poderá estabelecer elementos de distinção circunstanciais, de qualificação
técnica e econômica, sempre vinculados à garantia de cumprimento de
obrigações específicas. 2. Somente a lei federal poderá, em âmbito geral,
estabelecer desequiparações entre os concorrentes e assim restringir o
direito de participar de licitações em condições de igualdade. Ao direito
estadual (ou municipal) somente será legítimo inovar neste particular se
tiver como objetivo estabelecer condições específicas, nomeadamente
quando relacionadas a uma classe de objetos a serem contratados ou a
peculiares circunstâncias de interesse local. 3. Ao inserir a Certidão de
Violação aos Direitos do Consumidor no rol de documentos exigidos para
a habilitação, o legislador estadual se arvorou na condição de intérprete
primeiro do direito constitucional de acesso a licitações e criou uma
presunção legal, de sentido e alcance amplíssimos, segundo a qual a
existência de registros desabonadores nos cadastros públicos de proteção
do consumidor é motivo suficiente para justificar o impedimento de
contratar com a Administração local. 4. Ao dispor nesse sentido, a Lei
Estadual 3.041/05 se dissociou dos termos gerais do ordenamento nacional
de licitações e contratos, e, com isso, usurpou a competência privativa da
União de dispor sobre normas gerais na matéria (art. 22, XXVII, da CF). 5.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 3735, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
08/09/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017
PUBLIC 01-08-2017)

Sendo assim, o PLO, ao exigir que fosse demonstrado documentalmente o
preenchimento o preenchimento de um percentual mínimo de cargos ocupados por
pessoas reabilitadas ou com deficiência, invadiu competência da União para definir as
regras gerais do processo licitatório.

1
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É inconstitucional lei estadual que exige nova certidão negativa não

prevista na Lei 8.666/93. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/922073b18844540f8fe447c3e93a25b7>.
Acesso em: 12/01/2021

Ante a inconstitucionalidade formal, resta prejudicada a análise da
constitucionalidade material, porquanto aquele vício implica a invalidade total do
texto, nesse sentido leciona Gilmar Mendes:

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela
inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela
violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus
pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final. Gilmar
Ferreira Mendes, Curso de Direito Constitucional, 9ª Ed. P. 949ª

Diante dos motivos expostos, não me resta outra alternativa senão vetar
totalmente o Projeto de Lei Ordinária nº 919/2018, (Autógrafo de n° 2045/2020),
com fulcro no art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio
Poder, para análise e deliberação de Vossas Excelências.
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A Lei Municipal que regula a criação de datas comemorativas de alta
significação para a cultura municipal é a 13.768/2019.

Avulta fazer referência a classificação de normas jurídicas, disseminada
pelo Professor Paulo de Barros Carvalho, que as divide em normas de conduta e de
estrutura. As primeiras ditam os comportamentos, sob os modais deônticos de
obrigação, faculdade ou proibição; já as normas de estrutura dizem respeito à
produção de outras normas e são fundamentais para regular a atividade legislativa.

A Lei Municipal 13.768/2019 é, sem sombra de dúvidas, uma norma de
estrutura, uma vez que solucionou o problema da infração de leis comemorativas
aprovada pelo parlamento, sem qualquer critério. A pretensão dessa norma em
ser “superior” às demais leis ordinárias, ditando os critérios a serem adotados
para a criação de leis que versem sobre datas comemorativas, tem respaldo na
Lei Orgânica do Município de João Pessoa, precisamente no art. 196, §2º.

Com efeito, a partir da vigência da Lei 13.768/2019, a instituição de datas
comemorativas no âmbito do município de João Pessoa deve observar os seguintes
critérios: i) alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos,
religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade pessoense; ii) o critério de
alta significação será realizado mediante consultas e audiências públicas,
documentadas e com a participação de segmentos sociais; iii) os resultados das
audiências públicas serão objeto de ampla divulgação pelos meios oficiais; e, por
fim, iv) a instituição de datas comemorativas serão procedidas de projetos de lei que
altere o texto da Lei 13.768/2019, com a comprovação da realização de consultas
e/ou audiências públicas a amplos setores da população.

Os critérios elencados acima estão previstos nos artigos 2º (c/c Lei
Municipal 13.381/2017, alterada pela Lei Municipal 13.604/2018) da Lei 13.768/2019.

Importante registrar que o artigo 7º da referida norma estabelece que os
projetos de lei em tramitação, ainda que já enviados para a sanção ou veto do Chefe
do Poder Executivo Municipal, devem obedecer aos comandos fixados pela
supramencionada Lei Municipal, a partir de sua vigência.

Tecidas tais considerações, percebe-se que a propositura em análise não
cumpre os critérios fixados pela Lei 13.768/2019. Muito embora haja no parágrafo
único, artigo 1º do Projeto o atendimento ao que determina expressamente o artigo
2º da Lei 13.678/2010, não há notícias sobre a ocorrência de consultas e
audiências públicas sobre o tema, tampouco de seus resultados.

Assim, percebe-se que os requisitos formais estabelecidos no artigo 2º
da Lei 13.768/2019 não foram observados no caso concreto, o que resulta em clara
violação ao artigo 196, §2, da LOMJP.

Dessa forma, diante do todo o exposto, por violação ao artigo 196, §2, da
LOMJP c/c artigo 2º da Lei 13.768/2019, delibero pelo VETO ao Projeto de Lei
Ordinária n° 1.580/2019, nos termos do art. 35, § 2º, da LOMJP.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse
Egrégio Poder, para análise e deliberação de Vossas Excelências.

MENSAGEM Nº 008/2021
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir Jose Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa , por intermédio de
Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me conferem
o artigo 35 , §2º , da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 60 , inciso IV , da
mesma Lei , decidi vetar totalmente o Projeto de Lei Ordinária nº 1763/2020 ( autógrafo
nº 2055 / 2020 ) , de autoria do vereador Humberto Pontes , que cria a campanha de
conscientização cidadã “Legislativo Sempre Presente” no município de João Pessoa.

RAZÕES DO VETO

O Projeto legislativo ora analisado tem por objetivo criar a campanha de
conscientização cidadã “ Legislativo Sempre Presente ” . Esta consiste em uma campanha
voltada a aproximar os cidadãos do trabalho realizado pelo legislativo local.

Nesse sentido, afirma seu artigo 1º:

Art. 1º Fica instituída no município de João Pessoa, a Campanha cidadã
“Legislativo Sempre Presente”, tendo por objetivo aproximar os cidadãos e cidadãs
Pessoenses da relevante atuação do Poder Legislativo

Incialmente, quanto à constitucionalidade em seu aspecto formal, cumpre analisar
os elementos relativos à iniciativa e à competência do presente projeto.

A respeito da competência : o assunto em tela , por tratar de uma campanha
publicitária voltada aos serviços prestados pelo legislativo municipal, é assunto de interesse
local estando abarcado pela definição de competência legislativa municipal nos termos do art.
30 da Constituição Federal.

Do mesmo modo , não se vislumbra qualquer violação às regras de iniciativa do
processo legislativo . No caso em tela, a iniciativa não é reservada ao Poder Executivo, uma
vez que não consta nas matérias estabelecidas pelo artigo 30 da Lei Orgânica deste município.

Em relação a constitucionalidade material, a lei, em termos gerais, é compatível
com os preceitos da Carta Magna. É comum e usual a criação de campanhas publicitárias com
a divulgação dos trabalhos realizados pelas mais diversas áreas da administração pública.

Todavia , especificamente quanto o art. 2º do PLO , há ofensa a valores
constitucionais do nosso ordenamento jurídico. Afirma o referido trecho legal:

Art. 2º Para viabilizar a implantação da Campanha a que se refere o artigo 1º, as
repartições públicas municipais que promovam atendimento ao público e
disponham de aparelho de televisão deverão sintonizá-lo para transmitir o canal da
TV Legislativa Municipal.

Parágrafo único. Os aparelhos de televisão das repartições públicas participantes
da Campanha deverão permanecer ligados durante todo o período de atendimento
ao público, com volume em altura suficiente para que todos os presentes tenham
condições de compreender, com clareza, o conteúdo das transmissões televisivas.

Ocorre que a liberdade de informação é um princípio cristalizado no artigo 220 de
nossa Constituição Federal , a criação de uma obrigatoriedade de sintonização em um
determinado canal, ainda que público, ofende tal prerrogativa. É oportuno colacionar o citado
artigo 220:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.

É importante ressaltar que a liberdade de informação existe não apenas sob o
aspecto daquele que possui o direito de se expressar livremente, mas também, sendo mais
importante para o caso em tela, para aquele que possui o direito de escolher por quais vias irá
consumir informação. O Estado (lato sensu) não pode determinar a obrigatoriedade de meio
de informação , sob pena de ofender este direito fundamental e tão valoroso para as
democracias modernas.

A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5º), a CF acrescentou o
qualificativo de "plena" (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de
qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado
"núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de
conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu,
sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto
da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de
imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da
liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante,
unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de
sítio" (art. 139), o poder público somente pode dispor sobre matérias lateral ou
reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que
seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por
qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser
dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis,
portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição.
(...) É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da
imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao
sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do próprio corpo social
operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e
desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das
informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre
liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do
abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio
Texto Magno do País apôs o rótulo de "plena" (§ 1º do art. 220).
[ADPF 130, rel. min. Ayres Britto, j. 30-4-2009, P, DJE de 6-11-2009.]
Vide ADI 4.451, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 21-6-2018, P, DJE de 6-3-2019
Vide Rcl 22.238, rel. min. Roberto Barroso, j. 6-3-2018, 1ª T, DJE de 10-5-2018

Em um estado democrático de direito a informação deve circular livremente, logo
constranger um grupo a assistir determinado assunto equivale a uma censura às avessas ou
mesmo uma espécie de doutrinação. Face a liberdade de informação, o indivíduo não pode ser
obrigado a consumir determinado canal televisivo: nem o usuário do serviço e nem os
servidores das repartições.

Destarte, importa observar que, considerando a inconstitucionalidade do disposto
no art. 2° do presente PLO, os outros dispositivos tiveram suas substâncias esvaziadas. Feito
de outra forma, esta seria apenas uma lei sem qualquer efeito prático.

Assim é que, d iante dos motivos expostos, não me resta outra alternativa senão
vetar totalmente o Projeto de Lei Ordinária nº 1763/2020, (Autógrafo de n° 2055/2020),
com fulcro no art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio Poder,
para análise e deliberação de Vossas Excelências.
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MENSAGEM Nº 009/2021
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir José Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por intermédio de
Vossa Excelência, para comunicar que , usando das prerrogativas exclusivas que me conferem
o artigo 35 , §2º , da Lei Orgânica do Município , combinado com o artigo 60, inciso IV, da
mesma Lei , decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 1858/2020, Autógrafo de n.º
2057/2020 , de autoria do vereador Humberto Pontes , que dispõe sobre a promoção do
concurso “Seu Bairro é Sua História”, no Município de João Pessoa, e dá outras providencias:

RAZÕES DO VETO

O presente projeto de lei em análise visa promover um concurso para a seleção da
melhor história , hino e bandeira de cada bairro no município de João Pessoa , a fim de
despertar e incentivar os compositores , historiadores e artistas plásticos a registrarem a
história do seu bairro através de relato, hino e da confecção da bandeira.

Pois bem.

A matéria vertida no Projeto de Lei em análise, sob o ponto de vista formal
orgânico, invoca a proteção do patrimônio histórico e cultural, encontrando-se nas
competências comum e legislativa concorrente, constitucionalmente atribuídas aos entes
federativos, conforme se depreende dos arts. 231, inciso III, e 242, inciso VII, da Constituição
Federal.

Ademais, o art. 30, inciso II, da CF/88, atribuiu aos Municípios a competência
para legislar sobre assuntos de interesse local (inciso I) e para suplementar a legislação
federal e a estadual no que couber (inciso II).

Igualmente, em obediência ao princípio da simetria constitucional, a Constituição
do Estado da Paraíba e a Lei Orgânica do Município de João Pessoa reproduziram essa
mesma regra constitucional, como se infere, respectivamente, em seus arts. 11, incisos I e II, e
5º, inciso I e II.

É possível observar, então, que o projeto tem compatibilidade com o dever estatal
de apoio e incentivo à valorização e à difusão das manifestações culturais, encontrando-se em
consonância com os arts. 215 e 216 da CF/88, in verbis:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
(...)
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.

De igual maneira o art. 1983 da Lei Orgânica do Município de João Pessoa dispõe
que cabe à Administração Pública Municipal, na forma da lei, a gestão do patrimônio
histórico e cultural e o incentivo à produção de bens e valores culturais.

A medida pretendida por meio do Projeto de Lei n.º 1858/2020 se insere,
efetivamente, na definição de interesse local, sobretudo porque visa proteger o patrimônio
histórico-cultural local, sendo o tratamento dessa matéria de competência do Município.

Todavia, embora louvável no seu objeto, observa-se que o direito vislumbrado na
proposta legislativa apresentada, qual seja a proteção ao patrimônio histórico-cultural, está
inserto em políticas públicas que são viabilizadas necessariamente através das atividades
administrativas do Executivo. Logo, o PLO tem iniciativa reservada ao Poder Executivo,
uma vez que cria novas atribuições para a Administração Pública Municipal.

1
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
2

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

3
Art. 198 Constituem patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos

quais se incluem:

(...)

§ 1º O Poder Público com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural por meio de

inventários, registros, vigilância, tombamentos e desapropriações e outras formas de acautelamento e preservação

.§ 2º cabem a administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação do Município e as providências para

franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

Observa-se que o texto apresentado através da presente proposta legislativa
determina ao Executivo a promoção do concurso “Seu Bairro é Sua História” (art. 1º), assim
como prevê a possibilidade de edição de livro pela Secretaria Municipal de Educação (art. 4º).

Nesse sentido, o fato de o projeto veicular autorização ao Executivo, vai de
encontro ao entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante no sentido da incoerência
técnica desse tipo de medida. Exatamente neste sentido encontramos as ponderações do Prof.
Sérgio Resende de Barros: "Autorizativa é a "lei" que - por não poder determinar - limita-se
a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela Constituição,
pois estão dentro da competência constitucional desse Poder.

Fixar competência dos Poderes constituídos, determinando-os ou autorizando-os,
cabe ao Poder Constituinte no texto da constituição por ele elaborada. A ordem constitucional
é que fixa as competências legislativa, executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei fixa o que é
próprio da Constituição fixar, pretendendo determinar ou autorizar, um Poder constituído no
âmbito de sua competência constitucional, essa lei é inconstitucional. Vale dizer, a natureza
teleológica da lei - o fim: seja determinar, seja autorizar - não inibe o vício de iniciativa.

Desse modo, apesar de honrosa sob o ponto de vista material, no que diz respeito
à implementação de política pública de proteção ao patrimônio histórico e cultural, veiculada
através do incentivo à produção de bens e valores culturais, a proposta não poderia ter sido
apresentada por membro do Poder Legislativo, uma vez que a iniciativa para projetos com tais
obrigações compete apenas ao Chefe do Executivo, enquanto responsável pela organização
administrativa e pelos serviços públicos municipais. Patente está, portanto, a violação ao art.
30, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa:

Artigo 30 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que
versem sobre:
I – regime jurídico dos servidores;
II – criação de cargos, empregos ou funções na Administração direta e autárquica
do Município, ou aumento de sua remuneração;
III – orçamento anual, diretrizes orçamentárias e planos plurianual;
IV – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do

município.

Logo, maculado se encontra o PLO pelo vício de iniciativa, esbarrando assim no §
1º do art. 163 do Regimento Interno da CMJP (Resolução 05/2003), in verbis:

Art. 163 (...)

§ 1º É vedado aos Vereadores iniciarem leis da competência exclusiva do
Prefeito, especialmente as tipificadas no art. 30 da Lei Orgânica do
Município.

Além disso, a criação de novas obrigações à Administração resulta,
invariavelmente, na criação de despesas. Por isso mesmo, o PLO acaba por violar outro
mandamento formal: a necessidade do projeto vir acompanhado de uma estimativa do seu
impacto financeiro, nos termos do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, in verbis:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia
de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e
financeiro.

Ante a inconstitucionalidade formal, resta prejudicada a análise da
constitucionalidade material, porquanto aquele vício implica a invalidade total do texto, nesse
sentido leciona Gilmar Mendes:

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela
inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de
regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu
procedimento de formação, na sua forma final.” Gilmar Ferreira Mendes, Curso de
Direito Constitucional, 9ª Ed. P. 949.

Desse modo, tem-se que o projeto de lei ora analisado se mostra incompatível
com o ordenamento jurisdicional vigente, notadamente no que tange à inobservância aos
princípios constitucionais da separação dos poderes.

Diante dos motivos expostos, não me resta outra alternativa senão vetar
totalmente o do Projeto de Lei nº 1858/2020 (Autógrafo de n.º 2057/2020) com fulcro no
art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio Poder,
para análise e deliberação de Vossas Excelências.

MENSAGEM Nº 010/2021
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir Jose Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa , por intermédio de Vossa
Excelência , para comunicar que , usando das prerrogativas exclusivas que me conferem o artigo
35 , §2º , da Lei Orgânica do Município , combinado com o artigo 60 , inciso IV, da mesma Lei,
decidi vetar totalmente o Projeto de Lei Ordinária nº 1884/2020 (autógrafo nº 2058/2020) , de
autoria do vereador Humberto Pontes , que institui o programa de telecuidado para monitorar a
distância os idosos com suspeita ou com diagnostico da covid-19 que moram sozinhos no
município de João Pessoa.
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RAZÕES DO VETO

O Projeto legislativo ora analisado tem por objetivo instituir o programa de
telecuidado. Este seria um sistema de monitoramento a distância do idoso suspeito ou
diagnosticado com covid-19 para promover o melhor atendimento médico deste.

Nesse sentido, afirma seu artigo 2º:

Art. 2º O “Programa de Telecuidado” de que trata o caput od art. 1º é um sistema
de monitoramento a distância do idoso com suspeita ou com diagnóstico
confirmado de covid-19, que mora sozinho, e que será acionado quando precisar de
atendimento médico.

Incialmente, quanto à constitucionalidade em seu aspecto formal, cumpre analisar
os aspectos relativos à iniciativa e à competência do presente projeto.

A respeito da competência: o assunto em tela, por tratar de dos serviços de saúde
prestados pelo município, é de interesse local. Desta forma está abarcado pela definição de
competência legislativa municipal nos termos do art. 30 da Constituição Federal.

Todavia, no caso em no que diz respeito à iniciativa do processo legislativo, há
vício formal. O projeto, cria um programa de saúde a ser executado pela administração direta
desta localidade. Por isso mesmo, há ofensa ao artigo 30 da Lei Orgânica deste município,
especificamente em inciso IV:

Artigo 30 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que
versem sobre:

IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do
Município.

O Legislativo pode abordar questão afeita ao Executivo, todavia, não pode criar
atribuição a este. Ao iniciar um novo programa de saúde complexo, que envolve o
atendimento e monitoramento de grande parcela da população, o PLO ultrapassou o limite de
atuação do poder legiferante, criando evidente atribuição à administração direta do município.

Não se trata de mero formalismo. O Legislativo não detém a capacidade
institucional para definição da estruturação geral dos serviços de saúde. Permitir que este
afete as atribuições do Executivo nesse tema, atinge negativamente a prestação dos serviços
de saúde que, neste momento de pandemia, se tornaram ainda mais relevantes.

Conquanto louvável a iniciativa Parlamentar, o fato é que o Parlamento não é o
Poder institucionalmente vocacionado para fazer escolhas técnicas na área de saúde pública, o
que demanda estudos prévios por parte de órgão especializado e qualificado, no caso, a
Secretaria de Saúde do Município.

Não se pretende esvaziar o Poder Legislativo. Este pode e deve exercer suas
funções de controle assim como o é permitido a definição de critérios e parâmetros que não se
traduzam em novas atribuições ao Executivo. Todavia isto não foi o ocorrido no projeto em
análise que criou explicitamente atribuições a serem executadas pela administração direta
municipal.

Por isso mesmo, o PLO não poderia passar ao largo das normas de iniciativa do
processo legislativo. Nesse sentido, o texto é de competência reservado do Chefe do Poder
Executivo, com escora no supracitado art. 30, IV, da LOMJP.

No âmbito do Poder Executivo do Município de João Pessoa, tem sido adotada a
posição restritiva, com esteio em recente posição do STF. Veja-se:

Decisão Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na origem, o Prefeito do
Município do Rio de Janeiro ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, cujo objeto é a Lei Municipal 5.726, de 31 de março de 2014,
que institui o sistema de acessibilidade nas praias da orla do Município do Rio de Janeiro
denominado – praia para todos, e da outras providências. Em síntese, alegou que a referida
lei violou os artigos 7º; 112, § 1º, II, d; 113, I; 145, VI, a; e 210, § 3º, II, da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro, ao dispor sobre matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, definindo sobre atribuições de órgãos administrativos, incidindo sobre a gestão de
bens e serviços públicos, além de gerar obrigações para a Administração sem a necessária
indicação da fonte de custeio, afetando, assim, o planejamento orçamentário. (...) Sustenta o
Representante a inconstitucionalidade da Lei Municipal, pois cria obrigações para o Poder
Executivo e dispõe sobre a administração de bens públicos de uso comum, usurpando
competência do Chefe do Poder Executivo Municipal, sem fonte de custeio, em violação aos
artigos 7º, 112, parágrafo 1º, inciso II, alínea d, 113, inciso I, 145, inciso VI, alínea a e 210,
parágrafo 3º, inciso II da Constituição do Estado. Projeto de Lei de iniciativa parlamentar.
Violação à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo em matéria sujeita à reserva da
organização da Administração Pública, e consequente afronta ao princípio da separação dos
poderes. Inconstitucionalidade formal. Eficácia ex tunc. (...) A inconstitucionalidade da Lei
Municipal nº 5726, de 31 de março de 2014, do Município do Rio de Janeiro, evidencia-se
no caso, por vício formal decorrente de iniciativa parlamentar, em contrariedade às normas
constitucionais aplicáveis à espécie. Os artigos 112, parágrafo 1º, inciso II, letra d e 145,
incisos III e VI da Constituição Estadual, elencam matérias reservadas à iniciativa
legislativa do Chefe do Poder Executivo, garantindo-lhe exclusividade para a disciplina das
matérias. Os Estados e os Municípios devem observar, obrigatoriamente, no processo
legislativo, no tocante à iniciativa legislativa privativa, as regras estabelecidas na
Constituição Federal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, previstos no artigo 2º da Carta Magna e no artigo 7º da Carta
Estadual. A lei de iniciativa parlamentar municipal que institui o Sistema de Acessibilidade
nas praias da orla do Município do Rio de Janeiro viola o artigo 61, parágrafo 1º, inciso II,
alínea b, da Constituição Federal e o artigo 145, incisos III e VI, alínea a da Constituição
Estadual, que dispõe que: Art. 145 - Compete privativamente ao Governador do Estado: III
- iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; VI -
dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração
estadual, que não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos
públicos; A lei municipal impugnada dispõe sobre a organização administrativa municipal,
relacionada com bens públicos de uso comum acessibilidade às praias municipais –
comportando, portanto, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo
Municipal, não sendo possível a criação de obrigações ao atuar do Poder Executivo, pelo
Poder Legislativo. (...)
(STF - RE: 1221918 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data
de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: DJe-180 19/08/2019)

Sendo assim, ainda que o projeto analisado revele tema de extrema sensibilidade,
o processo legislativo constitucional deve ser rigidamente respeitado.

Ante a inconstitucionalidade formal, resta prejudicada a análise da
constitucionalidade material, porquanto aquele vício implica a invalidade total do texto, nesse
sentido leciona Gilmar Mendes:

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela
inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela
violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus
pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final. Gilmar
Ferreira Mendes, Curso de Direito Constitucional, 9ª Ed. P. 949ª

Diante dos motivos expostos, não me resta outra alternativa senão vetar
totalmente o Projeto de Lei Ordinária nº 1884/2020, (Autógrafo de n° 2058/2020), com
fulcro no art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio Poder,
para análise e deliberação de Vossas Excelências.

MENSAGEM Nº 011/2021.
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir Jose Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por intermédio de Vossa
Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me conferem o artigo
35, §2º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 60, inciso IV, da mesma Lei,
decidi vetar totalmente o Projeto de Lei Ordinária nº 1899/2020, (autógrafo nº 2059/2020) ,
de autoria do vereador Humberto Pontes , que cria a Comissão de Acompanhamento Detalhado
dos Gastos da PMJP no período de calamidade pública.

RAZÕES DO VETO

O Projeto legislativo ora analisado tem por objetivo instituir uma comissão no
âmbito do legislativo municipal que terá como função fiscalizar a aplicação dos recursos
utilizados no contexto da calamidade atual, principalmente no que diz respeito ao uso do Fundo
Municipal de Saúde e os oriundo de Empréstimos Extraordinários.

Nesse sentido, afirma seu artigo 1º:

Art. 1º Fica criada a Comissão de Acompanhamento Detalhado dos gastos da PMJP no
período de Calamidade Pública com foco na fiscalização e melhoria no usa das verbas
públicas do Fundo municipal de Saúde e oriundas de Empréstimos Extraordinários.

Incialmente, quanto à constitucionalidade em seu aspecto formal, cumpre analisar os
aspectos relativos à iniciativa e à competência do presente projeto.

A respeito da competência, sem pormenorizar, por tratar de matéria afeita ao direito
financeiro no âmbito do município, é assunto de interesse local. Desta forma, o escopo geral do
presente PLO está abarcado pela definição de competência legislativa municipal nos termos do
art. 30 da Constituição Federal.

Contudo , especificamente em relação a alguns trechos da minuta em análise, o
legislador excede-se no exercício da sua competência, invadindo atribuição legislativas de outros
entes. Exemplificativamente:

Art. 3º O objetivo da Comissão será fiscalizar e promover a transparência e eficiência
nos gastos do município nas ações de combate ao COVID 19, com auxílio obrigatório
de setores da sociedade civil organizada, dentre os quais:

III – Assembléia Legislativa da Paraíba.
IV – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
V - Controladoria da União/Estado/Município;
VI – Ministério Público Estadual e Federal;

É incabível que legislação municipal crie atribuições e deveres no exercício das
funções típicas da administração dos demais entes.

Adicionalmente , o parágrafo único do mesmo artigo define o rol exposto nos
incisos como meramente exemplificativo . Isto resulta na possibilidade da comissão que se
pretende criar poder exigir auxílio obrigatório de qualquer ente público de qualquer esfera . Tal
possibilidade afronta diretamente o ordenamento jurídico pátrio , especialmente o princípio
federativo e a separação dos poderes , ambos cristalizados em nossa Constituição da seguinte
forma:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui -se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.

Quanto a iniciativa do processo legiferante , não se vislumbra qualquer violação às
regras desta . No caso em tela , a iniciativa não é reservada ao Poder Executivo, uma vez que
não consta nas matérias estabelecidas pelo artigo 30 da Lei Orgânica deste município.
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“Advirta-se que todas as normas, em certo sentido, são incompletas, até por serem, por
definição, gerais e abstratas, necessitando, por isso mesmo, do trabalho do intérprete
para serem aplicadas aos casos da vida social.” Gilmar Ferreira Mendes, Curso de
Direito Constitucional, 9ª Ed. P. 79ª

Isto ocorre pois o projeto não contém matéria tipicamente legislativa, como
demonstrado pelos fundamentos apresentados abaixo.

Inicialmente, é oportuno colacionar a definição de comissão contida no Regimento
Interno da própria Câmara de Vereadores:

Art. 37 - As Comissões da Câmara são de caráter técnico-legislativo, constituídas pelos
Vereadores e destinadas a proceder estudos e emitir pareceres especializados, realizar
investigação ou apurar infrações Político-Administrativas e representar o Legislativo.

As comissões legislativas são divididas em duas espécies: as permanentes e as
especiais. Estas são conceituadas pelo art. 38 do mesmo diploma:

Art. 38 - As Comissões da Câmara são:

I - Permanentes, que são as de caráter Técnico-Legislativo que têm por finalidade
apreciar assuntos ou proposições submetidas a seu exame, e sobre eles deliberar, emitir
pareceres assim como: exercer o acompanhamento dos programas governamentais e a
fiscalização orçamentária do Executivo, e, serão constituídas no início da primeira e
terceira Sessões Legislativas.

II - Especiais, que são as constituídas com finalidade especiais ou de representação que
se extinguem quando preenchidos os prazos e os fins para as quais foram constituídas,
não podendo este prazo extrapolar o fim da Legislatura.

É notável que o grande fator diferencial destas é a temporariedade. A comissão que a
lei pretende criar seria especial, uma vez que tem objeto e prazo limitado. Afirma a minuta:

Art. 4º Essa lei permanecerá em vigor enquanto restar fiscalização dos gastos da
calamidade pública decorrente da Pandemia da COVID-19, ainda que revogado o
decreto.

Ocorre que, as comissões especiais não são criadas a partir de lei, mas sim por
meio de proposição. É o que afirma o Regimento Interno da Câmara de João Pessoa:

Art. 74 - A proposição para formação da Comissão de Especial indicará,
fundamentalmente, a finalidade, o número de membros que deverão compor e o prazo
de sua duração.

Este fato, independentemente dos demais, torna inconstitucional o presente projeto,
uma vez que esta possui um vício embrionário e incorrigível. Como dito acima, lei não é
instrumento apto para criação de comissões especiais. Permitir tal fato seria equivalente a
permitir que uma decisão administrativa fizesse as vezes de sentença judicial.

É importante frisar que isto não se trata de apego à formalismo vazio. Há diferenças
práticas na aprovação de uma lei ordinária e na criação de uma comissão especial.
Exemplificativamente, uma Comissão de Estudos, espécie que muito se assemelha com o
pretendido pelo PLO, exige um quórum de maioria absoluta para sua aprovação, desta forma
mais rígido que o exigido para aprovação de legislação ordinária. Afirma o supracitado
Regimento Interno:

Art. 75 - Comissões de Estudos, constituídas mediante requerimento aprovado pela
maioria absoluta, são aquelas que se destinam à:

I - elaboração e apreciação de estudos sobre problemas municipais;
II - tomada de posição da Câmara em assuntos de reconhecida relevância.

Por fim, é oportuno citar, ainda que a matéria não seja estritamente jurídica, o PLO
cria mecanismos que estariam em duplicidade com já existentes.

A Câmara Municipal possui uma Comissão de Finanças e Orçamento que já realiza a
atividade fiscalizatória pretendida pelo PLO. O Regimento Interno da Câmara de João Pessoa
define:

Art. 43 - A Comissão de Finanças e Orçamento compete:

I - Opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro;
II - Examinar e emitir parecer sobre Projetos de Lei relativo ao Plano Plurianual, às
Diretrizes Orçamentárias;
III - Prestação de contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, mediante o parecer prévio
do Tribunal de Contas do Estado;
IV - Proposições referentes a matéria tributária, abertura de créditos adicionais,
empréstimos públicos, dívida pública e as que direta ou indiretamente, aterem a
despesa ou a receita do Município ou acarretem responsabilidade ao erário
Municipal;
V - Proposições que fixem e atualizem os vencimentos do funcionalismo e Secretários
do município, subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores;
VI - Proposições que direta ou indiretamente, representem mudança patrimonial do
Município;
VII - Projetos de fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores no
último ano da legislatura, para viger na legislatura subseqüente, tudo de acordo com a
Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal;
VIII - Acompanhar a execução orçamentária do Poder Executivo e da Câmara;

IX - Receber denúncia e reclamação de qualquer cidadão sobre irregularidades ou
ilegalidades na administração pública.
X - Realização de audiências públicas para avaliação das metas fiscais a cada
quadrimestre, de acordo com o que estabelece o § 4º do Art. 9º da Lei Complementar
101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Parágrafo Único - As matérias citadas neste artigo não poderão ser submetidas a
discussão e votação do Plenário sem o parecer prévio da Comissão;

Ademais, no mesmo sentido da duplicidade de atribuições criada pelo PLO, o
Legislativo conta com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, órgão técnico e capacitado
para realização das auditorias relativas às contas municipais.

Ante a inconstitucionalidade formal, resta prejudicada a análise da
constitucionalidade material, porquanto aquele vício implica a invalidade total do texto, nesse
sentido leciona Gilmar Mendes:

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela inobservância
de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de
competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento
de formação, na sua forma final. Gilmar Ferreira Mendes, Curso de Direito
Constitucional, 9ª Ed. P. 949ª

Diante dos motivos expostos, não me resta outra alternativa senão vetar totalmente
o Projeto de Lei Ordinária nº 1899/2020, (Autógrafo de n° 2059/2020), com fulcro no art.
35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio Poder,
para análise e deliberação de Vossas Excelências.

MENSAGEM Nº 012/2021.
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir José Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por intermédio de
Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me conferem
o artigo 35, §2º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 60, inciso IV, da
mesma Lei, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 2031/2020, Autógrafo de n.º
2060/2020, de autoria do vereador Humberto Pontes, que dispõe sobre a não obrigatoriedade
da utilização do uso de máscara de proteção por pessoas com Transtorno do Espectro Autista
– TEA na cidade de João Pessoa e dá outras providências:

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei ora analisado visa instituir a não obrigatoriedade do uso de
máscaras de proteção nos locais públicos exigidos pelo Decreto Municipal para as pessoas com
Transtorno de Espectro Autista – TEA, mediante a apresentação de documentos como o Laudo
Médico que ateste o diagnóstico de TEA- CID F84; a Carteira de identidade da pessoa com
Transtorno do Espectro Autista- CIPTEA; e a Carteira de instituição que comprove o
diagnóstico de TEA- CID F84.

De acordo com a justificativa da proposta, a sua necessidade emerge em virtude das
dificuldades vivenciadas e relatadas pelos pais e familiares de portadores do Transtorno do
Espectro Autista (TEA) nessa época de pandemia, tendo em vista que estes sofrem de
reatividade sensorial a texturas, objetos ou qualquer contato externo com a sua pele, o que pode
gerar dor, sofrimento e desencadear crises seríssimas.

Pois bem.

A matéria vertida no Projeto de Lei em análise, sob o ponto de vista formal
orgânico, invoca a proteção e defesa da saúde, encontrando-se na competência material
comum e legislativa concorrente, constitucionalmente atribuídas aos entes federativos,
conforme se depreende dos arts. 23, inciso II1, e art. 242, inciso XII e XIV da Constituição
Federal.

Ademais, o art. 30, inciso II, da CF/88, atribuiu aos Municípios a competência
para legislar sobre assuntos de interesse local (inciso I) e para suplementar a legislação
federal e a estadual no que couber (inciso II).

Igualmente, em obediência ao princípio da simetria constitucional, a Constituição
do Estado da Paraíba e a Lei Orgânica do Município de João Pessoa reproduziram essa
mesma regra constitucional, como se infere, respectivamente, em seus arts. 11, incisos I e II, e
5º, inciso I e II.

É possível observar, então, que o projeto tem compatibilidade com o dever estatal
de garantir a saúde e convivência comunitária da pessoa portadora de deficiência,
encontrando-se em consonância com os arts. 196 e 227 da CF/88, in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

1
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

2
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

(...)

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.

O projeto de lei também se coaduna com as diretrizes traçadas na Lei n.º 13.146,
de 06 de julho de 2006, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tal como se extrai da leitura do
art. 8º, vejamos:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à
educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao
lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre
outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas
que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

A medida pretendida por meio do Projeto de Lei n.º 2031/2020 se insere,
efetivamente, na definição de interesse local, sobretudo porque a proposta veicula política
púbica de integração social e proteção da saúde, notadamente para garantir uma harmoniosa
convivência familiar e comunitária à pessoa com deficiência, sendo a matéria de competência
de todos os entes federados.

O tratamento dessa matéria é, pois, da competência do município.

Todavia, embora louvável no seu objeto, visto que toda forma de proteção da
saúde e integração social das pessoas portadoras de deficiência, especificamente os portadores
de Transtorno de Espectro Autista – TEA, é uma medida socialmente relevante, observa-se
que o texto do presente PLO, além de se apresentar incompleto, por não trazer de forma
expressa e discriminada o número do Decreto Municipal a que faz referência, ferindo as
determinações do art. 11 da LC n.º 95/08, trata de atribuição reservada ao Poder Executivo,
uma vez que interfere nas escolhas de técnicas sanitárias.

O fato é que o Parlamento não é o Poder institucionalmente vocacionado para
fazer escolhas técnicas na área de saúde pública, o que demanda estudos prévios por parte de
órgão especializado e qualificado, no caso, a Secretaria de Saúde do Município.

Ainda que aparentemente tenha feito uma escolha justificável, é consabido que o
Parlamento não conta com técnicos em saúde pública ou política sanitária. O uso da máscara,
certamente, traz inconvenientes para vários grupos de pessoas vulneráveis (pessoas com
pneumonia, grávidas e etc), contudo, o movimento institucional adequado é levar tal
debate para a apreciação técnica e cientifica dos órgãos do Poder Executivo.

Importante ressaltar que o embasamento técnico e científico na definição da
prestação de serviços de saúde, especialmente no combate à COVID-19, já foi definido
como um valor constitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Afirmou o STF:

A Lei nº 13.979/2020 previu, em seu art. 3º, um rol exemplificativo de oito medidas
que podem ser adotadas pelo poder público para o combate ao coronavírus. O art. 3º,
VI, “b”, e os §§ 6º e 7º, II, da Lei nº 13.979/2020 estabeleceram que os Estados e
Municípios somente poderia adotar algumas medidas se houvesse autorização da
União. O STF, ao apreciar ADI contra a Lei, decidiu: a) suspender parcialmente,
sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, “b”, e §§ 6º e 7º, II, da Lei nº
13.979/2020, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou
de observância ao ente federal; e b) conferir interpretação conforme aos referidos
dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas
de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a
locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva
autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência
constitucional de cada ente federativo. Assim, os Estados/DF e Municípios podem,
mesmo sem autorização da União, adotar medidas como isolamento, quarentena,
exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver e restrição à locomoção
interestadual e intermunicipal em rodovias, portos ou aeroportos. Vale ressaltar que
Estados e Municípios não podem fechar fronteiras, pois sairiam de suas
competências constitucionais. A adoção de medidas restritivas relativas à locomoção
e ao transporte, por qualquer dos entes federativos, deve estar embasada em
recomendação técnica fundamentada de órgãos da vigilância sanitária e tem de
preservar o transporte de produtos e serviços essenciais, assim definidos nos
decretos da autoridade federativa competente.
STF. Plenário. ADI 6343 MC-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac.
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/5/2020 (Info 976).

Não se pretende esvaziar o Poder Legislativo. Este pode e deve exercer suas
funções de controle assim como é permitido a definição de critérios e parâmetros que não se
traduzam em interferência nas atribuições dos órgãos da Administração Direta do Município
(Secretaria de Saúde, in casu). Todavia isto não foi o ocorrido no projeto em análise que, ao
desobrigar as pessoas com autismo do uso de máscaras descartáveis ou confeccionadas em
tecidos nos locais exigidos em Decreto Municipal, define critério técnico na área de saúde
pública.

O caminho mais correto a ser seguido seria uma proposta de alteração do próprio
Decreto Municipal para inserir tão relevante ressalva, de forma a resguardar e garantir a saúde
e segurança não só dos portadores de TEA como de toda a coletividade.

Por isso mesmo, o PLO não poderia passar ao largo das normas de iniciativa do
processo legislativo. Nesse sentido, o texto é de competência reservada do Chefe do Poder
Executivo, com escora no supracitado art. 30, IV, da LOMJP.

No âmbito do Poder Executivo do Município de João Pessoa, tem sido adotada a
posição restritiva, com esteio em recente posição do STF. Veja-se:

Decisão Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na origem, o Prefeito
do Município do Rio de Janeiro ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, cujo objeto é a Lei Municipal 5.726, de 31 de março
de 2014, que institui o sistema de acessibilidade nas praias da orla do Município do Rio de
Janeiro denominado – praia para todos, e da outras providências. Em síntese, alegou que a
referida lei violou os artigos 7º; 112, § 1º, II, d; 113, I; 145, VI, a; e 210, § 3º, II, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ao dispor sobre matéria de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo, definindo sobre atribuições de órgãos administrativos, incidindo
sobre a gestão de bens e serviços públicos, além de gerar obrigações para a Administração
sem a necessária indicação da fonte de custeio, afetando, assim, o planejamento
orçamentário. (...) Sustenta o Representante a inconstitucionalidade da Lei Municipal, pois
cria obrigações para o Poder Executivo e dispõe sobre a administração de bens públicos de
uso comum, usurpando competência do Chefe do Poder Executivo Municipal, sem fonte de
custeio, em violação aos artigos 7º, 112, parágrafo 1º, inciso II, alínea d, 113, inciso I, 145,
inciso VI, alínea a e 210, parágrafo 3º, inciso II da Constituição do Estado. Projeto de Lei
de iniciativa parlamentar. Violação à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo em
matéria sujeita à reserva da organização da Administração Pública, e consequente afronta
ao princípio da separação dos poderes. Inconstitucionalidade formal. Eficácia ex tunc. (...)
A inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5726, de 31 de março de 2014, do Município
do Rio de Janeiro, evidencia-se no caso, por vício formal decorrente de iniciativa
parlamentar, em contrariedade às normas constitucionais aplicáveis à espécie. Os artigos
112, parágrafo 1º, inciso II, letra d e 145, incisos III e VI da Constituição Estadual,
elencam matérias reservadas à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo,
garantindo-lhe exclusividade para a disciplina das matérias. Os Estados e os Municípios
devem observar, obrigatoriamente, no processo legislativo, no tocante à iniciativa
legislativa privativa, as regras estabelecidas na Constituição Federal, sob pena de violação
aos princípios constitucionais da separação e independência dos poderes, previstos no
artigo 2º da Carta Magna e no artigo 7º da Carta Estadual. A lei de iniciativa parlamentar
municipal que institui o Sistema de Acessibilidade nas praias da orla do Município do Rio
de Janeiro viola o artigo 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea b, da Constituição Federal e o
artigo 145, incisos III e VI, alínea a da Constituição Estadual, que dispõe que: Art. 145 -
Compete privativamente ao Governador do Estado: III - iniciar o processo legislativo, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição; VI - dispor, mediante decreto, sobre: a)
organização e funcionamento da administração estadual, que não implicar aumento de
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; A lei municipal impugnada dispõe
sobre a organização administrativa municipal, relacionada com bens públicos de uso
comum acessibilidade às praias municipais – comportando, portanto, matéria da
competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, não sendo possível a
criação de obrigações ao atuar do Poder Executivo, pelo Poder Legislativo. (...)
(STF - RE: 1221918 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: DJe-180 19/08/2019)

Sendo assim, ainda que o projeto analisado revele tema de extrema sensibilidade,
o processo legislativo constitucional deve ser rigidamente respeitado.

Logo, maculado se encontra o PLO pelo vício de iniciativa, esbarrando assim no §
1º do art. 163 do Regimento Interno da CMJP (Resolução 05/2003), in verbis:

Art. 163 (...)

§ 1º É vedado aos Vereadores iniciarem leis da competência exclusiva do
Prefeito, especialmente as tipificadas no art. 30 da Lei Orgânica do
Município.

Ante a inconstitucionalidade formal, resta prejudicada a análise da
constitucionalidade material, porquanto aquele vício implica a invalidade total do texto,
nesse sentido leciona Gilmar Mendes:

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela
inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela
violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus
pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final. Gilmar
Ferreira Mendes, Curso de Direito Constitucional, 9ª Ed. P. 949ª

Desse modo, tem-se que o projeto de lei ora analisado se mostra incompatível
com o ordenamento jurisdicional vigente, notadamente no que tange à inobservância aos
princípios constitucionais da separação dos poderes.

Diante dos motivos expostos, não me resta outra alternativa senão vetar
totalmente o do Projeto de Lei nº 2031/2020 (Autógrafo de n.º 2060/2020) com fulcro no
art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio Poder,
para análise e deliberação de Vossas Excelências.

MENSAGEM Nº 014/2021.
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir Jose Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por intermédio de
Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me conferem
o artigo 35, §2º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 60, inciso IV, da
mesma Lei, decidi vetar o art. 3º e o art. 5º do Projeto de Lei Ordinária nº 2158/2020,
(autógrafo nº 2064/2020), de autoria do vereador Humberto Pontes, que reconhece a
avenida Juscelino Kubitscheck, localizada no bairro presidente Ernesto Geisel, como corredor
gastronômico, cultural e de lazer da cidade de João Pessoa.
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RAZÕES DO VETO

O Projeto legislativo ora analisado tem por objetivo criar um corredor
Gastronômico Cultural e de Lazer no Bairro Ernesto Geisel. Com isso o PLO pretende
promover o comércio nas imediações assim como incentivar a produção cultural do local.

Nesse sentido, afirma seu artigo 1º:

Art. 1º Esta lei reconhece a Avenida Juscelino Kubitscheck, localizada no bairro
Presidente Ernesto Geisel, como corredor Gastronômico, Cultural e de Lazer da
Cidade de João Pessoa.

Incialmente, quanto à constitucionalidade em seu aspecto formal, cumpre analisar
os elementos relativos à iniciativa e à competência do presente projeto.

A respeito da competência: o assunto em tela, por tratar de regulação do comércio
em região do município e de zoneamento da cidade, é assunto de interesse local estando
abarcado pela definição de competência legislativa municipal nos termos do art. 30 da
Constituição Federal.

Do mesmo modo, quanto ao escopo geral do projeto, não há violação às regras de
iniciativa do processo legislativo. De maneira geral, a iniciativa deste PLO não é reservada ao
Poder Executivo, uma vez que não consta nas matérias estabelecidas pelo artigo 30 da Lei
Orgânica deste município.

Todavia, há trechos do PLO que acabam por esbarrar em vícios de iniciativa. Um
destes é o Art. 3º:

Art. 3º O Poder Executivo, por intermédio dos órgãos competentes, atuará no
sentido de apoiar a implantação e desenvolvimento do polo, especialmente quanto
a:

I – Adequação do trânsito para veículos e pedestres.
II – Aumento das vagas de estacionamento de veículos;
III – Implantação de sinalização vertical com indicação dos estabelecimentos
integrantes da Avenida;
IV – Inclusão no roteiro turístico oficial da Cidade de João Pessoa.

O Legislativo pode abordar questão afeita ao Executivo, todavia, não pode criar
atribuição a este. O artigo colacionado determina expressamente ações que devem ser
tomadas pelo Poder Executivo e, sendo assim, cria atribuições novas a este. Por isso mesmo,
há ofensa ao artigo 30 da Lei Orgânica deste município:

Artigo 30 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que
versem sobre:
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do
Município.

Não se pretende esvaziar o Poder Legislativo. Este pode e deve exercer suas
funções de controle assim como o é permitido a definição de critérios e parâmetros que não se
traduzam em novas atribuições ao Executivo. Todavia isto não foi o ocorrido no projeto em
análise que criou explicitamente atribuições a serem executadas pela administração direta
municipal.

Por isso mesmo, o PLO não poderia passar ao largo das normas de iniciativa do
processo legislativo. Nesse sentido, o texto é de competência reservado do Chefe do Poder
Executivo, com escora no supracitado art. 30, IV, da LOMJP.

No âmbito do Poder Executivo do Município de João Pessoa, tem sido adotada a
posição restritiva, com esteio em recente posição do STF. Veja-se:

Decisão Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na origem, o Prefeito do
Município do Rio de Janeiro ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, cujo objeto é a Lei Municipal 5.726, de 31 de março de 2014,
que institui o sistema de acessibilidade nas praias da orla do Município do Rio de Janeiro
denominado – praia para todos, e da outras providências. Em síntese, alegou que a referida
lei violou os artigos 7º; 112, § 1º, II, d; 113, I; 145, VI, a; e 210, § 3º, II, da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro, ao dispor sobre matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, definindo sobre atribuições de órgãos administrativos, incidindo sobre a gestão de
bens e serviços públicos, além de gerar obrigações para a Administração sem a necessária
indicação da fonte de custeio, afetando, assim, o planejamento orçamentário. (...) Sustenta o
Representante a inconstitucionalidade da Lei Municipal, pois cria obrigações para o Poder
Executivo e dispõe sobre a administração de bens públicos de uso comum, usurpando
competência do Chefe do Poder Executivo Municipal, sem fonte de custeio, em violação aos
artigos 7º, 112, parágrafo 1º, inciso II, alínea d, 113, inciso I, 145, inciso VI, alínea a e 210,
parágrafo 3º, inciso II da Constituição do Estado. Projeto de Lei de iniciativa parlamentar.
Violação à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo em matéria sujeita à reserva da
organização da Administração Pública, e consequente afronta ao princípio da separação dos
poderes. Inconstitucionalidade formal. Eficácia ex tunc. (...) A inconstitucionalidade da Lei
Municipal nº 5726, de 31 de março de 2014, do Município do Rio de Janeiro, evidencia-se
no caso, por vício formal decorrente de iniciativa parlamentar, em contrariedade às normas
constitucionais aplicáveis à espécie. Os artigos 112, parágrafo 1º, inciso II, letra d e 145,
incisos III e VI da Constituição Estadual, elencam matérias reservadas à iniciativa
legislativa do Chefe do Poder Executivo, garantindo-lhe exclusividade para a disciplina das
matérias. Os Estados e os Municípios devem observar, obrigatoriamente, no processo
legislativo, no tocante à iniciativa legislativa privativa, as regras estabelecidas na
Constituição Federal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, previstos no artigo 2º da Carta Magna e no artigo 7º da Carta
Estadual. A lei de iniciativa parlamentar municipal que institui o Sistema de Acessibilidade
nas praias da orla do Município do Rio de Janeiro viola o artigo 61, parágrafo 1º, inciso II,
alínea b, da Constituição Federal e o artigo 145, incisos III e VI, alínea a da Constituição
Estadual, que dispõe que: Art. 145 - Compete privativamente ao Governador do Estado: III
- iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; VI -
dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração
estadual, que não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos
públicos; A lei municipal impugnada dispõe sobre a organização administrativa municipal,
relacionada com bens públicos de uso comum acessibilidade às praias municipais –
comportando, portanto, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo
Municipal, não sendo possível a criação de obrigações ao atuar do Poder Executivo, pelo
Poder Legislativo. (...)
(STF - RE: 1221918 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data
de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: DJe-180 19/08/2019)

O art. 5º do PLO incidiu, igualmente, em vício de iniciativa. Afirma:

Art. 5º - A avenida será destinada exclusivamente para atividades Gastronômicas,
Culturais e de Lazer, exceto os estabelecimentos que já estão em funcionando antes
da vigência desta Lei.

Parágrafo único. Os novos estabelecimentos deverão obedecer aos critérios
estabelecidos na presente norma.

Quanto ao tema abordado neste artigo, o processo legiferante depende da
iniciativa do Poder Executivo. De fato, este é competente para dar início a projeto de lei que
aborde temas afeitos ao zoneamento urbano.

Isso ocorre porque a definição de zoneamento urbano está intrinsicamente
conectada às funções administrativas do Poder Executivo, uma vez que apenas este dispõe de
órgãos técnicos e de recurso para realizar esta atividade. Nesse sentido afirma HELY LOPES
MEIRELLES:

A iniciativa desse projeto de lei, embora não esteja expressamente reservada ao
Executivo, só poderá ser tomada pelo prefeito. A complexidade técnica da
elaboração de um plano diretor, na abrangência dos seus múltiplos aspectos
urbanísticos, principalmente de uso e ocupação do solo urbano, exige profissional
habilitado para concebê-lo (engenheiro, arquiteto ou urbanista) e equipes
especializadas em pesquisa e na feitura dos diversos elementos que vão compor o
projeto de lei (texto, mapas, plantas, etc.). Nessas condições, a Câmara de
Vereadores dificilmente estará habilitada a elaborar um projeto completo do plano
diretor do Município, mas poderá, com sensibilidade política de seus membros
aprimorar, através de ementas, o projeto recebido do Executivo.

(Direito Municipal Brasileiro, Malheiros Editores, 6ª ed., pág. 508).

Nesse mesmo sentido já se posicionaram diversos tribunais brasileiros. Afirmou o
TJ-PR, na ação direta de inconstitucionalidade nº 157.892-3:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL, QUE
ALTERA LEGISLAÇÃO SOBRE ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
URBANO DO MUNICÍPIO DE PINHAIS - EDIÇÃO E PROMULGAÇÃO PELA
CÂMARA MUNICIPAL, SEM INICIATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL -
INVASÃO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL - CONFRONTO COM DISPOSITIVOS DA CARTA ESTADUAL -
INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Lei
Municipal abordando matéria que diz respeito a iniciativa exclusiva do Poder
Executivo Municipal, editada e promulgada pelo Poder Legislativo Municipal,
confronta com dispositivos da Carta Estadual (arts. 4º, 7º, 150, 151 e 152),
interferindo na essência da atividade administrativa do Poder Executivo, motivo
pelo qual impõe-se a declaração de inconstitucionalidade da mesma. (Grifos
nossos).

Ademais, a modificação pretendida pelo artigo deveria constar no Plano Diretor
do município, uma vez que este, nos termos da Lei Orgânica, é que fixará os critérios para o
uso e interesse social dos bens. Afirma o supracitado tomo:

Art. 152 O plano diretor aprovado por maioria da Câmara Municipal, é o
instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

§ 1º O plano diretor fixará os critérios que asseguram a função social da
propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a
proteção do patrimônio ambiental natural e construído e o interesse da
coletividade.

§ 4º Lei Municipal, de cujo processo da elaboração as entidades representativas da
comunidade participarão, estabelecerá, com base no plano diretor, normas sobre
saneamento, parcelamento e loteamento, uso e ocupação de solo, índice urbanístico,
proteção ambiental e demais limitações administrativas sobre edificações,
construção e imóveis em geral, fixando prazos para a expedição de licenças e
autoridades.

Ocorre que o Plano Diretor é a Lei Complementar Lei Complementar nº 3, de 30
de dezembro de 1992, por isso mesmo, só poderia ser modificado por projeto de Lei
Complementar, e não ordinário como o caso em tela. Dispõe a Lei Orgânica de João Pessoa:

Art. 32 São objeto de leis complementares as seguintes matérias:
VI - Plano Diretor;

Adicionalmente, outra formalidade aplicável aos projetos que tratem do tema de
zoneamento, está descrita nos arts. 169 e 170 do Código de Urbanismo do de João pessoa.
Este determina:

Art. 169 - A delimitação de cada zona ou Setor é a fixada na planta oficial
denominada Planta de Zoneamento de Uso do Solo da Área Urbana e de Expansão
Urbana do Município de João Pessoa, do Anexo 3 desta Lei. (102)

Art. 170 - A delimitação das zonas e setores a que se refere o artigo anterior só
poderá ser modificada por ocasião da revisão sistemática do Plano Diretor Físico,
obedecidas as disposições legais.

Formalidade esta que também não foi atendida pelo art. 5º do PLO.

Em relação a constitucionalidade material, a lei é compatível com os preceitos
da Carta Magna dado que tem como objetivo final promover a cultura, lazer e o comércio no
município.

Diante dos motivos expostos, não me resta outra alternativa senão vetar o art. 3º
e o art. 5º do Projeto de Lei Ordinária nº 2158/2020, (Autógrafo de n° 2064/2020), com
fulcro no art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio Poder,
para análise e deliberação de Vossas Excelências.
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MENSAGEM Nº 015/2021
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir José Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por intermédio de
Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me conferem
o artigo 35, §2º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 60, inciso IV, da
mesma Lei, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 2078/2020, Autógrafo de n.º
2061/2020, de autoria do vereador Helton Renê, que altera o art. 7º da Lei nº 8.616, de 27 de
novembro de 1998, que dispõe sobre o controle de proteção de populações de animais, bem
como sobre a prevenção de zoonoses no Município de João Pessoa:

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei ora analisado visa alterar o art. 7º da Lei n.º 8.616/1998, a fim
de permitir a presença de cães e gatos nas praias municipais, desde que estejam
utilizando coleira/guia, e para cachorros de grande porte, a focinheira e um responsável
com força física para controlar o animal, além da coleira e guia.

Segundo a justificativa ao projeto, a inovação legislativa tem por objetivo garantir
o ingresso e permanência de cães e gatos nas praias municipais, desde que sejam seguidas
normas de segurança elaboradas neste projeto, possibilitando aos frequentadores a
convivência pacífica entre os animais e seus proprietários.

Pois bem

A matéria vertida no Projeto de Lei em análise, sob o ponto de vista formal
orgânico, invoca a proteção do meio ambiente, encontrando-se na competência legislativa
concorrente, constitucionalmente atribuídas aos entes federativos, conforme se depreende do
art. 241, inciso VI, da Constituição Federal.

Ademais, o art. 30, inciso II, da CF/88, atribuiu aos Municípios a competência
para legislar sobre assuntos de interesse local (inciso I) e para suplementar a legislação
federal e a estadual no que couber (inciso II).

Igualmente, em obediência ao princípio da simetria constitucional, a Constituição
do Estado da Paraíba e a Lei Orgânica do Município de João Pessoa reproduziram essa
mesma regra constitucional, como se infere, respectivamente, em seus arts. 11, incisos I e II, e
5º, inciso I e II.

É possível observar que o projeto tem compatibilidade com a diretriz
constitucional de proteção do meio ambiente e o dever do Poder Público em promover
medidas que protejam os animais, encontrando-se em consonância com o caput do art. 225,
§1º, da CF/88, in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais à crueldade.

De igual forma, o PLO encontra guarida no art. 170, inciso II, da Lei Orgânica do
Município, vejamos:

Art. 170 O Município deverá atuar mediante planejamento, controle e fiscalização
das atividades públicas ou privadas, causadoras efetivas ou potenciais de
alterações significativas no meio ambiente, incumbindo ao Poder Público
Municipal;
(...)
II - proteger a fauna e a flora, proibindo as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à
crueldade;

Vê-se, assim, que as disposições do projeto ora analisado são legalmente hígidas
do ponto de vista legal e constitucional, quando tratam da proteção dos animais e, de forma
indireta, da proteção do meio ambiente, se inserindo no âmbito dos assuntos de interesse
local.

O tratamento dessa matéria é, pois, da competência do município.

Cabe observar ainda que o projeto, ao disciplinar a permanência de cães e gatos
nas praias municipais, encontra fundamento no poder de polícia dos logradouros públicos.
Hely Lopes Meirelles, ao discorrer sobre o assunto ensina que "a polícia administrativa
municipal deve estender-se a todos os locais públicos ou particulares abertos à frequência
coletiva, mediante pagamento ou gratuitamente, bem como aos veículos de transporte
coletivo. (...) Nesses lugares a Administração municipal dispõe de amplo poder de
regulamentação, colimando a segurança, a higiene, o conforto, a moral, a estética e demais
condições convenientes ao bem-estar do público." (Direito Municipal Brasileiro, 6ª ed.,
Malheiros Editores, pág. 363).

1
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição;

Verifica-se, também, que a presente proposta legislativa de alteração ao art. 7º da
Lei n.º 8.616/1998, traz uma verdadeira inovação ao ordenamento jurídico, visto que pretende
permitir a permanência de cães e gatos nas praias municipais, mediante alguns critérios.

Nesse aspecto, o PLO trata de matéria atinente ao poder de polícia administrativo,
notadamente quanto o uso coletivo de importante espaço público: as praias. Sobre o poder de
polícia, cumpre trazer a conceituação extraído do nosso direito posto (art. 78 do Código
Tributário Nacional):

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene,
à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou
coletivos.

Tecnicamente, não se trata de um tema sob a reserva absoluta da iniciativa do
Chefe do Poder Executivo, notadamente quando apenas busca ajustar outra regra da mesma
natureza. O que não é permitida à iniciativa parlamentar é a criação de novas atribuições
fiscalizatórios para os órgãos do Poder Executivo – o que implicaria em subsunção ao art. 30,
IV da LOMJP.

No presente caso, tem-se sim uma ingerência nas atribuições do Poder Executivo,
já que o parlamento criou a seguinte obrigação estatal: fiscalizar a limpeza, acondicionamento
e remoção imediata dos dejetos dos animais (art. 7º, § 2º). Veja-se que essa obrigação é nova
(criada pelo texto do PLO) e, conquanto sutil, gera grande impacto na prática da fiscalização
das praias.

Pela dimensão do litoral pessoense e pela sua extrema utilização (dadas as
condições climáticas da cidade), a fiscalização das excreções dos animais fica praticamente
inviabilizada, pelo menos com a estrutura administrativa atual. Ou seja, a fiscalização efetiva
demandaria novas contratações.

Ademais, esse novo dever fiscalizatório não equivale, em termos práticos, à
fiscalização da proibição, a qual, conquanto difícil, é bem menos dispendiosa do que a
intentada pelo Parlamento. Inobstante a nobreza da matéria, o aspecto dos custos estatais não
pode ser abstraído, sob pena de inserir no ordenamento leis inócuas ou, como no caso,
inexequíveis.

Logo, a proposta não poderia ter sido apresentada por membro do Poder
Legislativo, uma vez que iniciativa para projetos que avancem sobre o conceito de
administração de bem público, notadamente a autorização para permanência de cães e gatos
nas praias municipais, compete apenas ao Chefe do Executivo, enquanto responsável pela
organização administrativa municipal. Patente está, portanto, a violação ao art. 30, inciso IV,
da Lei Orgânica do Município de João Pessoa:

Artigo 30 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que
versem sobre:
(...)
IV – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do

município.

Logo, maculado se encontra o PLO pelo vício de iniciativa, esbarrando assim no §
1º do art. 163 do Regimento Interno da CMJP (Resolução 05/2003), in verbis:

Art. 163 (...)

§ 1º É vedado aos Vereadores iniciarem leis da competência exclusiva do
Prefeito, especialmente as tipificadas no art. 30 da Lei Orgânica do
Município.

Ademais, quanto a constitucionalidade material, o projeto apresenta vícios
pelas razões que explanamos abaixo.

Como dito acima, o projeto pretende flexibilizar a utilização das praias,
permitindo que esta seja frequentada por animais domésticos, nomeadamente cães e gatos.
Ocorre que, da maneira como está imposto no PLO, o pretendido esbarra em princípios
materiais da Carta Magna.

É bem verdade que no atual estado da cultura jurídica a proteção destinada aos
animais tem evoluído no sentindo de garantir maior salvaguarda a estes. Todavia, ao menos
por enquanto, não se pode falar de animais como sujeito de direitos. O eventual acesso de
cães e gatos à praia se fundamentaria no interesse de seus proprietários e não no direito a lazer
daqueles.

O ordenamento jurídico ambiental é antropocêntrico, ou seja, fundamenta-se no
interesse humano, ainda que já haja correntes doutrinárias respeitosa em sentido diverso.

Este é o posicionamento dos tribunais superiores. O STJ ao julgar o REsp:
1797175 encarou o assunto. Este afirmou:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO ART. 1.022/CPC. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MULTA
JUDICIAL POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICÁVEL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ. MULTA ADMINISTRATIVA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
GUARDA PROVISÓRIA DE ANIMAL SILVESTRE. VIOLAÇÃO DA
DIMENSÃO ECOLÓGICA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
HUMANA. 1. Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela
recorrente no intuito de anular os autos de infração emitidos pelo Ibama e
restabelecer a guarda do animal silvestre apreendido. 2. Não há falar em
omissão no julgado apta a revelar a infringência ao art. 1.022 do CPC.
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O Tribunal a quo fundamentou o seu posicionamento no tocante à suposta prova de
bons tratos e o suposto risco de vida do animal silvestre O fato de a solução da lide
ser contrária à defendida pela parte insurgente não configura omissão ou qualquer
outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3.
Nos termos da Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". O texto sumular
alberga a pretensão recursal, posto que não são protelatórios os embargos opostos
com intuito de prequestionamento, logo, incabível a multa imposta. 4. Para
modificar as conclusões da Corte de origem quanto aos laudos veterinários e
demais elementos de convicção que levaram o Tribunal a quo a reconhecer a
situação de maus-tratos, seria imprescindível o reexame da matéria fático-
probatória da causa, o que é defeso em recurso especial ante o que preceitua a
Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial." Precedentes. 5. No que atine ao mérito de fato, em relação à guarda do
animal silvestre, em que pese a atuação do Ibama na adoção de providências
tendentes a proteger a fauna brasileira, o princípio da razoabilidade deve estar
sempre presente nas decisões judiciais, já que cada caso examinado demanda uma
solução própria. Nessas condições, a reintegração da ave ao seu habitat natural,
conquanto possível, pode ocasionar-lhe mais prejuízos do que benefícios, tendo
em vista que o papagaio em comento, que já possui hábitos de ave de estimação,
convive há cerca de 23 anos com a autora. Ademais, a constante indefinição da
destinação final do animal viola nitidamente a dignidade da pessoa humana da
recorrente, pois, apesar de permitir um convívio provisório, impõe o fim do
vínculo afetivo e a certeza de uma separação que não se sabe quando poderá
ocorrer. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1797175 SP 2018/0031230-0, Relator: Ministro OG FERNANDES,
Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 28/03/2019)

No julgado colacionado, a proteção à fauna teve de ser compatibilizada com a
dignidade da pessoa humana, prevalecendo esta última.

No voto do relator deste mesmo caso, a questão foi abordada mais expressamente:

Entretanto, apesar da existência de um significativo rol de legislações voltadas para
a proteção e cuidados com os animais, é importante lembrar que, ainda carregam
em si uma herança antropocêntrica e não biocêntrica.

Nesse sentido, apesar do mencionado complexo de leis voltadas à proteção dos
demais seres vivos, ainda nos encontramos em um processo de proteção dos demais
seres vivos.

Desta forma, os julgados e lições trazidas acima nos indicam a melhor forma de
abordar a constitucionalidade material do presente PLO. Este deve ser analisado sob a ótica
do interesse humano, cotejando se suas disposições encontram-se bem alinhadas com os
demais valores constitucionais.

Exatamente por isso, da maneira que está disposto, o PLO não é materialmente
constitucional. Ao permitir a utilização das praias por animais domésticos o projeto não
impõe condições necessárias para que esta seja realizada em segurança. Este não regula o uso
que permite, exceto pelo estabelecimento de normas mínimas como a obrigação de limpeza.

É cediço que a convivência entre pessoas e animais em espaços públicos requer
uma regulamentação robusta. Caso isto não ocorra, os seres humanos estão expostos a
perigos, principalmente, em relação à sua saúde.

Ainda que haja o interesse reflexo dos donos de cachorros e gatos passearem com
estes na praia, há também o valor constitucional da saúde daqueles que já utilizam o espaço,
notadamente das crianças que costumam manipular a área da praia, construir “piscinas” etc.

Destarte, em um juízo de proporcionalidade, tem-se que o valor “saúde dos
seres humanos” tem predominância, neste caso concreto, sobre o direito dos donos de animais
passearem livremente com estes, especialmente partindo da premissa antropocêntrica do
direito – ainda predominante no nosso ordenamento jurídico.

Por fim, não se desconhece a importância da proteção à fauna e flora no
ordenamento jurídico. A respeito do tema afirmou o professor Paulo Bonavides:

O art. 225 da CF/88 consagra a proteção da fauna e da flora como modo de
assegurar o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. É, portanto, direito
fundamental de terceira geração, fundado na solidariedade, de caráter coletivo ou
difuso, dotado de "altíssimo teor de humanismo e universalidade" (BONAVIDES,
Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p.
523).

Todavia, no caso em análise, a proibição dos animais no espaço público não
configura uma situação de mau trato ou restrição desproporcional. Ao contrário, a permissão
sem parâmetro que ofende a proporcionalidade.

Diante dos motivos expostos, não me resta outra alternativa senão vetar
totalmente o do Projeto de Lei nº 2078/2020 (Autógrafo de n.º 2061/2020) com fulcro no
art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio Poder,
para análise e deliberação de Vossas Excelências.

MENSAGEM Nº 016/2021
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir José Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por intermédio de
Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me conferem
o artigo 35, §2º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 60, inciso IV, da
mesma Lei, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 2124/2020, Autógrafo de n.º
2062/2020, de autoria do vereador Humberto Pontes, que institui o direito a todo recém-
nascido à alimentação exclusiva por leite materno enquanto permanecer interno nos hospitais
e maternidades públicas ou privadas do Município de João Pessoa e dá outras providências:

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei ora analisado visa assegurar alimentação exclusiva por leite
materno a todo recém-nascido, enquanto permanecer internado nos hospitais e maternidades
públicas ou privadas do Município, assim como, a toda parturiente, o direito de não aceitar o
fornecimento de fórmulas infantis feitas principalmente com leite de vaca para a alimentação
do seu bebê.

Pois bem.

A matéria vertida no Projeto de Lei em análise, sob o ponto de vista formal
orgânico, invoca a proteção à saúde e à infância, encontrando-se na competência legislativa
concorrente, constitucionalmente atribuída aos entes federativos, conforme se depreende do
art. 241, incisos XII e XV, da Constituição Federal.

Ademais, o art. 30, inciso II, da CF/88, atribuiu aos Municípios a competência
para legislar sobre assuntos de interesse local (inciso I) e para suplementar a legislação
federal e a estadual no que couber (inciso II).

Igualmente, em obediência ao princípio da simetria constitucional, a Constituição
do Estado da Paraíba e a Lei Orgânica do Município de João Pessoa reproduziram essa
mesma regra constitucional, como se infere, respectivamente, em seus arts. 11, incisos I e II, e
5º, inciso I e II.

É possível observar, então, que o projeto tem compatibilidade com o dever estatal
de proteção à maternidade e à infância, encontrando-se em consonância com os arts. 6º e 227,
da CF/88, in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

O projeto de lei também se coaduna com as diretrizes nacionais traçadas pela Lei
Federal n.º 13.257, de 08 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para
primeira infância, em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no
desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, tal como se extrai da leitura
dos seus arts. 5º e 7º, vejamos:

Art. 5º Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a
primeira infância a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil,
a convivência familiar e comunitária, a assistência social à família da
criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem
como a proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, a
prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição
precoce à comunicação mercadológica.

Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir, nos respectivos âmbitos, comitê intersetorial de políticas públicas
para a primeira infância com a finalidade de assegurar a articulação das
ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos da criança, garantida
a participação social por meio dos conselhos de direitos.

A medida pretendida por meio do Projeto de Lei n.º 2124/2020 se insere,
efetivamente, na definição de interesse local, sobretudo porque a proposta visa à
implementação de políticas públicas para a primeira infância ao instituir o direito ao
aleitamento materno nos hospitais e maternidades públicas ou privadas, sendo a matéria de
competência de todos os entes federados.

1
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
(...)
XV - proteção à infância e à juventude;
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O tratamento dessa matéria é, pois, da competência do município.

Embora louvável referida propositura, visto que a dispensação de uma atenção
especial à nutrição do ser humano nos primeiros anos de vida é uma medida socialmente
relevante, não há dúvidas de que a matéria veiculada em tal projeto está inserida dentre
aquelas sujeitas à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que
cria atribuições aos órgãos públicos do Município ao assegurar alimentação exclusiva por
leite materno a todo recém-nascido no período de internação em hospitais e maternidades
públicas ou privadas.

Como se sabe, as regras constitucionais (cogentes) de iniciativa reservada visam
proteger o erário e o espaço de governabilidade do Chefe do Executivo, ao qual compete
inovar nas atribuições dos órgãos públicos, medida que milita, especialmente, em favor de
uma gestão fiscal responsável e equilibrada.

No presente caso, verifica-se que o PLO cria uma obrigação cogente em um tema
de direito social cuja concretização depende de escolha orçamentária e dispêndio de recurso
público, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8069/90) coloca o
aleitamento materno como uma meta, tal como se extrai do disposto no § 1º do art. 9º,
vejamos:

Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão
condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães
submetidas a medida privativa de liberdade.

§ 1 º Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações
sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, à
implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma
contínua.

2
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3321.htm)

Salienta-se que, no tema dos direitos sociais, a concretização é realizada de acordo
com a possibilidade de cada estado, conforme reconhecido pela Convenção Americana sobre
Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ,"Protocolo de São
Salvador"2, vejamos:

Artigo 1

Obrigação de Adotar Medidas

Os Estados-Partes neste Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos comprometem-se a adotar as medidas necessárias, tanto
de ordem interna como por meio da cooperação entre os Estados,
especialmente econômica e técnica, até o máximo dos recursos disponíveis
e levando em conta seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir,
progressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade
dos direitos reconhecidos neste Protocolo.

Ademais, o PLO desconsiderou a possibilidade de o recém-nascido não poder (por
questão de saúde) ingerir leite materno.

Desse modo, tal medida, conquanto desejável, não pode ser apresentada por
membro do Poder Legislativo, uma vez que a iniciativa para projetos com tais obrigações
compete apenas ao Chefe do Executivo, enquanto responsável pela organização
administrativa e pelos serviços públicos municipais. Patente está, portanto, a violação ao art.
30, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa:

Artigo 30 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que
versem sobre:
I – regime jurídico dos servidores;
II – criação de cargos, empregos ou funções na Administração direta e autárquica
do Município, ou aumento de sua remuneração;
III – orçamento anual, diretrizes orçamentárias e planos plurianual;
IV – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do

município.

Sucede, nada obstante, que não compete ao Poder Legislativo criar atribuições a
serem desempenhadas por órgãos do Poder Executivo, pois, do contrário, resta sobejamente
caracterizada ofensa à separação e independência entre os Poderes, por mais nobre que seja tal
proposta.

Portando, os preceitos do PLO criam obrigações ao Poder Executivo Municipal, o
que não poderia passar ao largo das normas de iniciativa do processo legislativo. Nesse
sentido, o texto é de competência reservado do Chefe do Poder Executivo, com escora no
art. 30, IV, da LOMJP.

Logo, maculado se encontra o PLO pelo vício de iniciativa, esbarrando assim no §
1º do art. 163 do Regimento Interno da CMJP (Resolução 05/2003), in verbis:

Art. 163 (...)

§ 1º É vedado aos Vereadores iniciarem leis da competência exclusiva do
Prefeito, especialmente as tipificadas no art. 30 da Lei Orgânica do
Município.

Além disso, a criação de novas obrigações à Administração resulta,
invariavelmente, na criação de despesas. Por isso mesmo, o PLO acaba por violar outro
mandamento formal: a necessidade do projeto vir acompanhado de uma estimativa do seu
impacto financeiro, nos termos do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, in verbis:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou
renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto
orçamentário e financeiro.

Ante a inconstitucionalidade formal, resta prejudicada a análise da
constitucionalidade material, porquanto aquele vício implica a invalidade total do texto,
nesse sentido leciona Gilmar Mendes:

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela
inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de
regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu
procedimento de formação, na sua forma final.” Gilmar Ferreira Mendes, Curso
de Direito Constitucional, 9ª Ed. P. 949.

Desse modo, tem-se que o projeto de lei ora analisado se mostra incompatível
com o ordenamento jurisdicional vigente, notadamente no que tange à inobservância aos
princípios constitucionais da separação dos poderes.

Diante dos motivos expostos, não me resta outra alternativa senão vetar
totalmente o do Projeto de Lei nº 2124/2020 (Autógrafo de n.º 2062/2020) com fulcro no
art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio Poder,
para análise e deliberação de Vossas Excelências.

MENSAGEM Nº 017/2021
De 22 de janeiro de 2021

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir José Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por
intermédio de Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas
exclusivas que me conferem o artigo 35, §2º, da Lei Orgânica do Município,
combinado com o artigo 60, inciso IV, da mesma Lei, decidi VETAR
TOTALMENTE o Projeto de Lei Ordinária n° 2.139/2020, Autógrafo nº
2063/2020, de autoria do vereador Helton Renê, que “Institui no calendário
oficial de eventos do município de João Pessoa, o ‘Dia Municipal do Artista
de Teatro’”, conforme as razões anexas.

RAZÕES DO VETO:

O objetivo do Projeto de Lei Ordinária n° 2.139/2020 é instituir no
Calendário Oficial do município de João Pessoa o “Dia do Artista de Teatro”. O
texto da propositura prevê que o dia será comemorado anualmente no dia 19 de
agosto.

Inicialmente, cabe acentuar que, sob o aspecto formal, o Projeto de Lei
em análise não possui vício de iniciativa, uma vez que se enquadra na hipótese
do artigo 30, I, da Constituição Federal, que permite que os municípios legislem
sobre assuntos de interesse local.

No presente caso, o projeto visa justa homenagem aos artistas de
teatro da cidade e à cultura local.

Todavia, quanto ao aspecto material, com todas as vênias, entendo que
o referido Projeto viola, expressamente, o artigo 196, §2, da Lei Orgânica do
Município de João Pessoa.

O referido dispositivo estabelece que a legislação municipal ordinária
regulamentará a criação de datas comemorativas, nesses exatos termos:

Art. 196 Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e regional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
(...)
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta
significação para a cultura municipal.

A Lei Municipal que regula a criação de datas comemorativas de alta
significação para a cultura municipal é a 13.768/2019.

Avulta fazer referência a classificação de normas jurídicas,
disseminada pelo Professor Paulo de Barros Carvalho, que as divide em normas
de conduta e de estrutura. As primeiras ditam os comportamentos, sob os
modais deônticos de obrigação, faculdade ou proibição; já as normas de
estrutura dizem respeito à produção de outras normas e são fundamentais para
regular a atividade legislativa.
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MENSAGEM Nº 018/2021
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir José Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por intermédio de
Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me conferem
o artigo 35, §2º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 60, inciso IV, da
mesma Lei, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 2161/2020, Autógrafo de n.º
2065/2020, de autoria do vereador Helton Renê, que dispõe sobre a obrigação da presença de
tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais – libras – em todos os eventos públicos
realizados pelos órgãos municipais da cidade de João Pessoa e dá outras providências:

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei em análise visa tornar obrigatória a presença de tradutor e
intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras – em todos os eventos públicos realizados
pelos órgãos municipais da cidade de João Pessoa, a fim de garantir acessibilidade política
para as pessoas que possuem algum tipo de necessidade auditiva.

Pois bem.

A matéria vertida no Projeto de Lei em análise, sob o ponto de vista formal
orgânico, invoca a proteção e integração social das pessoas com deficiência, encontrando-se
nas competências comum e legislativa concorrente, constitucionalmente atribuídas aos entes
federativos, conforme se depreende dos arts. 231, inciso III, e 242, inciso XIV, da Constituição
Federal.

1
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
2

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

A Lei Municipal 13.768/2019 é, sem sombra de dúvidas, uma norma de
estrutura, uma vez que solucionou o problema da infração de leis comemorativas
aprovada pelo parlamento, sem qualquer critério. A pretensão dessa norma em
ser “superior” às demais leis ordinárias, ditando os critérios a serem adotados
para a criação de leis que versem sobre datas comemorativas, tem respaldo na
Lei Orgânica do Município de João Pessoa, precisamente no art. 196, §2º.

Com efeito, a partir da vigência da Lei 13.768/2019, a instituição de
datas comemorativas no âmbito do município de João Pessoa deve observar os
seguintes critérios: i) alta significação para os diferentes segmentos profissionais,
políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade pessoense; ii) o
critério de alta significação será realizado mediante consultas e audiências públicas,
documentadas e com a participação de segmentos sociais; iii) os resultados das
audiências públicas serão objeto de ampla divulgação pelos meios oficiais; e, por
fim, iv) a instituição de datas comemorativas serão procedidas de projetos de
lei que altere o texto da Lei 13.768/2019, com a comprovação da realização de
consultas e/ou audiências públicas a amplos setores da população.

Os critérios elencados acima estão previstos nos artigos 2º (c/c Lei
Municipal 13.381/2017, alterada pela Lei Municipal 13.604/2018) da Lei
13.768/2019.

Importante registrar que o artigo 7º da referida norma estabelece que os
projetos de lei em tramitação, ainda que já enviados para a sanção ou veto do Chefe
do Poder Executivo Municipal, devem obedecer aos comandos fixados pela
supramencionada Lei Municipal, a partir de sua vigência.

Tecidas tais considerações, percebe-se que a propositura em análise não
cumpre os critérios fixados pela Lei 13.768/2019, já que não altera o seu Anexo,
conforme determina expressamente o artigo 2º.

Ainda, não há notícia sobre a ocorrência de consulta e audiências
públicas sobre o tema, tampouco de seus resultados.

Assim, percebe-se que os requisitos formais estabelecidos no artigo 2º da
Lei 13.768/2019 não foram observados no caso concreto, o que resulta em clara
violação ao artigo 196, §2, da LOMJP.

Dessa forma, diante do todo o exposto, por violação ao artigo 196, §2, da
LOMJP c/c artigo 2º da Lei 13.768/2019, delibero pelo VETO TOTAL ao Projeto de
Lei Ordinária n° 2.139/2020, nos termos do art. 35, § 2º, da LOMJP.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação
desse Egrégio Poder, para análise e deliberação de Vossas Excelências.

Ademais, o art. 30, inciso II, da CF/88, atribuiu aos Municípios a competência
para legislar sobre assuntos de interesse local (inciso I) e para suplementar a legislação
federal e a estadual no que couber (inciso II).

Igualmente, em obediência ao princípio da simetria constitucional, a Constituição
do Estado da Paraíba e a Lei Orgânica do Município de João Pessoa reproduziram essa
mesma regra constitucional, como se infere, respectivamente, em seus arts. 11, incisos I e II, e
5º, inciso I e II.

É possível observar, então, que o projeto tem compatibilidade com o dever estatal
de garantir a integração social das pessoas com deficiência através do acesso à informação e à
comunicação, encontrando-se em consonância com a Lei n.º 13.146, de 06 de julho de 2006,
Estatuto da Pessoa com Deficiência, vejamos:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência
social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos
avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à
convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição
Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-
estar pessoal, social e econômico.

Observa-se que o projeto guarda sintonia com o Decreto n.º 5.296/2004, que
regulamentou as Leis 10.048 e 10.098, ambas de 2000. Essas normas concretizam o dever
constitucional de conferir acessibilidade às pessoas com deficiência. Isso porque o conceito
de acessibilidade abrange o acesso a informação e comunicação, tal como firmado no
Preâmbulo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(equivalente a emenda constitucional, por força do art. 5º, §3º, da CF):

“Os Estados Partes da presente Convenção,
(...)
v) Reconhecendo a importância da acessibilidade aos meios físico, social,
econômico e cultural, à saúde, à educação e à informação e comunicação, para
possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais,”

A medida pretendida por meio do Projeto de Lei n.º 2161/2020 se insere,
efetivamente, na definição de interesse local, sobretudo porque a proposta veicula política de
proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, notadamente para garantir
acessibilidade à informação e à comunicação, sendo a matéria de competência de todos os
entes federados.

O tratamento dessa matéria é, pois, da competência do município.

Embora louvável referida propositura, não há dúvidas de que a matéria veiculada
em tal projeto está inserida dentre aquelas sujeitas à iniciativa privativa do chefe do Poder
Executivo Municipal, em relação às quais não é dado ao Poder Legislativo local imiscuir-se,
situação que implica flagrante violação à separação e harmonia entre os Poderes (art. 2º,
Constituição Federal; art. 6º, Constituição Estadual; art. 9º, § 2º da Lei Orgânica do
Município).

Com efeito, no que ser refere ao processo legislativo, a Lei Orgânica do
Município de João Pessoa trata como matérias privativas do chefe do Poder Executivo as
constantes no art. 30, in verbis:

Artigo 30 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que
versem sobre:
I - regime jurídico dos servidores;
II - criação de cargos, empregos ou funções na Administração direta e autárquica
do Município, ou aumento de sua remuneração;
III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do
Município.

No caso sob exame, o projeto de lei, de iniciativa do Legislativo, ao obrigar a
disponibilização de profissional de LIBRAS em todos os eventos públicos realizados nos
órgãos municipais de João Pessoa, acabou por criar, nova função pública na estrutura
administrativa do Poder Executivo.

Sucede, nada obstante, que não compete ao Poder Legislativo criar atribuições a
serem desempenhadas por órgãos do Poder Executivo, pois, do contrário, resta sobejamente
caracterizada ofensa à separação e independência entre os Poderes, por mais nobre que seja tal
proposta.

É dizer, a tarefa de administrar o Município, a cargo do Poder Executivo, engloba
as atividades de planejamento, organização e direção dos serviços públicos, o que abrange,
efetivamente, a concepção de serviços como a da espécie em análise.

A violação à independência do Poder Executivo fica ainda mais cristalina quando
se impõe ao Poder Executivo Municipal prazo de 90 dias, a contar da data da publicação,
definir os critérios para a regulamentação da lei (art. 5º).

Esse desrespeito à esfera de competência de outro Poder leva à
inconstitucionalidade formal da propositura normativa, impondo a declaração de nulidade
total como expressão de unidade técnico-legislativa.

A corroborar essa compreensão, colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal – STF:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.755, DE 14.05.04, DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA DA UNIÃO PREVISTA NO ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. USURPAÇÃO.
ARTS. 61, § 1º, II, E 84, VI, DA CARTA MAGNA.
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[...]
3. É indispensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (mediante projeto
de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por meio de decreto) na elaboração de
normas que de alguma forma remodelem as atribuições de órgão pertencente à
estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. 4. Ação direta
cujo pedido se julga procedente (ADIN n.º 3254/ES, Rel. Min. Ellen Gracie. J. em:
16/11/2005, grifou-se).”

Análogo ao presente caso, ainda:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 11.334, de 02 de junho de
2016, do Município de Sorocaba, de iniciativa parlamentar, que dispôs sobre a
obrigatoriedade das unidades locais de saúde, públicas e privadas,
disponibilizarem boletim médico diário. Processo legislativo. Vício de iniciativa.
Matéria de competência do Poder Executivo Municipal. Afronta aos artigos 5º,
47, II e XIV, e 144 da Constituição do Estado. Jurisprudência deste Colegiado.
Comando, aliás, inexequível em face do sigilo médico. Indicação genérica
orçamentária. Validade. AÇÃO PROCEDENTE (TJSP – ADIN n. 2136158-
72.2016.8.26.0000; Rel. Beretta da Silveira, J. em: 14/12/2016, grifou-se).

Portando, os preceitos do PLO criam obrigações ao Poder Executivo Municipal, o
que não poderia passar ao largo das normas de iniciativa do processo legislativo. Nesse
sentido, o texto é de competência reservado do Chefe do Poder Executivo, com escora no
art. 30, IV, da LOMJP.

Logo, maculado se encontra o PLO pelo vício de iniciativa, esbarrando assim no §
1º do art. 163 do Regimento Interno da CMJP (Resolução 05/2003), in verbis:

Art. 163 (...)

§ 1º É vedado aos Vereadores iniciarem leis da competência exclusiva do Prefeito,
especialmente as tipificadas no art. 30 da Lei Orgânica do Município.

Ademais, relevante assentar que a contratação de profissional de LIBRAS para
exercício funcional em todos os eventos públicos nos órgãos municipais (art. 3º) gera despesa
expressiva para o Município, que, força reconhecer, não está coberta pela lei orçamentária, o
que também é vedado pela ordem jurídica vigente.

Nesse sentido, a criação de novas obrigações à Administração resulta,
invariavelmente, na criação de despesas. Por isso mesmo, o PLO acaba por violar outro
mandamento formal: a necessidade do projeto vir acompanhado de uma estimativa do seu
impacto financeiro, nos termos do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, in verbis:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia
de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e
financeiro.

Ante a inconstitucionalidade formal, resta prejudicada a análise da
constitucionalidade material, porquanto aquele vício implica a invalidade total do texto, nesse
sentido leciona Gilmar Mendes:

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela
inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de
regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu
procedimento de formação, na sua forma final. Gilmar Ferreira Mendes, Curso de
Direito Constitucional, 9ª Ed. P. 949ª

Desse modo, tem-se que o projeto de lei ora analisado se mostra incompatível
com o ordenamento jurisdicional vigente, notadamente no que tange à inobservância aos
princípios constitucionais da separação dos poderes.

Diante dos motivos expostos, não me resta outra alternativa senão vetar
totalmente o do Projeto de Lei nº 2161/2020 (Autógrafo de n.º 2065/2020) com fulcro no
art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio Poder,
para análise e deliberação de Vossas Excelências.

MENSAGEM Nº 019/2021
De 22 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir José Dowsley
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
N e s t a

Senhor Presidente,

Dirijo-me a essa Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa, por intermédio de
Vossa Excelência, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me conferem
o artigo 35, §2º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 60, inciso IV, da
mesma Lei, decidi VETAR TOTALMENTE o Projeto de Lei Ordinária n° 2.162/2020,
autógrafo nº 2066/2020, de autoria do vereador Helton Renê, conforme as razões anexas.

RAZÕES DO VETO:

O objetivo do Projeto de Lei Ordinária n° 2.162/2020 é instituir no calendário
oficial do município de João Pessoa o ´´Agosto Dourado”, a ser comemorado durante todo
mês de agosto.

Inicialmente, cabe acentuar que, sob o aspecto formal, o Projeto de Lei em análise
não possui vício de iniciativa, uma vez que se enquadra na hipótese do artigo 30, I, da
Constituição Federal, que permite que os municípios legislem sobre assuntos de interesse
local.

No presente caso, o projeto visa sensibilizar sobre a importância do aleitamento
materno, com campanha de conscientização e instalação de símbolos da cor dourada nos
prédios públicos da cidade de João Pessoa durante mês de agosto.

Todavia, quanto ao aspecto material, com todas as vênias, entendo que o referido
Projeto viola, expressamente, o artigo 196, §2, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa.

O referido dispositivo estabelece que a legislação municipal ordinária
regulamentará a criação de datas comemorativas, nesses exatos termos:

Art. 196 Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o
acesso às fontes da cultura nacional e regional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais.
(...)
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação
para a cultura municipal.

A Lei Municipal que regula a criação de datas comemorativas de alta significação
para a cultura municipal é a 13.768/2019.

Avulta fazer referência a classificação de normas jurídicas, disseminada pelo
Professor Paulo de Barros Carvalho, que as divide em normas de conduta e de estrutura. As
primeiras ditam os comportamentos, sob os modais deônticos de obrigação, faculdade ou
proibição; já as normas de estrutura dizem respeito à produção de outras normas e são
fundamentais para regular a atividade legislativa.

A Lei Municipal 13.768/2019 é, sem sombra de dúvidas, uma norma de estrutura,
uma vez que solucionou o problema da infração de leis comemorativas aprovada pelo
parlamento, sem qualquer critério. A pretensão dessa norma em ser “superior” às demais
leis ordinárias, ditando os critérios a serem adotados para a criação de leis que versem
sobre datas comemorativas, tem respaldo na Lei Orgânica do Município de João Pessoa,
precisamente no art. 196, §2º.

Com efeito, a partir da vigência da Lei 13.768/2019, a instituição de datas
comemorativas no âmbito do município de João Pessoa deve observar os seguintes critérios:
i) alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e
étnicos que compõem a sociedade pessoense; ii) o critério de alta significação será realizado
mediante consultas e audiências públicas, documentadas e com a participação de segmentos
sociais; iii) os resultados das audiências públicas serão objeto de ampla divulgação pelos
meios oficiais; e, por fim, iv) a instituição de datas comemorativas serão procedidas de
projetos de lei que altere o texto da Lei 13.768/2019, com a comprovação da realização
de consultas e/ou audiências públicas a amplos setores da população.

Os critérios elencados acima estão previstos nos artigos 2º (c/c Lei Municipal
13.381/2017, alterada pela Lei Municipal 13.604/2018) da Lei 13.768/2019.

Importante registrar que o artigo 7º da referida norma estabelece que os projetos
de lei em tramitação, ainda que já enviados para a sanção ou veto do Chefe do Poder
Executivo Municipal, devem obedecer aos comandos fixados pela supramencionada Lei
Municipal, a partir de sua vigência.

Tecidas tais considerações, percebe-se que a propositura em análise não cumpre
os critérios fixados pela Lei 13.768/2019, já que não altera o seu Anexo, conforme
determina expressamente o artigo 2º.

Ainda, não há notícia sobre a ocorrência de consulta e audiências públicas sobre o
tema, tampouco de seus resultados.

Assim, percebe-se que os requisitos formais estabelecidos no artigo 2º da Lei
13.768/2019 não foram observados no caso concreto, o que resulta em clara violação ao artigo
196, §2, da LOMJP.

Dessa forma, diante do todo o exposto, por violação ao artigo 196, §2, da LOMJP
c/c artigo 2º da Lei 13.768/2019, delibero pelo VETO TOTAL ao Projeto de Lei Ordinária
n° 2.162/2020, nos termos do art. 35, § 2º, da LOMJP.

Oportunamente, restituo a matéria ao reexame e apreciação desse Egrégio Poder,
para análise e deliberação de Vossas Excelências.
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PORTARIA Nº.556 Em, 20 de janeiro de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das
atribuições que lhe confere os incisos V e VIII do artigo 60, combinado com o inciso VIII,
artigo 70 da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa.

RESOLVE:

I – Nomear ODIVIO NOGUEIRA DOS SANTOS, para exercer o
cargo em comissão, símbolo DAS-1, de CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRAMENTO, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL.

II - Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01 de janeiro
de 2021.

PORTARIA Nº.591 Em, 20 de janeiro de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso
das atribuições que lhe confere os incisos V e VIII do artigo 60, combinado com o
inciso VIII, artigo 70 da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa.

RESOLVE:

I – Nomear SHEILA GONÇALVES ALVIM PINHEIRO DIAS
, para exercer o cargo em comissão, símbolo DAE-3 de ASSESSOR ESPECIAL , da
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL.

II - Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01 de
janeiro de 2021.

PORTARIA Nº. 1005 Em, 20 de janeiro de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no
uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica
para o Município de João Pessoa e Lei 10.429/2005, e modificações posteriores,

RESOLVE:

I – Nomear JOSANA VITAL DA SILVA, para exercer o
cargo em comissão, símbolo DAS-1 de CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 1 de
janeiro de 2021.

PORTARIA nº 1077 João Pessoa, 23 de janeiro de 2021

CONSTITUI COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO
PARA ANÁLISE TÉCNICA DOS PARTICIPANTES DA
SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO –
SBQC Nº 91.004/2020, RELATIVA A CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O
DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DO ROGER E
A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CRIAÇÃO DE
PARQUE SOCIOAMBIENTAL EM JOÃO PESSOA/PB,
NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 59, 60, inciso V, 76, inciso II, alínea c, da Lei orgânica do Município de João
Pessoa/PB;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de análise técnica por equipe qualificada,

RESOLVE:

Art. 1° – Constituir Comissão Técnica para análise e avaliação das propostas técnicas dos
participantes da Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) nº 91.004/2020, relativa à
Contratação do Desenvolvimento dos Estudos e Projetos de Recuperação Ambiental do Lixão do
Roger e a Elaboração de Projetos para a Criação de Parque Socioambiental em João Pessoa/PB,
no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, em apoio à Comissão Especial de Licitação da
Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, de acordo com as Políticas de
Aquisições instituídas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, especialmente a
GN n° 2350-15.

Art. 2º – A comissão é composta pelos servidores abaixo discriminados, que ficam designados:

I – Thais Gidi Portella (nomeada pela portaria n° 322/2021) – UEP/SEGOV – Presidente;
II – Hugo Barbosa de Paiva Júnior – matrícula: 89.232-7 – UEP/SEGOV – Membro;
III – Caio Mario Silva e Silva – matrícula: 70.125-4 – UEP/SEGOV – Membro;
IV – José Dantas de Lima – matrícula: 4.928 – EMLUR – Membro.

Art. 3° – A Portaria n° 1069/2020 fica revogada naquilo em que conflitar com os termos desta
portaria.

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua emissão.

SEAD

PORTARIA Nº. 03 Em, 14 de janeiro de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando 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, consoante a delegação de competência expressa nos
Decretos n.ºs 4.771 de 20 de janeiro de 2003 e 8.926, de 07 de abril de 2017, e tendo em
vista o que consta do Processo nº 2021/02111, e Ofício nº 006/OGM, de 11 de janeiro de
2021.

R E S O L V E: autorizar permanecer à disposição da
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, o servidor SERGIO
MACENA ALVES, matrícula nº 24.202-1, ocupante do cargo de GUARDA CIVIL
MUNICIPAL, lotado na SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, até
31 de dezembro de 2021.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01 de janeiro
de 2021.
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PORTARIA N.º 04 Em, 14 de janeiro de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando 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 delegação de competência expressa no Decreto
n.º 4.771 de 20 de janeiro de 2003 e tendo em vista o que consta do processo nº
2021/003020.

RESOLVE: de acordo com o inciso I, artigo 95 da Lei nº 2.380
de 26 de março de 1979 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de João Pessoa)
exonerar, a pedido, FERNANDA CLARICE DA CUNHA MESQUITA CORSO, matricula
nº 92.326-5, ocupante do cargo de AGENTE DE CONTROLE URBANO, lotada na
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

II - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA Nº 05 Em, 14 de janeiro de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando 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 delegação de competência expressa no Decreto n.ºs 4.771, e
tendo em vista o que consta do processo nº 2020/102094.

RESOLVE: de acordo com artigo 19 da Lei Complementar nº. 60/2010,
conceder a KARINA MARIA DE SOUZA SOARES, matrícula nº 55.853-2, lotada na
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ocupante do cargo de PROFESSOR DA
EDUCAÇÃO BÁSICA II, Progressão Funcional da classificação 1.11.02.03.03, para
classificação 1.11.02.04.01.

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA Nº 06 Em, 14 de janeiro de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando 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 delegação de competência expressa no Decreto n.ºs 4.771, e
tendo em vista o que consta do processo nº 2020/102094.

RESOLVE: de acordo com artigo 19 da Lei Complementar nº. 60/2010,
conceder a YARA CARVALHO PEDROSA DE QUEIROZ, matrícula nº 82.442-9, lotada
na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ocupante do cargo de PROFESSOR DA
EDUCAÇÃO BÁSICA II, Progressão Funcional da classificação 1.11.02.02.01, para
classificação 1.11.02.03.01.

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA N.º 07 Em, 14 de janeiro de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando 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 delegação de competência expressa no Decreto
n.º 4.771 de 20 de janeiro de 2003 e tendo em vista o que consta do processo nº
2021/002468.

RESOLVE: de acordo com o inciso I, artigo 95 da Lei nº 2.380
de 26 de março de 1979 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de João Pessoa)
exonerar, a pedido, GIBRAN BALDER DE CARVALHO MENEZES, matricula nº 83086-
1, ocupante do cargo de AGENTE EDUCACIONAL, lotado na SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA.

II - Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 11 de
janeiro de 2021.

SMS

PORTARIA Nº. 005/2021 Em, 19 de janeiro de 2021.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso de suas

atribuições que lhe são conferidas e,

Considerando a necessidade de instituição formal do Comitê Científico COVID-19, de

caráter consultivo e com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões da gestão municipal,

tomando por base critérios estatísticos e, também evidências científicas;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir o COMITÊ CIENTÍFICO COVID-19, composto pelos seguintes

profissionais:

I – Membros Executivos:

a) Fernando Martins Selva Chagas – Coordenador;
b) Felipe Proênço de Oliveira – Coordenador;
c) Hemílio Fernandes Campos Coêlho – Estatístico.

II – Membros Operacionais:

a) Mariana Travassos – Apoio Operacional de Estatística;
b) Luciana Torres Figueiredo – Apoio Operacional de Regulação;
c) Alline F. Martins Grisi – Diretora de Vigilância Municipal;
d) Rayanna Wanessa Guimarães Coelho – Diretora de Vigilância Municipal;
e) Talles Honorato Claudino Silva – Apoio Administrativo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua assinatura.

PORTARIA N.º 08 João Pessoa, 22 de janeiro de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando 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 delegação de competência expressa nos Decretos n.ºs
4.771, de 20 de janeiro de 2003, e 8926/2017, e modificações posteriores e tendo em vista o
que consta do Processo nº 2021/005569 e Ofício nº 015/CM, de 26 de dezembro de 2021.

R E S O L V E:

I – Autorizar permanecer à disposição da CÂMARA MUNICIPAL
DE JOÃO PESSOA, com ônus para esta Prefeitura, os servidores LUIZA CRISTINA DA
SILVA RIBEIRO, matrícula nº 17.782-2, MANOELLA MARIA SARAIVA
CAVALCANTE, matrícula nº 82.699-5, e MARCUS ANTONIO GADELHA MENDES,
matrícula nº 29.171-4, lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, até 31 de
dezembro de 2021.

II - Esta portaria retroage seus efeitos a partir de 01 de janeiro de
2021.
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PGM

SEMOB

PORTARIA Nº. 002/2021 João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA DE
JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei
Orgânica do Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante à
delegação de competência expressa no item VI, art. 9º, na Lei nº. 12.250 de 26 de
dezembro de 2011, Portaria nº 39 GAPRE de 01 de janeiro de 2021, e considerando
o Processo Administrativo nº 2021/001652 de 08 de janeiro de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1º – Fica autorizada a cessão do servidor PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA – Matricula Funcional nº 01.013-8, para exercer suas atividades laborais
na Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa – COPAC-JP.

Art. 2º – Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do servidor,
mensalmente ao órgão cedente.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade até 31 de dezembro de 2021.

PROCON

PORTARIA 002/2021

O Secretário Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-JP), no uso de suas
atribuições legais previstas na Lei 12.813/2014,

RESOLVE:

I - Designar para desempenhar a função de FISCAL da Secretaria Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor, pelo período de 02 (dois) anos,

1 - MARIANA CABRAL TEIXEIRA DE CARVALHO, matrícula nº 90.020-3;
2 - SARAH DE SOUZA PEIXOTO BRASILINO OLEGARIO, matrícula nº 89.189-4;
3 - LARISSA GUIMARÃES LIMA, matrícula nº 89193-2;
4 - RODRIGO THIAGO FERREIRA REGIS, matrícula nº 89190-8;
5 - ARLLEY DELFINO GOMES LACERDA, matricula nº 89.983-6 ;
6 - ADRIANO GOMES DA SILVA, matrícula n º 94.970-1;
7 - GENÁRIO ALBINO NETO, matrícula nº 94.979-5;
8 - VAMBERTO ALEXANDRE DE SOUSA, matrícula nº 11.807-9;
9 - MARCOS DE OLIVEIRA FURTADO JÚNIOR, matrícula nº 90.803-7;
10 - WALTER PEDRO LEMOS DE LIMA, matrícula nº 92.189-1;
11 - GIOVANE VARELA DA COSTA, matrícula nº 86.351-3;
12 - JOSÉ CLEUDO DANTAS PINHEIRO FILHO, matrícula nº 90.778-2;
13 - CAMILLA TESTA GONZAGA, matrícula nº 90.542-9.

II - Revogam-se as Portarias de designação anteriores.

III - Essa portaria retroage os seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.

EDITAL 001/2021 DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES ESTUDANTIS PARA

PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE EMISSÃO CIE 2021

O Secretário Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-JP), no uso de
suas atribuições legais, em concordância com a Lei Municipal 12.668/2013, comungada com a
Lei Municipal 12.810/2014, torna público o chamamento das Entidades Estudantis
Secundaristas e Universitárias com atuação no Município de João Pessoa, devidamente
elencadas no art. 1º das leis acima mencionadas, a apresentarem junto ao Procon Municipal de
João Pessoa, em concordância com art. 3º da Lei Municipal 12.668/2013, as seguintes
documentações:

1 - Cópia do Estatuto Social, devidamente registrada;

2 - Cópia das Ata de Eleição e Posse da atual diretoria;

3 - Cópia da inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

4 - Comprovante de abertura de conta corrente em nome da entidade ou do responsável pela
mesma;

5 - Cópia do contrato de locação do endereço onde se estabelece a entidade, figurando a mesma
como locatária do imóvel;

6 - Cópia do contrato de prestação de serviços gráficos com a gráfica e/ou empresa
especializada na confecção da carteiras estudantis, devendo a mesma possuir sede ou subsede no
município de João Pessoa;

7 - Termo nomeando os representantes da entidade junto ao Procon-JP, constando o nome, CPF
e endereço dos mesmos, com cópias dos comprovantes em anexo.

Os documentos já apresentados na convocação anterior poderão ser reaproveitados,
devendo as entidades que assim desejarem protocolar declaração manifestando sua vontade para
esse fim.

MARCOS SOUTO MAIOR FILHO
Superintendente Adjunto
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EMLUR

PORTARIA Nº 008/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR JOSUE PEIXOTO FLORES NETO,
Matrícula 1.993-3 para exercer em Comissão, o Cargo de Diretor Departamento
Tratamento e Disposição Final , símbolo DAE-3, do Quadro de servidores desta
Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 15 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 009/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR LUIZ GONZAGA MOUSINHO DE
ANDRADE para exercer em Comissão, o Cargo de Diretor Departamento
Apoio Técnico Planejamento , símbolo DAE-3, do Quadro de servidores desta
Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 15 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

RICARDO JOSÉ VELOSO
Superintendente

PORTARIA Nº 010/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR JOACIR RODRIGUES LUCIO
JÚNIOR , Matrícula 52.196-5 para exercer em Comissão, o Cargo de Chefe
Divisão Informações Gerenciais, símbolo DAS-1, do Quadro de servidores desta
Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 15 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo Jose Veloso
Superintendente

A respectiva documentação deverá ser entregue na sede do Procon Municipal de João
Pessoa, localizada na Av. Dom Pedro I, 473, Centro, João Pessoa, das 09h00 às 17h00, até o dia
12 de fevereiro de 2021.

João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.

EDITAL 002/2021 DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES ESTUDANTIS PARA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CIE 2021

O Secretário Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-JP), no uso de

suas atribuições legais, sob orientação da Lei Municipal 12.668/2013, de acordo com a Lei

Municipal 1.877/2017, convoca as Entidades Estudantis Secundaristas e Universitárias com

atuação no Município de João Pessoa interessadas a apresentar o banco de dados, em site

específico para leitura, verificação e comprovação de dados para comprovação e validação da

CIE, para fins de certificação digital, obedecendo os seguintes critérios:

1 - O site deverá estar de acordo com art. 4º da Lei Municipal 1.877/2017 e do Decreto Federal

7.962/2013;

2 - O banco de dados deverá ser acessado por QRCODE individual e dinâmico, impresso na

Carteira Estudantil 2021;

3 - O QRCODE, após escaneado, direcionará imediatamente à cópia digital da carteira

estudantil;

4 - A Entidade interessada deverá ter e/ou contratar site específico para as devidas consultas e

emissão das carteiras de estudantes, bem como o armazenamento de todas as imagens e dados,

fazendo-se disponível à consulta aos estudantes e demais interessados;

5 - O banco de dados deverá estar presente no sistema, obedecendo os elementos elencados no

art. 3º da Lei Municipal 1.877/2017 e nos termos dos Termos de Ajustamento de Conduta

firmados em anos anteriores;

6 - O site de hospedagem obrigatoriamente deverá conter campo de ferramenta específica para

comprovação online da carteira de estudante 2021, através do QRCODE, para resultar se inativa

(bloqueada ou cancelada) ou ativa (frequência regular) quando da sua consulta pública;

7 - Deverá conter campo ou página de para o acesso restrito aos dirigentes do estabelecimento

de ensino responsável para consulta da situação escolar/acadêmica do estudante, podendo

inativar ou ativar o documento caso o seu portador esteja em situação irregular.

Todos os critérios acima elencados deverão ser apresentados na sede do Procon

Municipal de João Pessoa, localizada na Av. Dom Pedro I, 473, Centro, João Pessoa, das 09h00

as 17h00, até o dia 12 de fevereiro de 2021.

Competirá ainda às entidades interessadas, apresentarem-se a sede do Procon-JP, por

meio de seu programador ou dirigente, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021, das 09h00 as

17h00, com modelo de uma carteira de estudante para simulação e conferência dos itens 1, 2, 3

e 4 deste Edital.

A ausência do cumprimento aos critérios estabelecidos torna inapta a Entidade

Estudantil à participar do processo de emissão da Carteira de Identificação Estudantil (CIE)

2021, conforme disciplina o art. 6° da Lei Municipal 1.877/2017.

João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.
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PORTARIA Nº 011/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA ESPECIAL
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do Decreto nº
2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal 10.429/2005,
resolve

NOMEAR IAGO RAMALHO DE HOLANDA
FURTADO , Matrícula 52.216-3 para exercer em Comissão, o Cargo de Chefe
Divisão Estudos e Pesquisas, símbolo DAS-1, do Quadro de servidores desta
Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 15 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 012/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR SAMYR SAMPAIO FREIRE , Matrícula
52.187-6 para exercer em Comissão, o Cargo de Diretor Departamento de
Remoção e Resíduos Sólidos, símbolo DAE-3, do Quadro de servidores desta
Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 15 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 013/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR MARYLANDE VIDERES DE
MEDEIROS , Matrícula 52.212-1 para exercer em Comissão, o Cargo de Chefe
Divisão Geo-Processamento, símbolo DAS-1, do Quadro de servidores desta
Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 15 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 014/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR WILLAMS TEIXEIRA BARBOSA ,
Matrícula 1.423-1 para exercer em Comissão, o Cargo de Chefe Divisão
Educação Ambiental, símbolo DAS-1, do Quadro de servidores desta Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 15 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 015/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR CARLOS ARAÚJO RODRIGUES,
Matrícula 51.965-1 para exercer em Comissão, o Cargo de Chefe Divisão
Gerenciamento e Controle, símbolo DAS-1, do Quadro de servidores desta
Autarquia

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 15 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 021/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA ESPECIAL
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do Decreto nº
2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal 10.429/2005,
resolve

NOMEAR JOSENILDO LIRA DA SILVA para
exercer em Comissão, o Cargo de Assessor Especial, símbolo DAE-3, do Quadro
de servidores desta Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 19 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente
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PORTARIA Nº 22/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR JOSÉ MAURICIO FERREIRA CABRAL,
Matrícula 2.143-1 para exercer em Comissão, o Cargo de Chefe Divisão
Controle Pagamento, símbolo DAS-1, do Quadro de servidores desta Autarquia.

Os efeitos administrativos e financeiros da presente
Portaria retroagem a 04 de Janeiro do corrente ano.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 19 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 23/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR CAROLENE DE FÁTIMA OLIVEIRA
ESTRELA , Matrícula 52.096-9 para exercer em Comissão, o Cargo de Diretor
Depto Val. Recup. Res. Sólidos, símbolo DAE-3, do Quadro de servidores desta
Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 19 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 26/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR ELIZABETH FRANCA , Matrícula
52.124-8 para exercer em Comissão, o Cargo de Assessor Técnico, símbolo
DAE-3, do Quadro de servidores desta Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 19 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 27/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR LUCAS COSTA DE SOUZA, Matrícula
52.213-9 para exercer em Comissão, o Cargo de Assistente de Gabinete,
símbolo DAS-3, do Quadro de servidores desta Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 19 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 028/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR RONALDLEE ROQUE CORDEIRO,
Matrícula 52.119-1A para exercer em Comissão, o Cargo de Assistente de
Gabinete, símbolo DAS-3, do Quadro de servidores desta Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em19 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 24/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único,
do Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei
Municipal 10.429/2005, resolve

NOMEAR LUCIANO GARCIA , Matrícula
52.185-0, para exercer em Comissão, o Cargo de Chefe de Divisão Gest. Res.
Cont. Civil e Demol, símbolo DAS-1, do Quadro de servidores desta
Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 19 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente
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PORTARIA Nº 030/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR JÉSSICA SILVA RAMALHO , para
exercer em Comissão, o Cargo de Assessor Técnico, símbolo DAE-3, do Quadro
de servidores desta Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 20 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 032/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR MATHEUS ANGELO ARAUJO DOS
SANTOS LIMA , para exercer em Comissão, o Cargo de Assistente de
Gabinete, símbolo DAS-3, do Quadro de servidores desta Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 20 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 033/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR MARCOS FERREIRA BARBOSA
JÚNIOR, Matrícula 52.131-1 para exercer em Comissão, o Cargo de Chefe
Unidade de Informática , símbolo DAE-3, do Quadro de servidores desta
Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 21 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente

Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 034/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR IGOR BERGSON MORAES
VASCONCELOS , Matrícula 51.975-8 para exercer em Comissão, o Cargo de
Assistente de Gabinete , símbolo DAS-3, do Quadro de servidores desta
Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 21 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

PORTARIA Nº 035/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR SONIA MARIA BATISTA DURAND ,
Matrícula 51.973-1 para exercer em Comissão, o Cargo de Chefe Setor de
Fiscalização , símbolo DAI-2, do Quadro de servidores desta Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 21 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

PORTARIA Nº 029/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR KATIUSCA CAMELO FREIRE
SITONIO para exercer em Comissão, o Cargo de Assistente de Gabinete,
símbolo DAS-3, do Quadro de servidores desta Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 20 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

Ricardo José Veloso
Superintendente
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Ricardo José Veloso
Superintendente

PORTARIA Nº 036/2021

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 8º e 34, Parágrafo Único, do
Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, combinado com a Lei Municipal
10.429/2005, resolve

NOMEAR MARIANA COATTI DE LIMA , para
exercer em Comissão, o Cargo de Assistente de Gabinete , símbolo DAS-3, do
Quadro de servidores desta Autarquia.

EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza
Urbana, em 21 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento.

FUNJOPE

PORTARIA N° 0040/2021 Em, 21 de janeiro de 2021.

O Diretor Executivo da Fundação Cultural de João Pessoa -

FUNJOPE, no uso das atribuições previstas na Lei n° 7.852 de 24 de agosto de

1995 e o Decreto n° 2.897 de 02 de outubro de 1995 e de acordo com a Lei

Municipal n° 10.429, de 14 de fevereiro de 2005 e modificações posteriores.

R E S O L V E:

I. Nomear PATRICIA FIDELIS MARINHO, para o cargo em

comissão, símbolo DAS-1, de CHEFE DA SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS da

Fundação Cultural de João Pessoa – FUNJOPE.

II. Esta portaria retroage seus efeitos para 01 de janeiro de 2021.

PORTARIA N° 0042/2021 Em, 21 de janeiro de 2021.

O Diretor Executivo da Fundação Cultural de João Pessoa -

FUNJOPE, no uso das atribuições previstas na Lei n° 7.852 de 24 de agosto de

1995 e o Decreto n° 2.897 de 02 de outubro de 1995 e de acordo com a Lei

Municipal n° 10.429, de 14 de fevereiro de 2005 e modificações posteriores.

R E S O L V E:

I. Nomear MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRANCISCO, para o

cargo em comissão, símbolo DAS-1, de CHEFE DA SEÇÃO DE EVENTOS

ARTÍSTICOS da Fundação Cultural de João Pessoa – FUNJOPE.

II. Esta portaria retroage seus efeitos para 01 de janeiro de 2021.

PORTARIA N° 0041/2021 Em, 21 de janeiro de 2021.

O Diretor Executivo da Fundação Cultural de João Pessoa -

FUNJOPE, no uso das atribuições previstas na Lei n° 7.852 de 24 de agosto de

1995 e o Decreto n° 2.897 de 02 de outubro de 1995 e de acordo com a Lei

Municipal n° 10.429, de 14 de fevereiro de 2005 e modificações posteriores.

R E S O L V E:

I. Nomear FELIPE MATHEUS DA SILVA LIMA, para o cargo em

comissão, símbolo DAS-1, de CHEFE DA SEÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS da

Fundação Cultural de João Pessoa – FUNJOPE.

II. Esta portaria retroage seus efeitos para 01 de janeiro de 2021.
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PORTARIA N° 0043/2021 Em, 21 de janeiro de 2021.

O Diretor Executivo da Fundação Cultural de João Pessoa -

FUNJOPE, no uso das atribuições previstas na Lei n° 7.852 de 24 de agosto de

1995 e o Decreto n° 2.897 de 02 de outubro de 1995 e de acordo com a Lei

Municipal n° 10.429, de 14 de fevereiro de 2005 e modificações posteriores.

R E S O L V E:

I. Nomear ANDRÉIA TAVARES DE SOUSA ANDRADE, para o

cargo em comissão, símbolo DAS-1, de CHEFE DA SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

da Fundação Cultural de João Pessoa – FUNJOPE.

II. Esta portaria retroage seus efeitos para 01 de janeiro de 2021.

IPM

PORTARIA Nº 025/2021.

Nomeia PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO do
Instituto de Previdência do Município de João
Pessoa (IPMJP).

A Superintendente do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM/JP),
no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 136, inciso II, da Lei Municipal nº
10.684/2005; e,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5.716/2006, que regulamenta, no âmbito da
Prefeitura do Município de João Pessoa, a modalidade de licitação denominada Pregão Eletrônico,
para a aquisição de bens e serviços comuns, instituída pela Lei Federal nº 10.520/2002;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora ISABELLA DUARTE GOUVÊA, matrícula 60.086-5, para
desempenhar as funções de pregoeira oficial do Instituto de Previdência do Município de João
Pessoa.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo para compor a equipe de apoio ao pregão:

a) VICTOR HUGO LINS ALMEIDA DE ANDRADE (mat. 70.962-0).
c) ANDERSON DIEGO OLIVEIRA GOMES (mat. 70.949-2).

d) TIAGO ALVES DA COSTA (mat. 70.976-0).
e) DIEGO FERNANDES HERMÍNIO (mat. 71.047-4).

Art. 3º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer
disposições em contrário.

João Pessoa, 20 de Janeiro de 2021.

EXTRATO

EXTRATO Nº 12/2021 DO TERMO ADITIVO Nº 08/2021 AO CONTRATO Nº.
10.318/2016 PARA ALTERAR A CLAUSULA OITAVA REFERENTE Á
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM A LOCAÇÃO E
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO
MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR PARA AR
SINTÉTICO; VÁCUO CLÍNICO POR BOMBAS; COM A MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS EXTERNOS; SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DAS
AMBULANCIAS DE RESGATE DO SAMU, UNIDADES DE PRONTO
ATENDIMENTO (UPAS), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE SAÚDE, E WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, ENTIDADE CONTRATADA EM
VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015

OBJETIVO: Alteração da cláusula OITAVA:

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS
8.1. O presente Aditivo vigerá até que seja ultimado novo certame licitatório ou
por, no máximo, 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 22 de janeiro de 2021,
em caráter excepcional, conforme faculta o art. 57, §4º, da Lei nº. 8.666/93.

As demais Cláusulas do Contrato inicial permanecem inalteráveis. E por estarem
justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em cinco vias de
igual teor e forma, para que produza os seus devidos e legais efeitos, na presença
das testemunhas abaixo consignadas.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO (A): WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE
LTDA
DATA DA ASSINATURA: 19/01/2021

Expediente nº 001/2021

A Superintendente do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa – IPM, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
artigo 136, inciso II e III da Lei Municipal n 10.684/05, resolve:

Publicas o(s) resultado(s) do(s) seguintes Processos Administrativos:

13802/2019 MARILOURDES PINHEIRO DA SILVA 11.546-1 IRREGULARIDADE NO VALOR DO BENEFÍCIO PROCEDENTE

17195/2020 JOANA DARC SILVA GUIMARÃES 33.102-3 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE INDEFERIDO

17316/2020 GERALDO PAZ BEZERRA 24.043-5 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE INDEFERIDO

João Pessoa, 20 de Janeiro de 2021.



EXTRATO Nº 12/2021 DO TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONTRATO Nº. 10.412/2018

PARA ALTERAR A CLÁUSULA OITAVA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES EM LEITOS DE RETAGUARDA EM

CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO

PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE SAÚDE, E HOSPITAL SÃO LUIZ

LTDA, ENTIDADE CONTRATADA EM VIRTUDE DO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº

10.001/2018

OBJETIVO: Alteração da cláusula OITAVA:

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS

8.1. O presente Aditivo terá vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 23 de

janeiro de 2021, podendo ser prorrogado por iguais períodos, conforme faculta o art. 57, inciso

II, da Lei nº. 8.666/93.

As demais Cláusulas do Contrato inicial permanecem inalteráveis. E por estarem justas e

acordadas, as partes assinam o presente instrumento em cinco vias de igual teor e forma, para

que produza os seus devidos e legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo

consignadas.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO (A): HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA

DATA DA ASSINATURA: 23/01/2021
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Em casa, na rua, na praia, no trânsito, no barzinho ou em qualquer lugar, poluição
sonora não é legal. Ela prejudica a nossa saúde, o meio ambiente e é crime.

POLUIÇÃO
SONORA

NÃO É LEGAL.

SE PRECISAR, DENUNCIE.

0800.281.9208

CIDADE COM
SOM ALTO,

EDUCAÇÃO LÁ
EMBAIXO

SEJA SEMPRE EDUCADO

TERMO DE RATIFICAÇÃO



RESPEITE A FAIXA

DE PEDESTRE

JOÃO PESSOA JÁ

ESTÁ SE ORGULHANDO

FAÇA SUA PARTE

JOÃO PESSOA JÁ

ESTÁ SE ORGULHANDO


