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AUTÓGRAFO Nº 349/2016
PROJETO DE LEI Nº 696/2016
AUTORIA: DEPUTADO ANÍSIO MAIA

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão do CPF do consumidor fi-
nal nos cupons fiscais emitidos por 
empresas no âmbito do Estado da 
Paraíba e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º As empresas sediadas no Estado da Para-
íba, que realizam vendas no atacado ou no varejo, 
estão obrigadas a informar o CPF do consumidor nos 
cupons fiscais e nas notas fiscais de venda que emitir, 
em transações acima de R$ 200,00 (duzentos reais).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua pu-
blicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
                                       
Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 31 de 
maio de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 350/2016
PROJETO DE LEI Nº 708/2016
AUTORIA: DEPUTADO RANIERY PAULINO

Concede o Título de Cidadão Parai-
bano ao Senhor Arnaldo Niskier. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Parai-
bano ao Senhor Arnaldo Niskier, Professor Doutor em 
Educação, pelos relevantes serviços prestados ao 
Estado e ao Brasil. 

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

blicação.

AUTÓGRAFOS

PRESIDÊNCIA
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Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  
31 de maio  de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 351/2016
PROJETO DE LEI Nº 726/2016
AUTORIA: DEPUTADO NABOR WANDERLEY

Dispõe sobre a prioridade às pes-
soas acometidas de insuficiência 
renal crônica e transplantadas 
nos atendimentos dos serviços 
públicos e privados que mencio-
na e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica assegurada a prioridade de atendi-
mento preferencial às pessoas acometidas de insu-
ficiência renal crônica e às pessoas transplantadas, 
nos serviços públicos e privados no Estado da Pa-
raíba. 

§ 1º Compreende-se públicos os serviços de 
educação, saúde, assistência social e transporte.

§ 2º Compreende-se privados os serviços de 
bancos, casas lotéricas, supermercados, lojas de 
departamentos e similares.

Art. 2º Para comprovação do estado de insufici-
ência renal crônica e de transplantado, será exigido 
do cidadão documento emitido por órgão público 
do Sistema Único de Saúde – SUS.

 
Art. 3º A Administração Pública Estadual confe-

rirá às pessoas portadoras de insuficiência renal 
crônica e pessoas transplantadas tratamento prio-
ritário e apropriado em órgãos públicos e privados, 
para que lhes seja efetivamente assegurado o ple-
no exercício de seus direitos individuais e sociais e 
sua completa integração social. 

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  
31 de maio de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 352/2016
PROJETO DE LEI Nº 493/2015
AUTORIA: DEPUTADO NABOR WANDERLEY

Dispõe sobre a prioridade no tra-
tamento a crianças e adolescentes 
vítimas de violência e a conselhei-
ros tutelares, no exercício da fun-
ção, nas Delegacias de Polícia e 
no Instituto Médico Legal. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica assegurado tratamento prioritário a 
crianças e adolescentes vítimas de violência e a 
conselheiros tutelares, no exercício da função, nas 
Delegacias de Polícia e no Instituto Médico do Es-
tado da Paraíba. 

     
Art. 2º As crianças e adolescentes vítimas de 

violência aguardarão o atendimento em lugar reser-
vado nas unidades integrantes da Polícia Civil e no 
Instituto Médico Legal do Estado da Paraíba. 

Parágrafo único. A autoridade policial responsá-
vel preservará a dignidade, imagem e identidade da 
criança ou adolescente em situação de vulnerabili-
dade. 

Art. 3º Será afixado, em todas as unidades inte-
grantes da Polícia Civil do Estado, em local visível 
ao público, o inteiro teor desta Lei e o contato da 
ouvidoria da respectiva instituição. 

Art. 4º O descumprimento desta Lei sujeitará o 
servidor às penalidades da Lei Complementar nº 
58/03. 

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

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 
06 de junho de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 353/2016
PROJETO DE LEI Nº 590/2015
AUTORIA: DEPUTADO JOÃO GONÇALVES

Concede o Título de Cidadão Pa-
raibano ao Senhor Willian Koji Ka-
mei, Tenente Coronel de Cavalaria, 
Comandante do 16º Regimento de 
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Cavalaria Mecanizada.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Pa-
raibano ao Senhor Willian Koji Kamei, Tenente Co-
ronel de Cavalaria, Comandante do 16º Regimento 
de Cavalaria Mecanizada, pelos relevantes serviços 
prestados ao Brasil e, consequentemente, ao nosso 
Estado da Paraíba.

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

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 
06 de junho de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 354/2016
PROJETO DE LEI Nº 664/2016
AUTORIA: DEPUTADO JOÃO GONÇALVES

Cria, no Calendário Oficial do Es-
tado da Paraíba, o Dia do Asses-
sor Parlamentar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica criado, no Calendário Oficial do Es-
tado da Paraíba, o Dia do Assessor Parlamentar, 
a ser comemorado no dia 28 de outubro de cada 
ano. 

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

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 
06  de junho de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 355/2016
PROJETO DE LEI Nº 843/2016
AUTORIA: DEPUTADO JUTAY MENESES

Concede Título de Cidadão Pa-
raibano ao Bispo Robson Lemos 
Rodovalho, Bispo Mundial e Pre-
sidente do Ministério Sara Nossa 
Terra, pelos serviços prestados ao 

Estado da Paraíba.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Pa-
raibano ao Bispo Robson Lemos Rodovalho, Bis-
po Mundial e Presidente do Ministério Sara Nossa 
Terra.

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

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 
06 de junho de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 356/2016
PROJETO DE LEI Nº 514/2015
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

Institui mecanismo de controle do 
patrimônio público do Estado da 
Paraíba, dispondo sobre provisões 
de encargos trabalhistas a serem 
pagos às empresas contratadas 
para prestar serviços de forma 
contínua, no âmbito dos Poderes 
Públicos do Estado da Paraíba.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Os editais de licitação e contratos de ser-
viços continuados, no âmbito dos Poderes Públicos 
do Estado da Paraíba, sem prejuízo das disposi-
ções legais aplicáveis, observarão as normas desta 
Lei, para a garantia do cumprimento das obrigações 
trabalhistas nas contratações. 

Parágrafo único. Os editais referentes às contra-
tações de empresas para a prestação de serviços 
contínuos aos órgãos públicos do Estado da Paraí-
ba deverão conter expressamente o disposto no art. 
10º desta Lei, bem como disposição sobre a obriga-
toriedade de todos os seus termos.

Art. 2º As provisões de encargos trabalhistas, 
relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e 
multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem 
como a incidência dos encargos previdenciários e 
FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário 
serão glosadas do pagamento do valor mensal de-
vido às empresas contratadas para prestação de 
serviços de forma contínua no âmbito dos Poderes 
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Públicos do Estado da Paraíba e depositadas ex-
clusivamente em banco público oficial. 

Parágrafo único. Os depósitos de que trata o ca-
put deste artigo devem ser efetivados em conta-de-
pósito vinculada – bloqueada para movimentação 
–, aberta no nome da contratada e por contrato, uni-
camente para essa finalidade e com movimentação 
somente por ordem do órgão ou entidade contra-
tante.

Art. 3º A solicitação de abertura e a autorização 
para movimentar a conta-depósito vinculada – blo-
queada para movimentação –, serão providencia-
das pelo setor responsável do respectivo órgão, na 
forma do regulamento.

Art. 4º Os depósitos serão efetuados, com o 
acréscimo do lucro proposto pela contratada, sem 
prejuízo da retenção, na fonte, da tributação sujeita 
a alíquotas específicas previstas na legislação pró-
pria.

 Art. 5º O montante mensal do depósito vinculado 
será igual ao somatório dos valores das seguintes 
rubricas previstas para o período de contratação.

I - férias;

II - 1/3 constitucional;

III - 13º salário;

IV - multa do FGTS por dispensa sem justa cau-
sa; e

V - incidência dos encargos previdenciários e 
FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário.

Parágrafo único. Os valores provisionados para 
o atendimento deste artigo serão obtidos pela apli-
cação de percentuais e valores constantes da pro-
posta.

Art. 6º Os órgãos contratantes deverão firmar 
acordo de cooperação com banco público oficial, 
que terá efeito subsidiário a esta Lei, determinando 
os termos para a abertura da conta-depósito vincu-
lada – bloqueada para movimentação, na forma do 
regulamento.

Parágrafo único. Os órgãos contratantes pode-
rão negociar, com banco público oficial, caso haja 
a cobrança de tarifas bancárias, a isenção ou redu-
ção das referidas tarifas para a abertura e a movi-
mentação da conta-depósito vinculada – bloqueada 
para movimentação.

Art. 7º A assinatura do contrato de prestação 
de serviços entre o órgão contratante e a empresa 

vencedora do certame será precedida dos seguin-
tes atos:

I - solicitação pelo órgão contratante ao Banco, 
mediante ofício, de abertura de conta-depósito vin-
culada – bloqueada para movimentação –, no nome 
da empresa, conforme disposto no art. 2º desta Lei, 
devendo o banco público oficiar ao órgão contratan-
te sobre a abertura da referida conta-depósito vin-
culada – bloqueada para movimentação –, na forma 
de regulamento;

II - assinatura, pela empresa contratada, no pra-
zo de vinte dias, a contar da notificação do órgão 
contratante, dos documentos de abertura da conta-
depósito vinculada – bloqueada para movimenta-
ção – e de termo específico da instituição financeira 
oficial que permita ao órgão contratante ter acesso 
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação 
dos valores depositados à sua autorização, na for-
ma do regulamento.

Art. 8º Durante a execução do contrato, poderá 
ocorrer liberação de valores da conta-depósito me-
diante autorização do órgão contratante, que deve-
rá expedir ofício ao banco público oficial, conforme 
modelo constante no termo de cooperação.

Parágrafo único. Após a movimentação da conta-
depósito vinculada – bloqueada para movimentação 
–, o banco público oficial comunicará ao órgão con-
tratante, por meio de ofício, conforme regulamento.

Art. 9º Os saldos da conta-depósito vinculada 
– bloqueada para movimentação –, serão remune-
rados diariamente pelo índice da poupança ou por 
outro definido no acordo de cooperação previsto no 
art. 6º desta Lei, sempre escolhido o de maior ren-
tabilidade.

Art. 10. Os valores referentes às rubricas men-
cionadas no art. 5º depositados na conta-depósito 
vinculada – bloqueada para movimentação – dei-
xarão de compor o valor do pagamento mensal à 
empresa contratada.

Art. 11. A verificação dos percentuais das rubri-
cas indicadas no edital de licitação e contrato, o 
acompanhamento, o controle, a conferência dos 
cálculos efetuados, a confirmação dos valores e da 
documentação apresentada e demais verificações 
pertinentes, bem como a autorização para movi-
mentar a conta-depósito vinculada – bloqueada 
para movimentação –, serão efetuados pelo setor 
responsável do respectivo órgão, que deverá disci-
plinar as atribuições de cada área. 

Art. 12. A empresa contratada poderá solicitar 
autorização do órgão competente para:
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I - resgatar da conta-depósito vinculada – bloque-
ada para movimentação – os valores despendidos 
com o pagamento de verbas trabalhistas e previ-
denciárias que estejam contempladas nas mesmas 
rubricas indicadas no art. 5º desta Lei, desde que 
comprovado tratar-se dos empregados alocados 
pela empresa contratada para prestação dos servi-
ços contratados; e

II - movimentar os recursos da conta-depósito 
vinculada – bloqueada para movimentação –, di-
retamente para a conta-corrente dos empregados 
alocados na execução do contrato, desde que para 
o pagamento de verbas trabalhistas que estejam 
contempladas nas mesmas rubricas indicadas no 
art. 5º desta Lei.

§ 1º Para resgatar os recursos da conta-depósito 
vinculada – bloqueada para movimentação –, con-
forme previsto no inciso I deste artigo, a empresa 
contratada, após pagamento das verbas trabalhis-
tas e previdenciárias, deverá apresentar à unidade 
competente do órgão responsável os documentos 
comprobatórios de que efetivamente pagou a cada 
empregado as rubricas indicadas no art. 5º desta 
lei.

§ 2º Os órgãos contratantes, por meio de seus 
setores competentes, expedirão, após a confirma-
ção do pagamento das verbas trabalhistas retidas, 
a autorização de que trata o inciso I deste artigo 
encaminhando a referida autorização ao banco pú-
blico no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar 
da data da apresentação dos documentos compro-
batórios pela empresa, na forma do regulamento.

§ 3º Na situação descrita no inciso II deste arti-
go, o órgão contratante solicitará ao banco público 
oficial que, no prazo de dez dias úteis, contados 
da data da transferência dos valores para a conta-
corrente do beneficiário, apresente os respectivos 
comprovantes de depósitos.

Art. 13. A empresa contratada deverá atender à 
solicitação de assinatura dos documentos de aber-
tura da conta-depósito vinculada – bloqueada para 
movimentação –, em banco público indicado pelo 
órgão contratante, nos termos estabelecidos no in-
ciso II do art. 7º desta Lei.

Art. 14. No edital de licitação e no contrato de-
vem constar:

I - os percentuais das rubricas indicadas no art. 
5º desta Lei, para fins de retenção;

II - os valores das tarifas bancárias de abertu-
ra e de manutenção da conta depósito vinculada, 
negociadas com o banco público oficial, caso haja 
cobrança, conforme previsto no parágrafo único do 

art. 6º;

III – a indicação de que eventuais despesas para 
abertura e manutenção da conta-depósito vincula-
da deverão ser suportadas na taxa de administra-
ção constante na proposta comercial da empresa, 
caso haja cobrança de tarifas bancárias e não seja 
possível a negociação prevista no inciso anterior;

IV – a forma e o índice de remuneração dos sal-
dos da conta-depósito vinculada, conforme consta 
no art. 9º desta Lei;

V – a indicação de que haverá retenção sobre o 
montante mensal do pagamento devido à empresa 
dos valores das rubricas previstas no art. 5º desta 
Lei;

VI – a indicação de que será retido do pagamen-
to do valor mensal devido à contratada e deposi-
tado na conta-depósito vinculada, na forma esta-
belecida no parágrafo único do art. 2º desta Lei, o 
valor das despesas com a cobrança de abertura e 
de manutenção da referida conta-depósito, caso o 
banco público promova desconto(s) diretamente na 
conta-depósito vinculada – bloqueada para movi-
mentação; e

VII – a penalização a que está sujeita a contrata-
da, no caso de descumprimento do prazo indicado 
no inciso II do art. 7º desta Lei.

Art. 15. O saldo total da conta-depósito vinculada 
– bloqueada para movimentação – será liberado à 
empresa, no momento do encerramento do contrato, 
mediante declaração do sindicato da categoria cor-
respondente aos serviços contratados confirmando 
a quitação das indenizações trabalhistas, ocorren-
do ou não o desligamento dos empregados.

Parágrafo único. A execução completa do con-
trato só acontecerá quando o contratado comprovar 
o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias referentes aos empregados.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 
06 de junho de 2016.



DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO - Terça-Feira, 14 de Junho de 20166

PROJETO DE LEI Nº 941/2016

Dispõe sobre a criação da entida-
de fechada de previdência privada 
complementar e de plano de bene-
fícios para Deputados e Servido-
res Públicos não efetivos da As-
sembléia Legislativa do Estado da 
Paraíba, e dá outras providências.

 
CAPÍTULO I

DA ENTIDADE E SEUS FINS
 Art. 1º A Assembléia Legislativa do Estado da 

Paraíba constituir entidade fechada de previdência 
privada complementar multi-patrocinada e plano de 
benefícios para os Deputados e Servidores Públicos 
não Efetivos, da Assembléia Legislativa do Estado 
de Paraíba – ALEPREV, bem como outros planos, 
sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, 
vinculada ao Poder Legislativo, com autonomia ad-
ministrativa e financeira, e sede e foro na Capital do 
Estado da Paraíba. 

 Art. 2º A entidade e o plano de benefícios reger-
se-ão pela presente Lei, pelo Estatuto e pelo Re-
gulamento do Plano de Benefícios relativo ao seu 
e demais atos que forem baixados pelos órgãos 
competentes.

 Art. 3º O prazo de duração da entidade é inde-
terminado.

CAPÍTULO II
DO OBJETO

Art. 4º A entidade tem por objeto a concessão e 
a manutenção de benefícios previdenciários previs-
tos no artigo 10, mediante contribuição de seus par-
ticipantes e das respectivas patrocinadoras. Assim 
como poderá constituir outros planos aceitando no-
vos patrocinadores e instituidores, desde que isso 
não represente ônus ao Plano ALEPREV. 

Parágrafo único. O plano de que trata esta Lei 
terá caráter facultativo, contributivo e suplementar 
aos respectivos benefícios assegurados pelo Regi-
me de Previdência ao qual o Deputado e o Servidor 
Público Legislativo não Efetivo esteja obrigatoria-
mente vinculado, observado o disposto nesta Lei 
e os padrões mínimos fixados pelos órgãos regu-
ladores e fiscalizadores do regime de previdência 
complementar.

 
CAPÍTULO III

DOS MEMBROS DA ALEPREV
Art. 5º São membros da entidade:
 I –os participantes 
 II – os dependentes, na forma do artigo 8º desta 

Lei; 
 III – as patrocinadoras – Assembléia Legislativa 

Estado da Paraíba e demais; e 
 IV – as instituidoras. 
Parágrafo único.    O participante e seus depen-

dentes em gozo de benefício serão denominados 
de assistidos. 

 
SEÇÃO I

DOS PARTICIPANTES
Art. 6 Poderá figurar como Participante do Plano 

ALEPREV: 
 I – o Deputado Estadual inscrito no plano, no 

exercício do mandato;
 II – o Deputado Estadual inscrito no plano que 

perder o mandato ou licenciado para exercer cargo 
ou função pública;

 III – a Pessoa Física inscrita no plano que man-
tenham vínculo empregatício com a Assembléia Le-
gislativa do Estado da Paraíba, excetuando-se os 
servidores titulares de cargo efetivo nos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário; e 

 IV – a Pessoa Física inscrita no plano que ces-
sar o vínculo com a Assembléia Legislativa do Es-
tado da Paraíba;

Parágrafo Único. O parlamentar ou o servidor 
que se encontrar, respectivamente, na condição 
prevista nos incisos II ou IV deste artigo poderão 
manter a inscrição no Plano nas condições previs-
tas na legislação de regência das entidades fecha-
das de previdência complementar.

 Art. 7º Para figurar na condição de participante 
o parlamentar e o empregado de que trata esta Lei, 
deverá formalizar sua adesão ao plano, vertendo a 
respectiva contribuição.

 Parágrafo único. Aos participantes enquadrados 
nos incisos II e IV do artigo 6º é facultada a ma-
nutenção da contribuição extraordinária a cargo da 
Patrocinadora para cobertura do serviço passado.

 
Seção II

Dos Dependentes

Art. 8º Para fins desta Lei, são dependentes do 
participante:

 I – o cônjuge ou companheiro (a). e 
 II – o filho não emancipado até 21 anos ou in-

válido, aos quais se equiparam filho adotivo e en-
teados. 

Art. 9º Somente terá direito ao benefício o de-
pendente previamente inscrito no Plano.

 

CAPÍTULO IV
DOS BENEFÍCIOS

Art. 10. São assegurados os seguintes benefí-
cios aos participantes e seus dependentes:

 I – renda mensal de aposentadoria voluntária;
 II – renda mensal de aposentadoria por invali-
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dez permanente; e
 III – renda mensal de pensão por morte.
Art. 11. Resolução da Assembléia aprovará os 

respectivos planos de custeio e de benefícios, o 
qual deverá ser elaborado por consultoria atuarial 
especializada, com observância às disposições le-
gais das Leis Complementares Federais nºs 108 e 
109, de 29 de maio de 2001.  

Art. 12. A renda mensal de aposentadoria volun-
tária de que trata o inciso I, do artigo 10 será devida 
ao deputado ou servidor que se inscrever no plano 
e que cumpra os seguintes requisitos de elegibilida-
de, observado o disposto no §2º deste artigo:

 I – requerer;
 II – estiver em gozo de benefício concedido pelo 

Regime de Previdência ao qual esteja obrigatoria-
mente vinculado;

 III – tiver cessado o vínculo com a patrocinado-
ra;

 IV – estiver em dia com as contribuições para 
o plano;

 V – tiver 60 (sessenta) meses de contribuição 
para o Plano no caso de participante que se inscre-
ver até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
aprovação pelo órgão governamental competente e 
120 (cento e vinte) meses no caso de participante 
que se inscrever após decorrido o referido prazo, 
observado o disposto no §1º;

VI – tiver, no mínimo, 60 (sessenta) anos de ida-
de; e

VII – atender a todos os requisitos exigidos pelo 
regulamento do Plano e pela legislação vigente.

 § 1º Os parlamentares que se elegerem após 
a vigência desta Lei bem como os servidores que 
forem admitidos também após a vigência desta Lei 
ficam sujeito à carência de 60 (sessenta) meses de 
contribuição para o plano, além dos demais requi-
sitos previstos nos incisos I, II, III, IV, VI e VII do 
caput. 

 § 2º Para os benefícios de renda mensal de 
aposentadoria por invalidez e de pensão por morte, 
aplicam-se somente os requisitos de elegibilidade 
previstos nos incisos I, II e VII do caput.

 Art. 13. Para os benefícios decorrentes de inva-
lidez permanente e morte, o regulamento do plano 
deverá assegurar a contratação, através de uma 
sociedade seguradora  autorizada a funcionar no 
país, um capital destinado a cobrir os riscos atua-
riais. 

 § 1º O capital segurado será limitado ao mon-
tante das contribuições vincendas do participante 
e da patrocinadora previstas nos incisos I e II do 
artigo 18, vigentes na data de sua contratação, atu-
alizadas pela rentabilidade dos investimentos obti-
da no período de 12 (doze) meses imediatamente 
anterior à referida data.

 § 2º No início da vigência do plano de benefícios 
as contribuições referidas no §1º serão atualizadas 
pela variação do INPC mais juros de 6% ao ano 

pelo tempo que falta para o participante se tornar 
elegível a renda mensal de aposentadoria voluntá-
ria.

 § 3º O capital contratado comporá as rendas 
mensais de aposentadoria por invalidez e de pen-
são por morte na forma estabelecida no regulamen-
to do plano.

 Art. 14. O valor da renda mensal aos beneficiá-
rios previstos no artigo 10 deverá ser calculado ob-
servado o montante das contribuições vertidas pelo 
participante e pela patrocinadora acrescido do re-
sultado dos investimentos e, se for o caso, também 
do capital contratado conforme previsto no artigo 13 .

 Art. 15. A condição de dependente deverá sub-
sistir quando do evento gerador do benefício de ren-
da mensal de pensão por morte, não se admitindo 
inscrição em face de condição superveniente.

 Art. 16. Cessa o pagamento do benefício de 
renda mensal de pensão por morte em relação ao 
cônjuge ou companheiro (a) que contrair núpcias 
ou constituir nova união estável, bem como o filho 
ou filha que atingir a idade prevista no inciso II do 
artigo 8º. 

 Art. 17. Os reajustes dos benefícios em manu-
tenção serão efetuados de acordo com critérios es-
tabelecidos no regulamento do plano.

 
CAPÍTULO V

DAS FONTES DE RECEITAS E SUAS
APLICAÇÕES

 Art. 18. São fontes de receitas para a cobertura 
da renda mensal de aposentadoria voluntária:

 I – contribuição normal mensal do participante 
em percentual previsto anualmente no plano de 
custeio, incidente sobre o subsídio mensal do parla-
mentar e sobre a remuneração mensal do servidor, 
inscritos no plano;

 II – contribuição normal mensal do Poder Legis-
lativo, efetuada paritariamente com o participante 
que mantém vínculo com o patrocinador;

 III – contribuições extraordinárias do Poder Le-
gislativo efetuada para dar cobertura ao serviço 
passado dos participantes que ingressarem no pla-
no de benefícios no prazo previsto no artigo 23.

 IV – contribuições facultativas dos participantes, 
a título de aporte, sem contrapartida do Poder Le-
gislativo;

 V – contribuição mensal do participante que 
cessar o vínculo com a Patrocinadora, e optar por 
manter sua inscrição no Plano vertendo a sua con-
tribuição e a da patrocinadora incidente sobre os 
valores previstos no inciso I;

 VI – contribuição dos aposentados e pensionis-
tas, quando for o caso, sobre o seu benefício men-
sal;

 VII – os recursos financeiros e patrimoniais, de 
qualquer natureza e origem, que forem destinados 
ao plano ou por direito lhe pertencerem;

 VIII – as receitas patrimoniais e financeiras.
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  Art. 19. São fontes de receitas para a cobertura 
das rendas mensal de aposentadoria por invalidez 
e de pensão por morte:

 I – contribuição do participante correspondente 
ao prêmio pago para cobertura do capital pactuado 
junto a uma sociedade seguradora contratada pela 
entidade;

 II – a contribuição da patrocinadora correspon-
dente a 50% do prêmio pago para cobertura do ca-
pital pactuado junto a uma sociedade seguradora 
contratada pela entidade;

 Parágrafo Único. A contribuição prevista no 
inciso I deste artigo corresponde ao prêmio pago 
pela cobertura do capital segurado na forma pre-
vista no §1º do artigo 13 e será anualmente revista 
em função do valor ajustado do capital, da idade 
do participante ou dependente e do tempo faltante 
para a concessão do benefício de renda mensal de 
aposentadoria voluntária.

 Art. 20. A Assembléia Legislativa do Estado da 
Paraíba contribuirá em valores iguais aos previstos 
no art. 18 para os participantes com vínculo com a 
patrocinadora, respeitadas as limitações legais. 

 Art. 21. A alíquota de contribuição prevista no 
artigo 18 será anualmente revista, mediante avalia-
ção atuarial.

 Art. 22. Será assegurado pela Assembléia Le-
gislativa do Estado da Paraíba aos Deputados Es-
taduais no exercício de mandato na data de publi-
cação desta Lei, para fins de benefícios, o custeio 
do tempo de mandato efetivo retroativo, no máxi-
mo, até 1º dia do mês sub seqüente da aprovação 
desta Lei, sendo computados os anos ininterruptos 
ou não, denominado serviço passado, conforme 
plano de custeio elaborado por consultoria. 

 Art. 23. O direito a que se refere o artigo 22 so-
mente será exercido pelo Deputado Estadual que 
promover sua inscrição no plano de benefícios até 
60 (sessenta) dias, contados da data de sua apro-
vação pelo órgão governamental competente.

 Art. 24. Será assegurado, pela Assembléia Le-
gislativa do Estado da Paraíba, ao Servidor Público 
não efetivo no exercício de suas atividades na data 
de vigência desta lei, para fins de benefícios, o cus-
teio do tempo de serviço anterior a sua inscrição no 
plano, prestado ao legislativo na qualidade de em-
pregado, denominado também como serviço pas-
sado, no máximo, até 1º dia do mês sub seqüen-
te da aprovação desta Lei, sendo computados os 
meses ininterruptos, desde que este promova sua 
inscrição no mesmo prazo previsto no artigo 23. 

 Art. 25. O valor das obrigações atuariais do ser-
viço passado correspondente ao mandato eletivo 
previsto no art. 22 e ao tempo de serviço anterior 
do empregado previsto no art. 24, será integraliza-
do, acrescido da contribuição administrativa com 
taxa de até 15% (quinze por cento), na forma es-
tabelecida em Nota Técnica Atuarial elaborada por 
consultoria atuarial especializada, pelo Poder Le-

gislativo. 
 Art. 26. A despesa administrativa da entidade 

será custeada pela Patrocinadora e pelos partici-
pantes e assistidos, conforme alíquota definida no 
Plano de Custeio anual, incidente sobre o subsídio 
do parlamentar e sobre a remuneração do servidor. 

CAPÍTULO VI
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

 Art. 27. As reservas e disponibilidades do plano 
serão aplicadas tendo em vista o interesse social, a 
segurança, a manutenção do valor real do patrimô-
nio e a obtenção de rentabilidade satisfatória, para 
cumprimento das finalidades de sua criação.

 Art. 28. Os recursos disponíveis do plano se-
rão aplicados em inversões rentáveis, na forma da 
política de investimentos aprovada pelo Conselho 
Deliberativo. 

CAPÍTULO VII
DO PATRIMÔNIO

 Art. 29. Constituem patrimônio do plano : 
 I – os bens móveis e imóveis, os direitos e ou-

tros valores pertencentes ao plano e os que ao seu 
patrimônio se incorporarem; 

 II – a doação, o legado e os bens provenientes 
de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou priva-
das, nacionais ou estrangeiras. 

Art. 30. O patrimônio do Plano e da entidade é 
autônomo e, portanto, desvinculado de quaisquer 
obrigações assumidas pela Assembléia Legislativa 
do Estado da Paraíba, bem como pelas entidades 
patrocinadoras ou instituidoras. 

CAPÍTULO VIII
DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

 
Seção I
Da Estrutura da Aleprev
 Art. 31. São órgãos da entidade:
 I – o Conselho Deliberativo;
 II – o Conselho Fiscal; e
 III – Diretoria Executiva.
 Art. 32. Os ocupantes dos cargos do Conselho 

Deliberativo e do Conselho Fiscal não receberão re-
muneração pelo exercício de suas funções.

 Art. 33. As reuniões dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal serão realizadas na sede da entidade.

 
Seção II

Do Conselho Deliberativo
Art. 34. O Conselho Deliberativo é constituído 

por 6 (seis) membros e igual número de suplentes 
dentre os participantes e assistidos, para um man-
dato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução 
e com garantia de estabilidade, sendo:

 I – 3 (três) membros e seus respectivos suplen-
tes, representantes da Assembléia Legislativa, indi-
cados pela Patrocinadora;
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 II – 3 (três) membros e seus respectivos suplen-
tes, eleitos diretamente e pelos participantes e as-
sistidos.

 Parágrafo único. A substituição de qualquer dos 
membros do Conselho Deliberativo se dará por 
eleição.

 Art. 35. O Conselho Deliberativo terá um presi-
dente e vice-presidente, indicados pela Assembléia 
Legislativa, dentre um dos seus representantes.

 § 1º O vice-presidente substituirá o presidente 
do Conselho Deliberativo em sua ausência ou im-
pedimento.

 § 2º O presidente do Conselho Deliberativo terá 
o voto de desempate nas decisões do Conselho.

 § 3º Compete ao presidente do Conselho Deli-
berativo convocar e presidir as reuniões.

 Art. 36. O Conselho Deliberativo reunir-se-á:
 I – ordinariamente, pelo menos uma vez por 

mês, por convocação de seu Presidente;
 II – extraordinariamente, sempre que se fizer 

necessário, por convocação do seu Presidente, do 
Conselho Fiscal ou de um terço dos seus compo-
nentes.

 Parágrafo único. A convocação do Conselho 
Deliberativo far-se-á mediante comunicação a seus 
membros.

 Art. 37. Ao conselho deliberativo compete a de-
finição das seguintes matérias:

 I – política geral de administração da entidade e 
de seus planos de benefícios;

 II – alteração de estatuto e regulamentos dos 
planos de benefícios, bem como a implantação e a 
extinção deles e a retirada de patrocinador;

 III – gestão de investimentos e plano de aplica-
ção de recursos;

 IV – autorizar investimentos que envolvam va-
lores iguais ou superiores a cinco por cento dos re-
cursos garantidores;

 V – contratação de auditor independente atuário 
e avaliador de gestão, observadas as disposições 
regulamentares aplicáveis;

 VI – nomeação e exoneração dos membros da 

diretoria-executiva; e

 VII – exame, em grau de recurso, das decisões 

da diretoria-executiva.
 Parágrafo único. A definição das matérias pre-

vistas no inciso II deverá ser aprovada pela Assem-
bléia Legislativa.

 
Seção III

Da Diretoria Executiva
 Art. 38. A Diretoria Executiva terá poderes de ad-

ministração para a prática de todos os atos e a rea-
lização de todas as operações que se relacionarem 
com as finalidades da entidade e será composta por 
três diretores conforme definido no seu estatuto.

 Art. 39. Competem à Diretoria Executiva, espe-
cialmente, as seguintes atribuições:

 I – distribuir entre seus membros as tarefas que 
lhe competem;

 II – executar os procedimentos necessários ao 
atendimento da finalidade do plano, de acordo com 
as diretrizes do Conselho Deliberativo, das demais 
normas internas e, especialmente, da legislação 
aplicável;

 III – elaborar todos os estudos, pareceres, pro-
cessos, documentos, relatórios e afins solicitados 
pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal, podendo 
para tanto se valer de consultorias externas e de 
outras prestadoras de serviços que se fizerem ne-
cessárias;

 IV – elaborar e assinar o Balanço Patrimonial, 
Balancetes e Demonstrativos de Resultados, rela-
tivos ao Plano de Benefício administrado pela en-
tidade;

 V – fornecer às autoridades competentes, sem-
pre que lhes forem solicitadas, as informações pre-
vistas na legislação aplicável, sobre os assuntos do 
plano e da entidade;

 VI – submeter à aprovação do Conselho Deli-
berativo, o plano anual de operações e proposta 
orçamentária para a entidade e para o Plano de Be-
nefício;

 VII – submeter à aprovação do Conselho Delibe-

rativo os planos de custeio, a política de investimen-

tos e os planos de alocação dos recursos do Plano 

de Benefício, inclusive eventuais alterações;
 VIII – submeter à aprovação do Conselho Deli-

berativo as alterações do Estatuto e do Regulamen-
to;

 IX – aprovar os quadros e as lotações do pes-
soal da entidade, bem como o respectivo plano de 
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cargos e salários;
 X – aprovar o plano de contas do Plano de Be-

nefício e suas alterações;
 XI – apreciar recurso dos atos dos prepostos ou 

empregados da entidade;
 XII – elaborar o regimento eleitoral e organizar 

e executar o processo para a eleição dos represen-
tantes dos participantes e Assistidos como mem-
bros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

 Art. 40. Aos membros da diretoria-executiva é 
vedado:

 I – exercer simultaneamente atividade na Pa-
trocinadora;

 II – integrar concomitantemente o conselho de-
liberativo ou fiscal da entidade e, mesmo depois do 
término do seu mandato na diretoria-executiva, en-
quanto não tiver suas contas aprovadas; e

 III – ao longo do exercício do mandato prestar 
serviços a instituições integrantes do sistema finan-
ceiro.

 
Seção IV

Do Conselho Fiscal
 Art. 41. O Conselho Fiscal é constituído por 4 

(quatro) membros efetivos e igual numero de su-
plentes, dentre os participantes e assistidos, para 
um mandato de 4 (quatro) anos, vedada à recon-
dução, sendo:

 I – 2 (dois) membros, e seus respectivos su-
plentes, representantes da Assembléia Legislativa, 
indicados pela patrocinadora;

 II – 2 (dois) membros, e seus respectivos su-
plentes, eleitos diretamente pelos participantes e 
assistidos.

 § 1º O presidente do Conselho Fiscal e seu res-
pectivo suplente serão escolhidos, dentre os seus 
membros, pelos membros representantes dos par-
ticipantes e assistidos, por ocasião da posse de 
cada novo membro.

 § 2º Em caso de empate na escolha para Pre-
sidente do Conselho Fiscal, assumirá o cargo o 
membro mais idoso.

 Art. 42. Competem ao Conselho Fiscal, espe-
cialmente, as seguintes atribuições:

 I – examinar e emitir parecer sobre os balance-
tes;

 II – emitir parecer sobre o Balanço Patrimonial 
do Plano de Benefício, bem como sobre o relatório 
anual e a prestação de contas da Diretoria Execu-
tiva;

 III – apontar as irregularidades verificadas, su-
gerindo medidas saneadoras;

 IV – examinar, a qualquer época, os livros e do-
cumentos fiscais do Plano de Benefício administra-
do pela entidade.

 
CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 43. A estrutura administrativa da entidade e 

as normas de seu funcionamento adequar-se-ão às 
disposições constitucionais relativas ao órgão re-
gulador, mediante proposta da Diretoria Executiva, 
aprovada pelo Conselho Deliberativo e submetida à 
Assembléia Legislativa.

Parágrafo único. É facultada a Assembléia Le-
gislativa a cessão de pessoal à entidade, desde que 
ressarcidos os custos correspondentes.

Art. 44. O Plano Previdenciário terá previsão no 
orçamento da Assembléia Legislativa para o exer-
cício de 2017, e correrão por conta da dotação or-
çamentária própria, constante da ação _________ 
– Previdência Parlamentar, na natureza da despesa 
______________ – Obrigações Patronais, para a 
instituição do disposto nesta Lei. 

Art. 45. Observado o disposto no artigo 11 desta 
Lei Complementar, a Resolução de que trata o arti-
go deverá aprovar o estatuto da entidade e o regu-
lamento do plano de benéficos.

Art. 46. O aposentado investido em novo man-
dato de Deputado Estadual terá recalculado, ao fi-
nal do mandato, o valor de seu benefício em função 
das contribuições feitas por ele e pela patrocinado-
ra, respeitadas as normas estabelecidas nesta Lei.

Art. 47. Os dispêndios necessários à implemen-
tação da entidade disciplinada e do plano de bene-
fícios previstos nesta Lei correrão por conta das do-
tações consignadas ao Orçamento da Assembléia 
Legislativa para o exercício de 2017.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, 
em____ de _____ de 2016.
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REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO N° 158/2016
PEDIDO DE INFORMAÇÃO

AUTORIA: DEPUTADO CAIO ROBERTO

REQUERIMENTO N° 159/2016
PEDIDO DE INFORMAÇÃO

AUTORIA: DEPUTADO RANIERY PAULINO

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 696/2016
AUTORIA: DEPUTADO ANÍSIO MAIA

REDAÇÃO FINAL

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão do CPF do consumidor fi-
nal nos cupons fiscais emitidos por 
empresas no âmbito do Estado da 
Paraíba e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º As empresas sediadas no Estado da Para-
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íba, que realizam vendas no atacado ou no varejo, 

estão obrigadas a informar o CPF do consumidor 

nos cupons fiscais e nas notas fiscais de venda que 

emitir, em transações acima de R$ 200,00 (duzen-

tos reais).

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

publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

rio.

                                       

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 

Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,      

de maio de 2016.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 708/2016
AUTORIA: DEPUTADO RANIERY PAULINO

REDAÇÃO FINAL

Concede o Título de Cidadão Parai-
bano ao Senhor Arnaldo Niskier. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Parai-

bano ao Senhor Arnaldo Niskier, Professor Doutor 

em Educação, pelos relevantes serviços prestados 

ao Estado e ao Brasil.  

  

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

publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 

Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,      

de maio  de 2016.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 726/2016
AUTORIA: DEPUTADO NABOR WANDERLEY

REDAÇÃO FINAL

Dispõe sobre a prioridade às pes-
soas acometidas de insuficiência 
renal crônica e transplantadas 
nos atendimentos dos serviços 
públicos e privados que menciona 
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica assegurada a prioridade de atendi-

mento preferencial às pessoas acometidas de insu-

ficiência renal crônica e às pessoas transplantadas, 

nos serviços públicos e privados no Estado da Pa-

raíba. 

§ 1º Compreende-se públicos os serviços de 

educação, saúde, assistência social e transporte.

§ 2º Compreende-se privados os serviços de 

bancos, casas lotéricas, supermercados, lojas de 

departamentos e similares.

Art. 2º Para comprovação do estado de insufici-

ência renal crônica e de transplantado, será exigido 

do cidadão documento emitido por órgão público do 

Sistema Único de Saúde – SUS.

 

Art. 3º A Administração Pública Estadual confe-

rirá às pessoas portadoras de insuficiência renal 

crônica e pessoas transplantadas tratamento prio-

ritário e apropriado em órgãos públicos e privados, 

para que lhes seja efetivamente assegurado o ple-

no exercício de seus direitos individuais e sociais e 

sua completa integração social. 

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

publicação.
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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 

Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,      

de maio de 2016.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 867/2016
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

REDAÇÃO FINAL
 

Acrescenta e altera dispositivos 
na Lei Estadual nº 8.243, de 1º de 
junho de 2007, que dispõe sobre 
a concessão de diárias a que se 
refere o inciso II do art. 48 da Lei 
Complementar nº 58, de 30 de de-
zembro de 2003.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º O § 3º do art. 2º da Lei nº 8.243, de 1º 

de junho de 2007, passa a vigorar com a seguinte 

redação:

“§ 3º Os valores das diárias constantes no Ane-

xo Único desta lei serão atualizados por decreto do 

Chefe do Poder Executivo.”

Art. 2º A Lei nº 8.243, de 1º de junho de 2007, 

passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 1º-A Os membros de Conselhos Estaduais 

que, eventualmente, se deslocarem da sede, por 

motivo de serviço no desempenho de suas funções, 

farão jus à percepção de diárias para custeio de 

despesas com alimentação e pousada, de acordo 

com as normas estabelecidas nesta lei e respecti-

vos regulamentos. 

Parágrafo único. As diárias e o uso do meio de 

transporte a ser utilizado na viagem dos membros 

de que trata o caput deverão ser autorizados pelo 

dirigente máximo do órgão ou entidade que arcar 

com os custos do deslocamento.

Art. 1º-B Poderão ser pagas as despesas de 

pousada, alimentação, passagens e custos de des-

locamento a colaboradores eventuais que atendam 

ao interesse da  Administração Pública do Poder 

Executivo. 

§ 1º São considerados como colaboradores  

eventuais as pessoas que, não possuindo vínculo 

com a Administração Pública do Poder Executivo, 

e que não estejam formalmente prestando serviço 

técnico-administrativo especializado, forem con-

vidadas a prestar algum tipo de colaboração ao 

Estado de forma gratuita, em caráter transitório ou 

eventual. 

§ 2º Para o pagamento das despesas com ali-

mentação e pousada previstas no caput, serão ob-

servadas as normas estabelecidas no regulamento 

desta lei e aplicado, como  limite para aferição dos 

valores devidos, o maior valor constante no Anexo 

Único desta Lei. 

§ 3º Os valores poderão ser pagos de forma an-

tecipada ou por meio de reembolso, competindo, 

à unidade administrativa responsável por convidar 

o colaborador eventual, a prestação de contas das 

despesas conforme disposto no regulamento.

§ 4º Não se poderá efetuar a concessão de diá-

rias a colaborador eventual quando a Administração 

Pública do Poder Executivo possuir, em seu quadro 

funcional, profissional com o perfil técnico para rea-

lizar o serviço proposto”.  

............................................................................

................................................
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“Art. 2º-A As despesas de viagens nacionais ou 

internacionais do Governador e do Vice-Governa-

dor do Estado serão pagas com a adoção de um 

destes critérios: 

I - pelo valor das diárias a que faz jus o Conse-

lheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

da Paraíba; 

II - pelo sistema de indenização dos valores gas-

tos, mediante apresentação dos documentos legais 

comprobatórios de sua realização; 

III - pelo regime de adiantamento, tendo por base 

a previsão de despesas; e 

IV - por meio de utilização do contrato com agên-

cia de viagem.”

Art. 3º O art. 6º da Lei nº 8.243, de 1º de junho 

de 2007, passa a vigorar acrescido dos seguintes 

parágrafos:

“§ 1º As viagens ao exterior em que os recursos, 

totais ou parciais, correrem à conta de dotações or-

çamentárias dos órgãos e entidades, ainda que ori-

ginados de  receitas próprias ou de convênios, são 

consideradas como de ônus para o Estado.

§ 2º A aquisição de moeda estrangeira será efe-

tuada pelo órgão ou entidade em que estiver lotado 

o servidor junto à instituição credenciada, não se 

admitindo a concessão de adiantamento de nume-

rário ao servidor para este fim. 

§ 3º O servidor poderá optar por receber o valor 

autorizado das diárias, conforme Anexo Único: 

I – em espécie, em dólares americanos, para 

destinos no exterior, exceto Zona do Euro; 

II – em espécie, em euro ou dólares americanos, 

para destinos na Zona do Euro; ou 

III – por meio de crédito em conta, na moeda na-

cional, para quaisquer localidades no exterior.”

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

publicação.

                   

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 

Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,      

de maio de 2016.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 899/2016
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

REDAÇÃO FINAL

Altera a Lei 9.004, de 30 de dezem-
bro de 2009, que instituiu o Fundo 
de Modernização e Reaparelha-
mento da Procuradoria Geral do 
Estado da Paraíba, e dá outras pro-
vidências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º O art. 5º da Lei nº 9.004, de 30 de de-

zembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 

redação:

“Art. 5º Os valores arrecadados mensalmente se-

rão distribuídos no mês subsequente nas seguintes 

condições:

I - 84% serão rateados entre os Procuradores e 

o Procurador Geral de maneira igualitária para pa-

gamentos dos honorários advocatícios, na forma do 

arts. 2º, VIII, e 3º VII, desta lei e do art. 85, § 19, da 

Lei Nacional 13.105, de 16 de março de 2015;

II – 10% serão destinados à Escola Superior da 

Procuradoria Geral do Estado para utilização segun-

do os fins da escola;
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III – 6% serão destinados aos Assessores e As-

sistentes Jurídicos dos órgãos da Procuradoria Ge-

ral do Estado da Paraíba.

Parágrafo único.  No caso das receitas de ho-

norários advocatícios decorrentes da arrecadação 

de créditos não tributários oriundos das Pessoas 

Jurídicas da Administração Indireta, o percentu-

al previsto no inciso III do caput deste artigo será 

distribuído exclusivamente entre os Assessores e 

Assistentes Jurídicos das respectivas pessoas ju-

rídicas.” (NR)

Art. 2º Ficam inseridos os arts. 5º-A, 5º-B e 5º-C 

na Lei nº 9.004, de 30 de dezembro de 2009:

“Art. 5º-A Fica instituído abono, de natureza in-

denizatória, a título de verba de aprimoramento e 

aperfeiçoamento profissional, para fins de cum-

primento dos objetivos institucionais do Fundo de 

Modernização e Reaparelhamento da Procuradoria 

Geral do Estado da Paraíba – FUNPEPB, especial-

mente o disposto no art. 2º, III, desta lei.

§ 1º As despesas instituídas no caput do pre-

sente artigo correrão à conta de dotações origina-

das do FUNPEPB e destinadas à Escola Superior 

da Procuradoria Geral do Estado, sendo liberadas 

a partir da autorização dos membros do Conselho 

Gestor.

§ 2º O abono de que trata o caput deste artigo 

consiste no resultado da divisão uniforme do total 

dos valores arrecadados e acumulados, no limite 

do saldo dos recursos destinados à Escola Supe-

rior da Procuradoria Geral do Estado até o mês 

imediatamente anterior ao da divisão, na forma do 

art. 5º, II e parágrafo único, desta lei, e será pago 

em duas parcelas nos meses de junho e dezembro 

de cada exercício financeiro, até o décimo dia do 

respectivo mês.

§ 3º O abono será concedido, exclusivamente, 

aos ocupantes do cargo efetivo de Procurador do 

Estado que estejam no efetivo exercício das ativi-

dades funcionais inerentes ao cargo na correspon-

dente data, assim como ao ocupante do cargo de 

Procurador Geral do Estado.

§ 4º A verba a que se refere o caput deste artigo 

tem natureza indenizatória para todos os efeitos.

Art. 5º-B Fica estabelecido que todos os valores 

arrecadados e acumulados pela Escola Superior da 

Procuradoria Geral do Estado, até a data do pri-

meiro pagamento do abono, sejam destinados ime-

diatamente ao custeio do abono de que trata o art. 

5º-A”.

Art. 5º-C Não haverá distribuição de honorários 

advocatícios, inclusive o abono previsto no art. 5º-A, 

ao Procurador do Estado:

I- em licença para acompanhar cônjuge ou com-

panheiro;

II – em licença para tratar de interesses particu-

lares;

III – afastado para participar de curso de douto-

rado, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento 

no Estado, ou em outro ponto do território nacional 

e no exterior;

IV – afastado para exercer mandato eletivo;

V – afastado para exercer qualquer cargo ou 

função fora do âmbito da Procuradoria-Geral do 

Estado;

VI – afastado em razão de licença para desem-

penho de mandato classista”.

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

publicação.
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E X P E D I E N T E

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA
Praça João Pessoa s/n - Centro - João Pessoa PB

CEP 58013-900

WASHINGTON ROCHA DE AQUINO
SECRETÁRIO LEGISLATIVO

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO

 E CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO

MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA
DIRETORA DA DIVISÃO

DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS

FRANCISCO DE SOUZA NETO
DIAGRAMADOR

EVERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
EDITOR

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

rio.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 

Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,      

de maio de 2016.

ADRIANO GALDINO

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 908/2016

AUTORIA: MESA DIRETORA

REDAÇÃO FINAL

Extingue cargos da Estrutura Ad-

ministrativa do Poder Legislativo, 

e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Ficam extintos na Estrutura Administrativa 

do Poder Legislativo, os cargos dos servidores efe-

tivos que aderiram ao Plano de Incentivo à Aposen-

tadoria Voluntária - PINAV, objeto da Lei nº 10.578, 

de 03 de dezembro de 2015.

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

publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da 

Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,      

de maio de 2016.

ADRIANO GALDINO

Presidente

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016

A Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, 
por sua Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pelo Ato da Mesa Diretora nº 46/2016, publicado 
no Diário do Poder Legislativo de 01 de junho de 
2016, torna público para conhecimento dos interes-
sados que o Edital de licitação na modalidade Con-
corrência Pública nº 01/2016, tendo como objeto 
a contratação de empresa de engenharia do ramo 
da Construção Civil para prestação de serviços da 
reforma do Prédio (antigo Paraiban), localizado à 
Av. Epitácio Pessoa, nº 1457 - Bairro dos Estados, 
João Pessoa/PB, onde funcionará a Sede da As-
sembleia Legislativa do Estado da Paraíba teve a 
redação do item 4.1 alterada: onde lê-se ¨sendo 
vedada a participação em consórcio¨, leia-se ¨sen-
do permitida a participação em consórcio¨. O edital 
com as devidas alterações e  demais informações 
poderão ser obtidos nos dias úteis, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, na sala da Comissão Per-
manente de Licitação, localizada à Rua Duque de 
Caxias, nº 560 -  Anexo IV - 1º andar - entrada pela 
Galeria Caxias - Centro - João Pessoa/PB ou pelo 
telefone (83) 3214-4583.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

RENATO CALDAS LINS JUNIOR
Presidente da Comissão

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO


