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LEI Nº  10.744, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.
AUTORIA: DEPUTADO CHARLES CAMARAENSE

Dispõe sobre a proibição de recursos 
públicos para a contratação de artistas 
que, em suas músicas, desvalorizem, 
incentivem a violência ou exponham 
as mulheres a situações de constran-
gimento, ou contenham manifestações 
de homofobia, discriminação racial ou 
apologia ao uso de drogas ilícitas.  

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA PARAÍBA 

Faz saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu, 
em razão da sanção tácita, nos termos do § 1º do Art. 196 
da Resolução nº  1.578/2012 (Regimento Interno) c/c o § 
7º do art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguin-
te Lei:

Art. 1º É vedada a utilização de recursos públicos esta-
duais para a contratação de artistas que, no cumprimento 
do objeto da contratação, apresentem músicas que desva-
lorizem, apoiem e exponham as mulheres a situações de 
constrangimento.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, a artis-
tas que, em suas composições musicais, façam manifes-
tações homofóbicas, de discriminação racial e apologia ao 
uso de drogas ilícitas.

§ 2º Fica obrigatória a inclusão, no Contrato, de Cláu-
sula para cumprimento do disposto neste artigo, sujeitan-
do o responsável pela contratação à multa no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), em caso de omissão contratual.

§ 3º Na hipótese de descumprimento contratual por par-
te do contratado, este ficará sujeito ao pagamento de multa 
no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor 
do contrato. 

     
Art. 2º O Poder Executivo poderá regulamentar a Lei, 

estabelecendo, na oportunidade, o órgão diretamente res-

PRESIDÊNCIA
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ponsável pelo seu cumprimento, bem como a destinação 
do valor resultante da aplicação da multa exposta no § 
2º do art. 1º. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraí-
ba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 1º de agos-
to de 2016.

LEI Nº 10.745, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.
AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA RIBEIRO

Dispõe sobre a divulgação dos direi-
tos das pessoas com neoplasia malig-
na – câncer – pelos órgãos públicos 
do Estado da Paraíba e dá outras pro-
vidências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DA PARAÍBA 

Faz saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu, 
em razão da sanção tácita, nos termos do § 1º do Art. 
196 da Resolução nº  1.578/2012 (Regimento Interno) 
c/c o § 7º do art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º Os órgãos públicos do Estado da Paraíba pro-
moverão a divulgação, em seus sítios oficiais da rede 
mundial de computadores, de forma clara e de fácil aces-
so, dos direitos das pessoas com neoplasia maligna – 
câncer, mediante links ou interfaces de fácil constatação 
e acesso.

§ 1º Deverão constar, na divulgação de que trata o 
caput, minimamente, as informações sobre os seguintes 
direitos, garantias e benefícios:

I – aposentadoria por invalidez;
II – auxílio-doença;
III – isenção de Imposto de Renda (IR) nos proventos 

de aposentadoria;
IV – isenção de Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação (ICMS) na aquisição de veículos adaptados; 

V – isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) para veículos adaptados;

VI – isenção de Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) na compra de veículos adaptados;

VII – quitação de financiamento da casa própria;
VIII – saques junto ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS);
IX – saques junto ao Programa de Integração Social/

Programa de Assistência ao Servidor Público (PIS/PA-
SEP);

X – cirurgia plástica reparadora da mama;
XI – concessão de renda mensal vitalícia;

XII – andamento processual prioritário no Poder Ju-
diciário;

XIII – preferência junto ao serviço de atendimento ao 
consumidor (SAC);

XIV – fornecimento de remédios pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS); e,

XV – transporte coletivo gratuito. 

§ 2º O rol constante do § 1º não impossibilita que o 
Poder Público Estadual por seus Poderes, instituições e 
órgãos, faça a divulgação de outras situações jurídicas 
julgadas cabíveis em favor das pessoas com neoplasia 
maligna.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

                       
Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraí-

ba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 1º de agos-
to de 2016.

LEI Nº   10.746, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.
AUTORIA: DEPUTADO EMANO SANTOS

Cria Programa Estadual de Prevenção 
ao Consumo de Crack no âmbito do 
Estado da Paraíba. 

A O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DA PARAÍBA 

Faz saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu, 
em razão da sanção tácita, nos termos do § 1º do Art. 
196 da Resolução nº  1.578/2012 (Regimento Interno) 
c/c o § 7º do art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Programa Estadual de Prevenção 
ao Consumo de Crack no âmbito do Estado da Paraíba.

Art. 2º O Programa supracitado consistirá em um con-
junto de ações do Poder Público Estadual que tenham 
em vista:

I – promover, na sociedade, os conhecimentos neces-
sários acerca do crack;

II – disseminar informações qualificadas relativas aos 
maleficios do uso do crack;

III – promover informações sobre as redes de atenção 
à saúde e de assistência social para usuários de crack;

IV – disseminar informações para a educação básica, 
o ensino médio e superior, de conteúdos relativos  à pre-
venção do  uso indevido de drogas;

V – capacitar equipe multidisciplinar da área de saúde 
para o atendimento e tratamento dos usuários de dro-
gas.

Art. 3º Serão ministradas palestras, propaganda, fol-
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ders, estudos, pesquisas, entre outros meios publicitá-
rios, buscando esclarecer o tema.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da pre-
sente Lei correrão por conta de dotações próprias, suple-
mentadas, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraí-
ba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 1º de agos-
to de 2016.

LEI Nº   10.747, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.
AUTORIA: DEPUTADO CHARLES CAMARAENSE

Dispõe sobre a Política Estadual de In-
centivo à Profissão Técnica em Enfer-
magem e Enfermeira, na modalidade 
HomeCare, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DA PARAÍBA 

Faz saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu, 
em razão da sanção tácita, nos termos do § 1º do Art. 
196 da Resolução nº  1.578/2012 (Regimento Interno) c/c 
o § 7º do art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado da Paraíba, 
a Política Estadual de Incentivo à Profissão Técnica em 
enfermagem e Enfermeira, na modalidade HomeCare. 

Art. 2º Entende-se como Profissional HomeCare todo 
aquele que desempenhe funções coligadas às técnicas 
de Enfermagem, dentro do âmbito familiar, voltadas para 
as pessoas que necessitem deste acompanhamento, e, 
principalmente, desempenhe: 

I – a prestação emocional e inclusão do paciente na 
convivência social;

II – auxilie nas atividades de locomoção, deslocamen-
to e lazer das pessoas dispensadas a este acompanha-
mento;

III – preste auxílio na administração de medicamentos, 
dietas nutricionais e ações voltadas para a promoção e 
melhoria da saúde destes pacientes;

IV – preste o atendimento aos pacientes, em atenção 
integral, dentro do próprio âmbito domiciliar.

Art. 3º São objetivos principais da Política Estadual 
de incentivo à profissão de Técnica(o) em Enfermagem e 
Enfermeira(o), na modalidade HomeCare: 

I - propiciar a divulgação das profissões de Técnica(o) 
em Enfermagem e Enfermeira(o), na modalidade Home-
Care, no âmbito do Estado da Paraíba;

II – incentivar a formação destes profissionais, maio-

res de 18 anos, com ensino Técnico e Superior, em cursos 
voltados para a área, sendo reconhecida a formação pe-
los órgãos credenciados no Ministério da Educação, bem 
como pelo Conselho Regional de Enfermagem;

III – proporcionar uma maior atenção às pessoas 
acompanhadas nesta modalidade de atendimento, no que 
diz respeito aos seus direitos e deveres ante a sociedade 
e mediante o auxílio de um profissional adequado;

IV – estimular o devido reconhecimento das profissões 
de Técnica(o) em Enfermagem e Enfermeira(o), através 
de palestras e cursos com esclarecimentos a respeito da 
profissão.

      
Art. 4º Ficam contemplados, perante esta Lei, todos os 

profissionais inseridos nestas categorias, prevista em le-
gislação em vigor e que tenham efetiva inscrição no Con-
selho Regional de Enfermagem.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 
“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 1º de agosto de 
2016.

LEI Nº 10.748, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

Determina que as consultas médicas e 
exames de saúde sejam realizados no 
prazo máximo de 03 (três) dias, em pa-
cientes com idade superior a 60 (ses-
senta) anos, em portadores de defici-
ência física ou gestantes. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA PARAÍBA 

Faz saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu, 
em razão da sanção tácita, nos termos do § 1º do Art. 
196 da Resolução nº  1.578/2012 (Regimento Interno) c/c 
o § 7º do art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica determinado que as consultas médicas e 
exames de saúde sejam realizados no prazo máximo de 
03 (três) dias, quando o paciente tiver idade superior a 60 
(sessenta) anos, quando for portador de deficiência física 
ou quando for gestante, no âmbito da rede pública esta-
dual de saúde.

Parágrafo único. A existência de vagas para a reali-
zação dos mesmos deverá ser controlada por órgão da 
Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, consideram-se unidades 
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de saúde todos os órgãos públicos de saúde estaduais 
que realizam consultas e exames à população.

Art. 3º Revoga-se a Lei Estadual nº 8.744, de 02 de 
abril de 2009.

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

cação.         

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 
“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 1º de agosto 
de 2016.

LEI Nº  10.749, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.
AUTORIA: DEPUTADO FREI ANASTÁCIO

Estabelece prioridade de atendimen-
to a membros da Polícia Civil, Polícia 
Militar, do Corpo de Bombeiros e aos 
Agentes de Segurança Penitenciária, 
fardados e em serviço, em filas para 
uso do caixa, em estabelecimentos co-
merciais e da rede bancária, lotérica e 
assemelhados na Paraíba e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DA PARAÍBA 

Faz saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu, 
em razão da sanção tácita, nos termos do § 1º do Art. 
196 da Resolução nº  1.578/2012 (Regimento Interno) c/c 
o § 7º do art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica garantida a prioridade de atendimento a 
membros da Polícia Civil e Agentes de Segurança Peni-
tenciária em serviço, Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros, fardados e em serviço, em filas para uso do caixa, 
em estabelecimentos comerciais e da rede bancária, loté-
rica e assemelhados na Paraíba.

Art. 2º O estabelecimento comercial ou da rede ban-
cária, lotérica ou assemelhados deverá expor para seus 
clientes e usuários, mediante uso de cartaz ou outro ins-
trumento visível, o direito do beneficiário da presente Lei.

Art. 3º Fica a cargo do Programa de Proteção ao Con-
sumidor Estadual (PROCON ESTADUAL), nos municí-
pios onde esse possuir representação, a fiscalização do 
disposto na presente Lei.

Parágrafo único. Nos municípios em que não exista 
representação do PROCON ESTADUAL, fica a Adminis-
tração Pública Estadual autorizada a celebrar convênios 
com as prefeituras municipais, a fim de garantir a fiscali-
zação do disposto na presente Lei. 

Art. 4º O estabelecimento comercial ou da rede bancá-
ria, lotérica e assemelhado que descumprir o disposto na 
presente Lei ficará sujeito às seguintes penalidades:

I – aplicação de multa de até R$ 1.000,00 (mil reais) 
para o primeiro descumprimento registrado;

II – aplicação triplicada do valor da penalidade pecu-
niária disposta no inciso I do presente artigo, para cada 
reincidência.

Parágrafo único. Os recursos originários da aplicação 
das multas tipificadas no caput do presente artigo serão 
destinados aos programas de capacitação de profissio-
nais das duas corporações militares, na proporção de 
50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Art. 5º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a 
presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data da publicação desta no Diário Oficial do Estado.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraí-
ba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 1º de agos-
to de 2016.

LEI Nº 10.750, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.
AUTORIA: DEPUTADO TIÃO GOMES

Dispõe sobre a criação da entidade fe-
chada de previdência privada comple-
mentar e de plano de benefícios para 
Deputados e Servidores Públicos não 
efetivos da Assembleia Legislativa do 
Estado da Paraíba, e dá outras provi-
dências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DA PARAÍBA 

Faz saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu, 
em razão da sanção tácita, nos termos do § 1º do Art. 
196 da Resolução nº  1.578/2012 (Regimento Interno) 
c/c o § 7º do art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo 
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ENTIDADE E SEUS FINS

Art. 1º A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba 
constituir entidade fechada de previdência privada com-
plementar multi-patrocinada e plano de benefícios para 
os Deputados e Servidores Públicos não Efetivos, da As-
sembleia 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 administrativa 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 Regulamento 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 indetermi-
nado.
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CAPÍTULO II
DO OBJETIVO

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

Parágrafo único. O plano de que trata esta Lei terá ca-
ráter facultativo, contributivo e suplementar aos respecti-
vos benefícios assegurados pelo Regime de Previdência 
ao qual o Deputado e o Servidor Público Legislativo não 
Efetivo esteja obrigatoriamente vinculado, observado o 
disposto nesta Lei e os padrões mínimos fixados pelos 
órgãos reguladores e fiscalizadores do regime de previ-
dência 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 – Assembleia Legislativa Esta-

do da Paraíba e demais; e 
IV – as instituidoras. 

Parágrafo único. O participante e seus dependentes 
em gozo de benefício serão denominados de assistidos. 

SEÇÃO I
DOS PARTICIPANTES

Art. 6º 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 mantenham 
vínculo empregatício com a Assembleia Legislativa do 
Estado da Paraíba, excetuando-se os servidores titula-
res de cargo efetivo nos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário; e 

IV – a Pessoa Física inscrita no plano que cessar o 
vínculo com a Assembleia Legislativa do Estado da Pa-
raíba.

Parágrafo único. O parlamentar ou o servidor que se 
encontrar, respectivamente, na condição prevista nos in-
cisos II ou IV deste artigo poderão manter a inscrição no 
Plano nas condições previstas na legislação de regência 
das entidades fechadas de previdência complementar.

Art. 7º Para figurar na condição de participante o par-
lamentar 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 manutenção da 
contribuição extraordinária a cargo da Patrocinadora para 
cobertura do serviço passado.

 
Seção

Dos Dependentes

Art. 8º Para fins desta Lei, são dependentes do parti-
cipante:

I – o cônjuge ou companheiro (a); e 
II – o filho não emancipado até 21 anos ou inválido, 

aos quais se equiparam filho adotivo e enteados. 

Art. 9º Somente terá direito ao benefício o dependente 
previamente inscrito no Plano.

CAPÍTULO IV
DOS BENEFÍCIOS

Art. 10. São assegurados os seguintes benefícios aos 
participantes e seus dependentes:

I – renda mensal de aposentadoria voluntária;
II – renda mensal de aposentadoria por invalidez per-

manente; e
III – renda mensal de pensão por morte.

Art. 11. Resolução da Assembleia aprovará os respec-
tivos planos de custeio e de benefícios, o qual deverá ser 
elaborado por consultoria atuarial especializada, com ob-
servância às disposições legais das Leis Complementa-
res Federais nºs 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

 
Art. 12. A renda mensal de aposentadoria voluntária 

de que trata o inciso I, do artigo 10 será devida ao depu-
tado ou servidor que se inscrever no plano e que cumpra 
os seguintes requisitos de elegibilidade, observado o dis-
posto no § 2º deste artigo:

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

gime de Previdência ao qual esteja obrigatoriamente vin-
culado;

III – tiver cessado o vínculo com a patrocinadora;
IV – estiver em dia com as contribuições para o pla-

no;
V – tiver 60 (sessenta) meses de contribuição para o 

Plano no caso de participante que se inscrever 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 de-
corrido o referido prazo, observado o disposto no §1º;

VI – tiver, no mínimo, 60 (sessenta) anos de idade; e
VII – atender a todos os requisitos exigidos pelo regu-

lamento do Plano e pela legislação vigente.

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

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

Art. 13. Para os benefícios decorrentes de invalidez 
permanente e morte, o regulamento do plano deverá as-
segurar a contratação, através de uma sociedade segura-
dora  autorizada a funcionar no país, um capital destinado 
a cobrir os riscos atuariais. 

§ 1º O capital segurado será limitado ao montante das 
contribuições vincendas do participante e da patrocina-
dora previstas nos incisos I e II do artigo 18, vigentes na 
data de sua contratação, atualizadas pela rentabilidade 
dos investimentos obtida 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 va-
riação do INPC mais juros de 6% ao ano pelo tempo que 
falta para o participante se tornar elegível a renda mensal 
de aposentadoria voluntária.

§ 3º O capital contratado comporá as rendas mensais 
de aposentadoria por invalidez e de pensão por morte na 
forma estabelecida no regulamento do plano.

Art. 14. O valor da renda mensal aos beneficiários 
previstos no artigo 10 deverá ser calculado observado 
o montante das contribuições vertidas pelo participante 
e pela patrocinadora acrescido do resultado dos inves-
timentos e, se for o caso, também do capital contratado 
conforme previsto no artigo 13 .

Art. 15. A condição de dependente deverá subsistir 
quando do evento gerador do benefício de renda 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 ida-
de prevista no inciso II do artigo 8º. 

Art. 17. Os reajustes dos benefícios em manutenção 
serão efetuados de acordo com critérios estabelecidos 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, inci-
dente sobre o subsídio mensal do parlamentar e sobre a 
remuneração mensal do servidor, inscritos no plano;

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

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

IV – contribuições facultativas dos participantes, a títu-
lo de aporte, sem contrapartida do Poder Legislativo;

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

VI – contribuição dos aposentados e pensionistas, 
quando for o caso, sobre o seu benefício mensal;

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

VIII – as receitas patrimoniais e financeiras.

Art. 19. São fontes de receitas para a cobertura das 
rendas mensal de aposentadoria por invalidez e de pen-
são 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 correspondente a 
50% (cinquenta por cento) do prêmio pago para cobertura 
do capital 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 prevista 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 Assembleia Legislativa do Estado da Paraí-
ba 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 avaliação atuarial.

Art. 22. Será assegurado pela Assembleia Legislativa 
do Estado da Paraíba aos Deputados Estaduais no exer-
cício de mandato na data de publicação desta Lei, para 
fins de benefícios, o custeio do tempo de mandato efetivo 
retroativo, no máximo, até 1º dia do mês sub sequente da 
aprovação desta Lei, sendo computados os anos ininter-
ruptos ou não, denominado serviço passado, conforme 
plano de custeio elaborado por consultoria. 

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

Art. 24. Será assegurado, pela Assembleia Legislativa 
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 custeio do tempo de serviço 
anterior a sua inscrição no plano, prestado ao legislativo 
na qualidade de empregado, denominado também como 
serviço passado, no máximo, até 1º dia do mês sub se-
quente da aprovação desta Lei, sendo computados os 
meses ininterruptos, desde que este promova sua inscri-
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ção no mesmo prazo previsto no artigo 23. 

Art. 25. O valor das obrigações atuariais do serviço 
passado correspondente ao mandato eletivo previsto no 
art. 22 e ao tempo de serviço anterior do empregado pre-
visto no art. 24, será integralizado, acrescido da contri-
buição administrativa com taxa de até 15% (quinze por 
cento), na forma estabelecida em Nota Técnica Atuarial 
elaborada por consultoria atuarial especializada, pelo Po-
der Legislativo. 

Art. 26. A despesa administrativa da entidade será 
custeada pela Patrocinadora e pelos participantes e as-
sistidos, 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 patrimônio e a obtenção 
de rentabilidade satisfatória, para cumprimento das finali-
dades de sua criação.

Art. 28. Os recursos disponíveis do plano serão apli-
cados 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 outros va-
lores pertencentes ao plano e os que ao seu patrimônio 
se incorporarem; 

II – a doação, o legado e os bens provenientes de pes-
soas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais 
ou estrangeiras. 

Art. 30. O patrimônio do Plano e da entidade é au-
tônomo e, portanto, desvinculado de quaisquer obriga-
ções assumidas pela Assembleia Legislativa do Estado 
da Paraíba, bem como pelas entidades patrocinadoras 
ou instituidoras. 

CAPÍTULO VIII
DA ADMINSTRAÇÃO 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 Delibe-
rativo e do Conselho Fiscal não receberão remuneração 
pelo exercício de suas funções.

Art. 33. As reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal 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 mandato de 4 (qua-
tro) anos, permitida uma recondução e com garantia de 
estabilidade, sendo:

I – 3 (três) membros e seus respectivos suplentes, re-
presentantes da Assembleia Legislativa, indicados pela 
Patrocinadora;

II – 3 (três) membros e seus respectivos suplentes, 
eleitos diretamente e pelos participantes e assistidos.

Parágrafo único. A substituição de qualquer dos mem-
bros do Conselho Deliberativo se dará por eleição.

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

§ 1º O vice-presidente substituirá o presidente do Con-
selho Deliberativo em sua ausência ou impedimento.

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

§ 3º Compete ao presidente do Conselho Deliberativo 
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 neces-
sário, por convocação do seu Presidente, do Conselho 
Fiscal ou de um terço dos seus componentes.

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

Art. 37. Ao conselho deliberativo compete a definição 
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 de-
les e a retirada de patrocinador;

III – gestão de investimentos e plano de aplicação de 
recursos;

IV – autorizar investimentos que envolvam valores 
iguais ou superiores a cinco por cento dos recursos ga-
rantidores;

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

VI – nomeação e exoneração dos membros da direto-
ria-executiva; e

VII – exame, em grau de recurso, das decisões da 
diretoria-executiva.

Parágrafo único. A definição das matérias previstas 
no inciso II deverá ser aprovada pela Assembleia Legis-
lativa.
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Seção III

Da Diretoria Executiva

Art. 38. A Diretoria Executiva terá poderes de admi-
nistração para a prática de todos os atos e a realização 
de todas as operações que se relacionarem com as fina-
lidades da entidade e será composta por três diretores 
conforme definido no seu estatuto.

Art. 39. Competem à Diretoria Executiva, especialmen-
te, as seguintes atribuições:

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

II – executar os procedimentos necessários ao atendi-
mento 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, processos, 
documentos, relatórios e afins solicitados pelos Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal, podendo para tanto se valer de 
consultorias externas e de outras prestadoras de serviços 
que se fizerem necessárias;

IV – elaborar e assinar o Balanço Patrimonial, Balan-
cetes e Demonstrativos de Resultados, relativos ao Plano 
de Benefício administrado pela entidade;

V – fornecer às autoridades competentes, sempre que 
lhes forem solicitadas, as informações previstas na legis-
lação aplicável, sobre os assuntos do plano e da entida-
de;

VI – submeter à aprovação do Conselho Deliberativo, 
o plano anual de operações e proposta orçamentária para 
a entidade e para o Plano de Benefício;

VII – submeter à aprovação do Conselho Deliberati-
vo os planos de custeio, a política de investimentos e os 
planos de alocação dos recursos do Plano de Benefício, 
inclusive eventuais alterações;

VIII – submeter à aprovação do Conselho Deliberativo 
as alterações do Estatuto e do Regulamento;

IX – aprovar os quadros e as lotações do pessoal da 
entidade, bem como o respectivo plano de cargos e sa-
lários;

X – aprovar o plano de contas do Plano de Benefício e 
suas alterações;

XI – apreciar recurso dos atos dos prepostos ou em-
pregados da entidade;

XII – elaborar o regimento eleitoral e organizar e exe-
cutar o processo para a eleição dos representantes dos 
participantes e Assistidos como membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal.

Art. 40. Aos membros da diretoria-executiva é veda-
do:

I – exercer simultaneamente atividade na Patrocina-
dora;

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

III – ao longo do exercício do mandato prestar servi-
ços a instituições integrantes do sistema financeiro.

Seção IV
Do Conselho Fiscal

 
Art. 41. O Conselho Fiscal é constituído por 4 (quatro) 

membros efetivos e igual numero de suplentes, dentre os 
participantes e assistidos, para um mandato de 4 (quatro) 
anos, vedada à recondução, sendo:

I – 2 (dois) membros, e seus respectivos suplentes, 
representantes da Assembleia Legislativa, indicados pela 
patrocinadora;

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

§ 1º O presidente do Conselho Fiscal e seu respecti-
vo suplente serão escolhidos, dentre os seus membros, 
pelos membros representantes dos participantes e assis-
tidos, por ocasião da posse de cada novo membro.

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

Art. 42. Competem ao Conselho Fiscal, especialmen-
te, as seguintes atribuições:

I – examinar e emitir parecer sobre os balancetes;
II – emitir parecer sobre o Balanço Patrimonial do Pla-

no de Benefício, bem como sobre o relatório anual e a 
prestação de contas da Diretoria Executiva;

III – apontar as irregularidades verificadas, sugerindo 
medidas saneadoras;

IV – examinar, a qualquer época, os livros e docu-
mentos fiscais do Plano de Benefício administrado pela 
entidade.

 

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. A estrutura administrativa da entidade e as nor-
mas de seu funcionamento adequar-se-ão às disposições 
constitucionais relativas ao órgão regulador, mediante 
proposta da Diretoria Executiva, aprovada pelo Conselho 
Deliberativo e submetida à Assembleia Legislativa.

Parágrafo único. É facultada a Assembleia Legislativa 
a cessão de pessoal à entidade, desde que ressarcidos 
os custos correspondentes.
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Art. 44. O Plano Previdenciário terá previsão no or-
çamento da Assembleia Legislativa para o exercício de 
2017, e correrão por conta da dotação orçamentária 
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 artigo deverá 
aprovar o estatuto da entidade e o regulamento do plano 
de benéficos.

Art. 46. O aposentado investido em novo mandato de 
Deputado Estadual terá recalculado, ao final do mandato, 
o valor de seu benefício em função das contribuições fei-
tas por ele e pela patrocinadora, respeitadas as normas 
estabelecidas nesta Lei.

Art. 47. Os dispêndios necessários à implementação 
da entidade disciplinada e do plano de benefícios pre-
vistos nesta Lei correrão por conta das dotações consig-
nadas ao Orçamento da Assembleia Legislativa para o 
exercício de 2017.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraí-
ba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 1º de agos-
to de 2016.

LEI Nº  10.751, DE 1º DE  AGOSTO DE 2016.
AUTORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

Fixa o percentual de reajuste salarial 
aos Servidores Auxiliares do Ministé-
rio Público da Paraíba e dá outras pro-
vidências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DA PARAÍBA 

Faz saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu, 
em razão da sanção tácita, nos termos do § 1º do Art. 
196 da Resolução nº  1.578/2012 (Regimento Interno) c/c 
o § 7º do art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecido o percentual de 5,51% (cinco 

inteiros e cinquenta e um centésimos por cento) para o 

reajuste apenas dos vencimentos básicos dos servidores 

efetivos do Quadro de Serviços Auxiliares do Ministério 

Público da Paraíba, não produzindo efeitos sobre outras 

verbas remuneratórias.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei correrão à conta de dotações próprias, consignadas 

ao Ministério Público Estadual na Lei Orçamentária Anual 

do Estado, observado o disposto no § 1º do artigo 169 da 

Constituição Federal e nos dispositivos pertinentes da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publica-

ção, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de 

janeiro de 2016. 

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

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraí-

ba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  1º de agos-

to  de 2016.

SECRETARIA LEGISLATIVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CPI
TELEFONIA MÓVEL
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AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

PRESIDENTE
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PROJETO DE LEI Nº 963/2016
AUTORIA: DEPUTADO RENATO GADELHA

PROJETO DE LEI Nº 964/2016
AUTORIA: DEPUTADO RENATO GADELHA
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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

C A D E R N O  A D M I N I S T R A T I V O

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N.º 068/2016.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 

PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Art. 18, inciso XI, da Resolução n.º 1.578, de 19 de 

dezembro de 2012 (Regimento Interno da Assembleia), 

CONSIDERANDO as desistências, protocoladas na Se-

cretaria Adjunta de Administração e Recursos Humanos, 

dos aprovados no concurso público deste Poder Legislati-

vo de acordo com o Edital n.º 019/2013, publicado no DO 

de 06 de novembro de 2013, nas classificações 27 e 28 

para o cargo A01 – Consultor Legislativo,

RESOLVE convocar, os aprovados em seu concurso pú-

blico, abaixo relacionados, para receber a Portaria de No-

meação.

CLASSIF NOME CARGO

26 JULIANA FAGUNDES DE SOUZA PINHEIRO 

CONSULTOR LEGISLATIVO

29 ANA LUIZA FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA  

CONSULTOR LEGISLATIVO

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 

em João Pessoa, 02 de Agosto de 2016.

ATO DA MESA N.º 069/2016.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 

PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Art. 18, inciso XI, da Resolução n.º 1.578, de 19 de 

dezembro de 2012 (Regimento Interno da Assembleia), 

RESOLVE nomear, JULIANA FAGUNDES DE SOUZA 

PINHEIRO, para ocupar o cargo de Consultor Legisla-

tivo, símbolo AL-CL-200-A, do Quadro Permanente da 

Assembleia Legislativa.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 

em João Pessoa, 02 de Agosto de 2016

.

ATO DA MESA N.º 070/2016.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Art. 18, inciso XI, da Resolução n.º 1.578, de 
19 de dezembro de 2012 (Regimento Interno da Assem-
bleia), 

RESOLVE nomear, ANA LUIZA FERNANDES CARNEI-
RO DA CUNHA, para ocupar o cargo de Consultor Legis-
lativo, símbolo AL-CL-200-A, do Quadro Permanente da 
Assembleia Legislativa.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 

em João Pessoa, 02 de Agosto de 2016.


