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ATOS DO PREFEITO

CENTRO HISTÓRICO

LEI COMPLEMENTAR Nº 150, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DAS
EDIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA,
NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a regularização das edificações como forma
de viabilizar as ações do Programa de Regularização de Edificações - “Tô Legal” no Município
de João Pessoa.

Art. 2º As edificações irregulares ou clandestinas concluídas ou em construção até a data
da publicação desta lei, poderão ser regularizadas, desde que atendam as condições mínimas de
higiene, de segurança, de uso, de salubridade, de acessibilidade, e habitabilidade, observadas,
ainda, as disposições constantes na legislação ambiental e nesta norma.

Parágrafo único. Consideram-se irregulares, para efeitos desta Lei, as obras que tenham
sido concluídas, ou estejam em construção sem projeto aprovado e/ou que não tenham condição
de atender às disposições da legislação urbanística municipal.

CAPÍTULO II
DA REGULARIZAÇÃO

Art. 3º Na análise de regularização das edificações previstas nesta Lei, deverá
obrigatoriamente ser considerada a atividade a que as mesmas se destinam.

Art. 4º Para fins desta são consideradas passíveis de regularização as edificações que
abriguem atividades nas seguintes situações:

I - atividade compatível com a zona e via;
II - atividade incompatível com a zona e/ou via.

§1º As irregularidades de que tratam os incisos I e II deste artigo são as relativas:

a) à taxa de permeabilidade;
b) à taxa de ocupação;
c) à fração do lote;
d) ao índice de aproveitamento;
e) à altura máxima das edificações, desde que não esteja na faixa dos 500m da Orla;
f) às dimensões do lote;
g) aos recuos conforme a via e lotes confrontantes;
h) às normas específicas relacionadas à via e/ou zona;
i) área de estacionamento de veículos.

§2º Nas hipóteses previstas no inciso II, em que a atividade é incompatível com a zona
e/ou com a via, a regularização somente se aplicará à atividade instalada até a data da
regularização, devendo, após a concessão do Atestado de Regularização de Edificação de que
trata a presente Lei, ser considerado o que estabelecem a legislação Urbanística Vigente no
momento do licenciamento da nova atividade.

§3º Somente poderá ser regularizado o percentual de área permeável de que trata o § 1º
deste artigo quando a taxa de ocupação do imóvel for igual ou superior à 70% e, cuja
impossibilidade técnica de reversão total ou parcial for comprovada por meio de relatório
circunstanciado, devidamente assinado por profissional habilitado, instruído com a Anotação de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART/RRT, com a
atividade de “laudo técnico” ou qualquer equivalente.

§4º A regularização prevista no inciso II deste artigo dependerá de prévia análise da
questão estrutural e da circulação viária afetadas no caso específico, mediante parecer dos
órgãos responsáveis pelas áreas de trânsito e transportes e de planejamento urbano.

§5º A edificação só será passível de regularização se contemplar solução ambientalmente
adequada quanto à destinação dos efluentes e for passível de licenciamento ambiental, caso
necessário.

§6º A regularização de que trata o § 1º item g deste artigo, quando a ocupação de recuo
frontal será viabilizada mediante pagamento da sanção regularizada nesta lei, contudo, deverá
apresentar em desenho a informação “REMOVÍVEL SEM ÔNUS À PMJP”.

CAPÍTULO III
DOS IMPEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Art. 5º Não poderão ser objeto de regularização com base nesta lei as seguintes espécies
de construção:

I - estejam em área de risco geológico;
II - estejam erigidas sobre a faixa non aedificandi, ocupação administrativa ou instituição

de servidão;

III - localizadas em áreas ambientalmente protegidas, perante rios, córregos, várzeas,
fundo de vale, faixas de escoamento de águas pluviais, galerias, canalizações, linhas de energia
de alta tensão, ferrovias, rodovias e estradas;

IV - localizadas em área tombada, de interesse de preservação do patrimônio histórico,
arqueológico, artístico e cultural ou inserida em perímetro de tombamento ou área de
preservação do patrimônio histórico, arqueológico, artístico e cultural, exceto as que possuem
anuência dos órgãos de controle do patrimônio histórico Iphan e Iphaep;

V - as que tenham sido iniciadas após a data de publicação desta lei;
VI - as localizadas em loteamentos não aprovados pelo Município de João Pessoa e não

registrados em Cartório de Registro de Imóveis, e/ou em glebas e áreas rurais;
VII - as áreas particulares invadidas, as áreas públicas institucionais, as áreas verdes,

áreas de recreação, as zonas de preservação e lazer - ZPL, as áreas dominiais, as áreas de
preservação permanente - APP;

VIII- as que estejam sob discussão judicial relativa a direito real ou em processo de
inventário, com exceção, neste último caso, de decisão judicial transitado em julgado;

IX - as edificações para fins comerciais e/ou de uso coletivo que não atendam às normas
de acessibilidade;

X - as edificações para fins comerciais que não tenham executado o projeto acústico nas
atividades em que for exigido;

XI— as localizadas em áreas que não atendam às distâncias estabelecidas pela Lei
Municipal 9.060, de 24 de fevereiro de 2000 e a Lei 11.666, de 21 de janeiro de 2009, no caso
dos postos de combustíveis.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO

Art. 6º Os pedidos de regularização deverão ser protocolados junto à Secretaria de
Planejamento pelos proprietários, compromissários, compradores ou cessionários, no prazo de
720 (setecentos e vinte) dias, a contar da data da publicação desta Lei, prorrogável por até 90
(noventa) dias, a critério do Executivo, devendo os interessados, durante a tramitação dos
respectivos processos administrativos, promover o recolhimento de eventuais multas e tributos
relacionados ao imóvel e não pagos no seu vencimento.

Art. 7º O pedido de regularização, deve ser protocolado junto à Secretaria de
Planejamento pelo proprietário, compromissário, comprador ou cessionário ou por seu
representante legal devidamente identificado, deverá ser instruído pelos seguintes documentos:

I - requerimento específico disponibilizado no protocolo on line de Licenciamento,
totalmente preenchido e com anexação dos documentos comprobatórios solicitados do
requerente;

II - cópia de documentos que comprovem a propriedade ou a posse do imóvel, mediante
qualquer tipo de titularidade em nome do interessado, tais como certidão de inteiro teor,
Certidão de inteiro teor atualizada, expedida em até 60 (sessenta) dias, devidamente registrada
ou outro documento que comprove posse ou propriedade, ainda que não registrado, mas passível
de registro no Cartório de Registro de Imóveis, compromisso ou promessa de compra e venda
ou de cessão ou recibo de pagamento total ou parcial de aquisição;

III - Em caso de o requerente não ser o proprietário do imóvel, procuração pública ou
particular com reconhecimento de firma, contendo poderes amplos e especiais outorgados
pelo(s) titular do bem com poderes amplos e especiais;

IV - declaração firmada pelo interessado no sentido de que a obra estava concluída ou
iniciada até a data da publicação desta Lei, sob pena de infringir o disposto no art. 299 do
Código Penal;

V - planta de arquitetura com a situação implantada Levantamento arquitetônico, em
conformidade com os documentos desenhos/representações exigidos em projetos para
solicitação de alvará de construção e Responsabilidade Técnica (ART/RRT), acrescido, quando
couber, de planta de locação com demarcação de áreas já cadastradas e a regularizar;

VI - laudo técnico de vistoria da edificação, instruído com a anotação ou registro de
responsabilidade técnica;

VII - declaração de anuência do condomínio quanto ao pedido de regularização, quando
for o caso, firmada por seu síndico e acompanhada de cópia da ata da assembleia que o elegeu e
demais documentos pertinentes, observado o disposto na convenção condominial devidamente
registrada;

VIII - declaração informando se a edificação a ser regularizada é objeto de ação judicial
de que a municipalidade seja parte;

IX - “habite-se” ou Certidão de averbação, quando for o caso;
X - liberação do Corpo de Bombeiros, quando for o caso;
XI - outros documentos que o poder público municipal julgar necessários no decorrer do

processo.

§1º O requerimento a que se refere o inciso I deste artigo será acessado por meio
eletrônico, no endereço da Prefeitura Municipal de João Pessoa,
https://joaopessoa.prefeituras.net/login.

§2º O Município de João Pessoa, através do órgão competente, poderá realizar vistoria
para verificar as informações prestadas pelo interessado.

§3º Para cada terreno corresponderá um processo de regularização das edificações
existentes no lote.

§4º As áreas já regularizadas pelo Município de João Pessoa não serão consideradas para
cálculo das multas devida.

§5º As declarações que tratam os incisos deste artigo são de inteira responsabilidade do
declarante, o qual, em sendo o caso, responderá civilmente e criminalmente, por falsas
declarações.

§6º O requerente, proprietário ou possuidor, e o responsável técnico contratado, se
couber, responderão civil e criminalmente pela veracidade da documentação apresentada.
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Secretaria da Receita:

Secretaria da Infra Estrutura:

Sec. de Desenvolvimento Econômico do Trabalho:
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§7º Para fins do disposto nesta lei, considera-se “obra concluída” - construção cuja
estrutura, vedações, instalações hidráulicas e revestimentos interno e externo tenham sido
concluídos.

§8º Para fins do disposto nesta lei, considera-se “obra iniciada” - obra cuja construção da
fundação estrutural tenha sido concluída”, neste caso deve ser anexado à “Declaração de início
de obra” com documentos que possam comprovar.

CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO

Art. 8º Os procedimentos de regularização deverão seguir os seguintes dispositivos:

I - elaboração de parecer técnico pela diretoria de análise demonstrando as
irregularidades da edificação em relação à Legislação Urbanística, Plano Diretor e Códigos de
Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras. Neste documento serão apresentadas as áreas e
os critérios de infração cometidos de forma que seja feito o cálculo da multa, ficando o setor de
cálculo responsável apenas por calcular, gerar, enviar e receber a confirmação de pagamento do
boleto;

II - Com a finalização do processo será emitido o alvará de regularização e a inscrição da
edificação regularizada no Cadastro Imobiliário da Prefeitura.

Parágrafo único. Quando a irregularidade referir-se à incompatibilidade da obra com o
zoneamento e/ou a via, deverá obter, além de parecer favorável à regularização expedido pelo
Setor de Análise da Diretoria de Controle Urbano da Secretaria Planejamento, a anuência
Diretoria de Análise e Acompanhamento de Legislação Urbanística responsável pela
permanente Avaliação do Plano Diretor e Legislações complementares.

Art. 9º O pedido de regularização de edificação, se deferido, será formalizado através de
um Alvará de Regularização de Edificação, que será expedido pela Diretoria de Controle
Urbano, que permitirá caso necessário a emissão do “habite-se”.

§1º A expedição do Alvará de Regularização de Edificação ficará condicionada ao
prévio pagamento do montante previsto no art. 15 desta Lei, devendo o interessado proceder à
juntada do documento comprobatório nos autos do respectivo processo administrativo.

§2º A expedição do Alvará de Regularização de Edificação não substitui o alvará de
funcionamento e nem o licenciamento ambiental ou documento similar, caso cabível.

§3º Expedido o Alvará de Regularização de Edificação, será feita a atualização do
cadastro imobiliário de fins tributários, sem prejuízo de tal atualização ser feita de ofício pela
administração, ainda que indeferido o pedido de regularização.

Art. 10. O interessado poderá ser notificado do indeferimento do pedido de
regularização por via eletrônica, visto que o mesmo é informado no protocolo do pedido.

Parágrafo único. Da decisão de indeferimento do pedido de regularização de obra,
caberá recurso dirigido ao Prefeito Municipal, e, em caso de não acolhimento das alegações,
deverá o requerente proceder com a demolição da construção irregular e, posteriormente,
reiniciar o processo de regularização.

Art. 11. É indispensável à expedição do alvará de funcionamento, de quaisquer
atividades, a apresentação do “habite-se” ou do atestado de regularização de edificação.

Art. 12. Sem prévia autorização do órgão municipal competente, ou não se tratando de
atendimento à pendência de projeto arquitetônico fundamentada e informada por funcionário
público analista ao requerente, não poderá haver alteração da área edificada durante o processo
de aprovação da regularização.

Parágrafo Único. Se houver alteração da área edificada durante o pedido de
regularização, sem permissão do órgão municipal competente, o mesmo será indeferido.

Art. 13. O proprietário ou possuidor da edificação que já tiver efetuado o protocolo do
requerimento descrito no artigo 7º, não poderá ser autuado pelas irregularidades que pretende
regularizar, enquanto restar pendente a análise e conclusão de seu requerimento.

CAPÍTULO VI
DA EXISTÊNCIA DA CONSTRUÇÃO

Art. 14. A comprovação da existência da edificação construída até a data de publicação
desta lei poderá se dar por meio da apresentação e análise de qualquer dos seguintes
documentos:

I - lançamento no Cadastro Imobiliário Municipal, com a identificação da área tributada,
com dados do Sistema Municipal - STAR, em que constará a metragem e o uso do imóvel
objeto da regularização;

II - levantamento aerofotogramétrico do Município ou de outro órgão oficial por ele
reconhecido, no qual deverá constar referência à data do voo;

III - qualquer documento oficial expedido pela Administração Municipal, que comprove
a área construída tais como notificação ou embargo relativo à construção, auto de infração
relativo à construção, lançamento de tributos sobre a construção, entre outros;

IV - outras solicitações à municipalidade, por meio de procedimentos administrativos
que comprovem a área construída;

V - outros documentos idôneos, a critério da Administração.

Parágrafo único. Excepcionalmente, em atendimento ao relevante interesse social
envolvido, devida e tecnicamente justificado pelos órgãos técnicos competentes das áreas afins
do Município, também serão consideradas concluídas as edificações que até a data de
publicação desta lei, apresentavam em condições de habitabilidade ou uso.

CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES

Art. 15. Comprovado o cometimento de infrações, mediante projetos das edificações
clandestinas ou irregulares, serão aplicadas para cada infração definida no §1º do art. 4º desta
Lei Complementar as sanções pecuniárias serão calculadas dentro dos seguintes critérios:

a. Infrações do excedente do índice de aproveitamento:
VSI = (ACI x VMC)
b. Infração por excedente da taxa de ocupação
VSO = AOT x VMC
c. Infração por excedente do recuo
VSR = ACR x VMC
d. Infração por falta de área de solo permeável
VSP = ASP x VMC ÷ 2
e. Infração por demais áreas de construção/ocupação irregular
VSA = ACI x VMC
f. Valor total da sanção
VTS = VSI + VSO + VSR + VSP + VSA

§1º O significado da notação utilizada neste artigo é o seguinte:

· VSI: Valor da sanção pecuniária devido a infração do índice de aproveitamento máximo
permitido em desacordo com a legislação vigente.
· VSO: Valor da sanção pecuniária devido a infração da taxa de ocupação máxima
permitida em desacordo com a legislação vigente.
· VSR: Valor da sanção pecuniária devido à infração dos recuos exigidos em desacordo
com a legislação vigente.
· VSP: Valor da sanção pecuniária devido à infração da área de solo permeável exigida em
desacordo com a legislação vigente.
· VSA: Valor da sanção pecuniária devido à infração de demais áreas de
construção/ocupação irregular em desacordo com a legislação vigente.
· VTS: Valor total da sanção pecuniária devida pelo infrator.

· ACI: Área construída em metros quadrados superior ao índice de aproveitamento
máximo permitido pela legislação vigente.
· AOT: Área construída em metros quadrados superior a taxa de ocupação máxima
permitida pela legislação vigente.
· ACR: Área construída em metros quadrados infringindo os recuos laterais e/ou de fundos
superior ao máximo permitido pela legislação vigente.
· ASP: Área de solo permeável em metros quadrados infringindo o mínimo permitido pela
legislação vigente.
· ACI: Área construída em metros quadrados infringindo ao mínimo permitido pela
legislação vigente.
· VMC: Valor do metro quadrado de área construída estabelecida pelo SINDUSCON-PB
(Sindicato da Indústria da Construção Civil da Paraíba) - CUB.

§2º Para as habitações de interesse social poderá ser concedido um desconto de até 90%
no valor das sanções pecuniárias auferidas.

Art. 16. Para os fins desta Lei, somente serão enquadradas como obras de interesse
social as seguintes edificações:

I — habitações construídas com recursos oriundos de programas governamentais;
II — habitações para população de baixa renda;
III — habitações construídas para atender a programas de interesse social;
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IV — residência unifamiliar com até 70,00m² (setenta metros quadrados);
V - os templos de qualquer culto e instituições sociais sem fins lucrativos, desde que

tenham área inferior a 200m².

§1º Para as obras de interesse social, o valor a ser pago pela regularização das
edificações será reduzido em 90% (noventa por cento).

§2º O valor a ser pago pela regularização das edificações de que trata esta Lei não
incidirá quando se tratar de edificações públicas.

Art. 17. As receitas provenientes das sanções pecuniárias referidas no art. 5º serão
recolhidas através de DAM (documento de arrecadação municipal).

§1º Os processos em que os proprietários optarem pelo parcelamento poderão a qualquer
tempo quitar as parcelas vincendas.

§2º Os pagamentos realizados fora do prazo deverão ser reajustados conforme o previsto
no art. 92 da Lei Complementar n. 53/2008 (Código Tributário Municipal).

§3º A emissão de Habite-se de um processo de Regularização só poderá ser emitido após
a quitação total do pagamento da sanção.

Art. 18. A regularização de edificação:

I - não exime o responsável do atendimento às normas legais relativas aos níveis de
ruídos permitidos, à legislação ambiental em geral e, em especial, ao parecer técnico favorável
do órgão competente e/ou licenciamento ambiental, quando necessário;

II - não exime o responsável à obediência aos horários de funcionamento, conforme a
legislação vigente;

III - não implica reconhecimento, pelo Município, da propriedade do imóvel;
IV - não exime os proprietários de glebas parceladas ou os respectivos responsáveis das

obrigações e responsabilidades decorrentes da aplicação da legislação de parcelamento do solo.

Parágrafo Único. O empreendedor, depois de receber o Alvará de Regularização de
Edificação, deverá requerer junto aos órgãos competentes todas as licenças necessárias ao seu
regular funcionamento, tais como “habite-se”, alvará de funcionamento e licença ambiental.

Art. 19. O Município de João Pessoa poderá, a qualquer tempo, antes ou depois de
aprovada a regularização, verificar a veracidade das informações prestadas pelo interessado,
assim como as condições de habitabilidade, higiene, salubridade, permeabilidade, acessibilidade
e segurança da edificação.

Parágrafo Único. Constatada, a qualquer tempo, divergência nas informações, o
interessado será notificado a saná-las ou a prestar esclarecimentos, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de nulidade da regularização de edificação e da aplicação de multa correspondente a 15
(quinze) vezes o valor pago pela regularização, calculada de acordo com o disposto nos arts. 16
desta Lei.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. As construções regularizadas na forma desta Lei Complementar serão inscritas
de ofício no Cadastro Imobiliário do Município, mas só ficarão sujeitas a tributação no exercício
seguinte àquele em que se fizer a regulamentação, sendo vedado o lançamento de quaisquer
impostos e taxas referentes a exercícios anteriores.

Parágrafo único. Não se inclui nos benefícios referidos no exercício anterior a cobrança
de contribuição de melhoria.

Art. 21. O pagamento da multa não isenta o requerente de pagamento dos demais
tributos e preços públicos devidos.

Art. 22. Os processos de regularização de edificações, em tramitação, ficarão sujeitos às
disposições desta Lei Complementar, no que couber.

Art. 23. Os casos omissos e eventualmente conflitantes desta lei serão analisados pela
DIRETORIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA,
cabendo ao Secretário Municipal de Planejamento a análise dos recursos interpostos.

Art. 24. O poder público municipal poderá encaminhar ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) a relação
dos profissionais responsáveis pela execução de obra, em desacordo com o projeto aprovado
pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, para fins de abertura de processo administrativo.

Art. 25. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Estado
da Paraíba, em 22 de junho de 2022.

CÍCERO DE LUCENA FILHO
PREFEITO

Autoria: Executivo Municipal

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/53D0-3006-28ED-9295

PORTARIANº. 2298 Em, 09 de junho de 2022

, no uso das
atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica para o
Município de João Pessoa e Lei nº 14.378/202, e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 61.195/2022.

I – Exonerar, a pedido, CARLOS FELIPE COSTA BOTELHO,
matrícula nº 101.760-4, do cargo em comissão, símbolo DAS-1 de ASSISTENTE
JURÍDICO da SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO.

II – Esta portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de julho de 2022.

III – Publicada no Diário Oficial de 14 de junho de 2022. (Republicar
por Incorreção)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

RESOLVE:

CICERO DE LUCENA FILHO
Prefeito

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3442-4285-684C-C5A8
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PORTARIANº. 2342 Em, 21 de junho de 2022

, no uso das
atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica para o
Município de João Pessoa e Lei 14.378 de 22 de dezembro de 2021, e tendo em vista o que
consta do Memorando nº 65.325/2022.

I – Exonerar HENRIQUE LOTT SOBREIRA PIMENTEL, matrícula nº
18.138-2, do cargo em comissão, símbolo UEM-1 de COORDENADOR DA UNIDADE
EXECUTORA DE PLANEJAMENTO URBANO, da SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 13 de junho de
2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

RESOLVE:

CICERO DE LUCENA FILHO
Prefeito

PORTARIANº. 2343 Em, 21 de junho de 2022

, no uso das
atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica para o
Município de João Pessoa e Lei 14.378 de 22 de dezembro de 2021, e tendo em vista o que
consta do Memorando nº 65.325/2022.

I – Exonerar ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI,
matrícula nº 93.380-5, do cargo em comissão, símbolo DAE-2 de DIRETOR DE
ENGENHARIAda SECRETARIADE PLANEJAMENTO.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 13 de junho de
2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

RESOLVE:

CICERO DE LUCENA FILHO
Prefeito

PORTARIANº. 2344 Em, 21 de junho de 2022

, no uso das
atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica para o
Município de João Pessoa e Lei 14.378 de 22 de dezembro de 2021, e tendo em vista o que
consta do Memorando nº 65.325/2022.

I – Nomear ISRAEL VICTOR DE ARAÚJO CAVALCANTI, matrícula
nº 93.380-5, para exercer o cargo em comissão, símbolo UEM-1 de COORDENADOR DA
UNIDADE EXECUTORA DE PLANEJAMENTO URBANO, da SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 13 de junho de
2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

RESOLVE:

CICERO DE LUCENA FILHO
Prefeito

PORTARIANº. 2384 Em, 22 de junho de 2022

, no uso das
atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica para o
Município de João Pessoa e Lei 14.378 de 22 de dezembro de 2021.

I – Nomear KELLY HELEN DA SILVAARAUJO, para exercer o cargo
em comissão, símbolo DAE-3 de ASSESSOR JURÍDICO da SECRETARIA
EXTRAORDINARIADE POLITICAS PÚBLICAS PARAAS MULHERES.

II – Esta portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de julho de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

RESOLVE:

CICERO DE LUCENA FILHO
Prefeito

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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SEAD

PORTARIAN.º 385 Em, 28 de junho de 2022

, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de
02 de abril de 1990, e tendo em vista o que consta do Memorando n° 66.256/2022.

:

I - Conceder a remoção da servidora ALANA JUSSARA DE QUEIROZ
LEITE, matrícula nº 23.319-6, ocupante do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, para a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, de acordo com § 1º artigo 56 da Lei nº 2.380 de 26 de março de 1979.

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

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

R E S O LV E

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário da Administração

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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PORTARIANº 08/2022-CG/UEP/SEGGOV

João Pessoa, 27 de junho de 2022.

CONSTITUI COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE PARA
AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA

, RELATIVA À
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADAPARA
A D E Q U A Ç Ã O D O S E S PA Ç O S F Í S I C O S D A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO ÂMBITO DO
PROGRAMAJOÃO PESSOASUSTENTÁVEL.

O COORDENADOR GERAL DA UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO
PESSOA SUSTENTÁVEL, no exercício das competências que lhe foram conferidas pela
Lei Municipal n° 13.676/2018, e considerando a necessidade de análise técnica por equipe
qualificada, resolve:

Art. 1º - Instituir, no âmbito da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável do
Município de João Pessoa, a Comissão Técnica de Análise das empresas participantes do
certame de , RELATIVA À
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS
ESPAÇOS FÍSICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA
SUSTENTÁVEL, em cumprimento à Política de Aquisição GN- 2350, instituída pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
.

LICITAÇÃO
PÚBLICA NACIONAL 82004/2021

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL 82004/2021

Art. 2º -Apresente Comissão será composta pelos servidores abaixo discriminados:

I - Magna Paulino de Siqueira - Mat.: 101.434-1, presidente;
II - Wênia Cristina SantosAires - Mat.: 101.463-5, membro;
III - Ronaldo Ribeiro de Melo - Mat.: 100.556-3, membro.

Art. 3º - Esta portaria produz efeitos a partir da data em que foi expedida.

Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

SEGGOV

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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SECITEC
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SEDEC

PORTARIAnº. 042/2022 – GAB/SEDEC João Pessoa, 29 de junho de 2022.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA

RESOLVE:

Art. 1º. Marcus Vinicius Leite do Vale, Matrícula 102.282-4
Ledo Victor Falcão Maria, Matrícula 102.278-6

Fiscais do Contrato nº 06-191/2022 Pregão Eletrônico nº 04-070/2021

Art. 2º.

Art. 3º.

Art. 4º.

MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO

, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66,
incisos I e IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990;

Designar o servidor e o
servidor , para exercer a função de

, referente ao , que
se trata contratação de empresa especializada em serviço de dedetização para combate de
todos os tipos de insetos, que resultou na contratação da empresa R&F DEDETIZAÇÃO
AMBIENTALEIRELI – CNPJ 17.685.659/0001-21.

Incumbe ao servidor designado acompanhar o desenvolvimento da execução do
contrato, observando as atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa nº 04,
de 05 de março de 2020 constantes noAnexo I, Inciso I,Art. 2 c/cArt 58, inc. III, e art. 67 da
Lei nº 8.666/93.

Os serviços prestados pelos servidores, ora nomeados, serão considerados de
caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Esta Portaria produz efeitos a partir da data de assinatura do contrato.

Secretária de Educação e Cultura

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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PORTARIAnº. 043/2022 – GAB/SEDEC João Pessoa, 29 de junho de 2022.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA,

RESOLVE:

Art. 1º. Marcus Vinicius Leite do Vale, Matrícula 102.282-4
Ledo Victor Falcão Maria, Matrícula 102.278-6

Fiscais do Contrato nº 09.007/2021 Pregão Eletrônico nº 09.010/2021

REAL ENERGY
LTDA– CNPJ 41.116.138/0001-38.

Art. 2º.

Art. 3º.

Art. 4º.

MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66,
incisos I e IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990;

Designar o servidor e o
servidor , para exercer a função de

, referente ao , que
se trata contratação de empresa especializada em serviço de roçada, capina e retirada de
resíduos e descarte de material nas áreas permeáveis das Escolas e CREI’s e prédios
administrativos da SEDEC, que resultou na contratação da empresa

Incumbe ao servidor designado acompanhar o desenvolvimento da execução do
contrato, observando as atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa nº 04,
de 05 de março de 2020 constantes noAnexo I, Inciso I,Art. 2 c/cArt 58, inc. III, e art. 67 da
Lei nº 8.666/93.

Os serviços prestados pelo servidor, ora nomeado, serão considerados de caráter
público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Esta Portaria produz efeitos a partir da data de assinatura do contrato.

Secretária de Educação e Cultura

PORTARIAnº. 044/2022 – GAB/SEDEC João Pessoa, 29 de junho de 2022.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA

RESOLVE:

Art. 1º. Marcus Vinicius Leite do Vale, Matrícula 102.282-4
Ledo Victor Falcão Maria, Matrícula 102.278-6

Fiscais do Contrato nº 09006/2021 Pregão Eletrônico nº 09006/2021

PHODIUM SOLUÇÕES
CONSULTORIAE GESTÃO EIRELI – CNPJ 18.060.449/0001-00

Art. 2º.

Art. 3º.

Art. 4º.

MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO

, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66,
incisos I e IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990;

Designar o servidor e o
servidor , para exercer a função de

, referente ao , que
se trata contratação de empresa na prestação de serviço continuado de limpeza,
higienização e desinfecção dos reservatórios de água (caixas d’água de fibra de vidro, de
alvenaria e cisternas), nas unidades de ensino, ginásios e prédios administrativos da
SEDEC, que resultou na contratação da empresa

Incumbe ao servidor designado acompanhar o desenvolvimento da execução do
contrato, observando as atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa nº 04,
de 05 de março de 2020 constantes noAnexo I, Inciso I,Art. 2 c/cArt 58, inc. III, e art. 67 da
Lei nº 8.666/93.

Os serviços prestados pelos servidores, ora nomeados, serão considerados de
caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Esta Portaria produz efeitos a partir da data de assinatura do contrato.

Secretária de Educação e Cultura

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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PORTARIAnº. 047/2022 – GAB/SEDEC João Pessoa, 29 de junho de 2022.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA

RESOLVE:

Art. 1º. Marcus Vinicius Leite do Vale, Matrícula 102.282-4
Rubenilda T. de Abreu Maia, matrícula 86.652-1

Fiscais do Contrato nº 04-647/2021 Pregão Eletrônico nº 04-038/2021

EXTINSIM EXTINTORES NORDESTE SERVIÇOS LTDA–
CNPJ 02.502.563/0001-03.

Art. 2º.

Art. 3º.

Art. 4º.

MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO

, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66,
incisos I e IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990;

Designar o servidor e o
servidor , para exercer a função de

, referente ao , que
se trata contratação de empresa na especializada na prestação de serviço de recarga e
manutenção de extintores, para atender as necessidades da SEDEC, que resultou na
contratação da empresa

Incumbe ao servidor designado acompanhar o desenvolvimento da execução do
contrato, observando as atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa nº 04,
de 05 de março de 2020 constantes noAnexo I, Inciso I,Art. 2 c/cArt 58, inc. III, e art. 67 da
Lei nº 8.666/93.

Os serviços prestados pelos servidores, ora nomeados, serão considerados de
caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Esta Portaria produz efeitos a partir da data de assinatura do contrato.

Secretária de Educação e Cultura
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PORTARIAnº. 048/2022 – GAB/SEDEC João Pessoa, 29 de junho de 2022.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA

RESOLVE:

Art. 1º. Marcus Vinicius Leite do Vale, Matrícula 102.282-4
Rubenilda T. de Abreu Maia, matrícula 86.652-1

Fiscais do Contrato nº 04-648/2021 Pregão Eletrônico nº 04-038/2021

ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CONTRAINCENDIO LTDA– EPP– CNPJ 12.927.760/0001-28.

Art. 2º.

Art. 3º.

Art. 4º.

MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO

, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66,
incisos I e IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990;

Designar o servidor e o
servidor , para exercer a função de

, referente ao , que
se trata contratação de empresa na especializada na prestação de serviço de recarga e
manutenção de extintores, para atender as necessidades da SEDEC, que resultou na
contratação da empresa

Incumbe ao servidor designado acompanhar o desenvolvimento da execução do
contrato, observando as atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa nº 04,
de 05 de março de 2020 constantes noAnexo I, Inciso I,Art. 2 c/cArt 58, inc. III, e art. 67 da
Lei nº 8.666/93.

Os serviços prestados pelos servidores, ora nomeados, serão considerados de
caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Esta Portaria produz efeitos a partir da data de assinatura do contrato.

Secretária de Educação e Cultura
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SEINFRA
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PORTARIANº 041/2022

Nomeia os Membros da Comissão de Análise de
Mérito do Concurso nº 60.001/2022.

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA – FUNJOPE

Resolve:

ANTONIO MARCUS ALVES DE SOUZA

, através do seu
Diretor Executivo, o Sr. ANTONIO MARCUS ALVES DE SOUSA, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela legislação pertinente e demais dispositivos
aplicáveis,

Art. 1º - Designar:
• ANAPAULAARAUJO DE LIRA, CPF: 032.332.644-70
• ENEIDAASSUNÇÃO SANCHES, CPF: 229.808.735-00
• VANESSARAQUELLAMBERT DE SOUZA, CPF: 268.229.608-48

Para prestação de serviços como membros da Comissão de Análise de Mérito
prevista no item 5.1.2 do Edital de Concurso nº 60.001/2022.

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

Cumpra-se e publique.

João Pessoa, em 29 de junho de 2022

Diretor Executivo/Funjope

FUNJOPE
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AVISOS
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Secretaria de Infra-Estrutura

## ATO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
Pregão Eletrônico N° 07.013/2019/SEINFRA

##TEX INSTRUMENTO: 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
Nº 07.006/2020/SE INFRA DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº
07.013/2019/SEINFRA, assinado em 11/02/2020. CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de
Infraestrutura, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 721, bairro
dos Estados, João Pessoa-PB, neste ato representada pelo Secretário
Municipal de Infraestrutura, Sr. Rubens Falcão da Silva Neto.
CONTRATADO: Firma 3C Engenharia Ltda., CNPJ Nº 70.092.275/0001-88,
INSC ESTADUAL Nº 16.101.676-6 INSC. MUNICIPAL Nº 61.069-1, com
sede na Av. General Edson Ramalho – 100 – Sala 303 - Manaíra – João
Pessoa – Paraíba, FONE- (83) 3247-7505 – e-mail:
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.
Carlos Eduardo Marques Carrilho, CPF Nº 188.778.004-10, RG Nº 329987
– SSP/PB. Processo Licitatório nº 1862/2019/SEINFRA; Edital Pregão
Eletrônico nº 07.013/2019; contrato nº 07.006/2020.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução de
Serviços de recuperação de pavimentação asfál "ca e em
paralelepípedos em Diversos Ruas da Cidade de João Pessoa - PB.
FUNDAMENTO: Tal procedimento fundamentou-se no Art. 65, §8º da Lei
8.666/93, alterando o disposto na CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS do Contrato nº 07.006/2020, alterando fonte de
recursos orçamentários e financeiros: Onde se lê: Unidade gestora:
SEINFRA: Classificação funcional: 11000.11101.26.782.5146.111072 ;
Elemento de despesa: 33.90.39 ; Fontes de Recursos: 1.5.00; Leia-se:
U n i d a d e g e s t o r a : S E I N F R A : C l a s s i f i c a ç ã o f u n c i o n a l :
11000.11101.26.782.5146.111072; Elemento de Despesa: 33.90.39 /
33.30.39; Fonte de Recursos 1.5.00/1.7.52.

##DAT João Pessoa, 28 de junho de 2022.

##ASS Rubens Falcão da Silva Neto
##CAR Secretário da SEINFRA/PMJP

tresc@uol.com.br
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PROCESSO N.º 2.452/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13.018/2022

Objeto:

Com base nas informações constantes no Processo n.º 2.452/2022, referente à Dispensa de
Licitação n.º 13.018/2022, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido, em
favor da empresa:

, sob o , perfazendo o valor total
de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Para contratação do objeto em referência, com

base no art.24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações, em consequência, ficam

convocadas as proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do

art.64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 28 de junho de 2022.

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DE PRESSÃO
POSITIVACONTÍNUA(CPAP)AUTOMÁTICO

LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA CNPJ nº. 05.652.247/0001-06

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Secretário de Saúde
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CIDADE COM

SOM ALTO,

EDUCAÇÃO

LÁ EMBAIXO.

SEJA SEMPRE EDUCADO.

Em casa, na rua, na praia, no trânsito,

no barzinho ou em qualquer lugar,

poluição sonora não é legal.

Ela prejudica a nossa saúde,

o meio ambiente e é crime.

POLUIÇÃO
SONORA

NÃO É LEGAL.

SE PRECISAR, DENUNCIE.

0800.281.9208
SEPPM
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
AS MULHERES

LIGUE
180

Violência Sexual (Urgência)
3015.1500
(Instituto Cândida Vargas)

Violência Doméstica
0800 283.3883
(Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra)

Prefeitura
Municipal de
João Pessoa



RESPEITE A FAIXA

DE PEDESTRE

JOÃO PESSOA JÁ

ESTÁ SE ORGULHANDO

FAÇA SUA PARTE

JOÃO PESSOA JÁ

ESTÁ SE ORGULHANDO


