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PODER EXECUTIVO

Jaboatão adota medidas para mudar  
transporte complementar

Pesquisa e reuniões plenárias estão sendo realizadas, nas comunidades. Em março, o município deve apre-
sentar o novo modelo, para implantação a partir de agosto

Tiago Brito

 Missão, visão e 
valores são algumas das de-
finições estratégicas para as 
empresas se posicionarem no 
mercado, conforme suas metas 
estabelecidas.  Uma parceria 
entre a Prefeitura do Jaboatão 
dos Guararapes e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 

está implantando o Projeto Polo 
Saúde aos microempresários 
desta área na cidade. O objetivo 
é obterem maior compreensão 
sobre como gerir a empresa. 
 O trabalho, pioneiro 
em Pernambuco, visa qualificar 
as empresas na cidade, para 
melhorar a qualidade da pres-
tação de serviço. Em mais um 
encontro do pessoal envolvido 
no projeto, realizado no Hotel 

Diagnóstico com 30 empresas do segmento no município foi apresentado na ultima  quarta-feira (10/12). O 
próximo passo do projeto será o de orientação técnica

Felipe Leite 

 A Prefeitura do Jabo-
atão dos Guararapes convocou 
coletiva de imprensa, na manhã 
desta quinta-feira (11/12), na 
sede do Governo Municipal, em 
Prazeres, para anunciar as me-
didas que estão sendo tomadas  
para melhorar o transporte com-
plementar no município. Entre 
as medidas apresentadas pelo 
secretário executivo de Mobili-
dade, Werner Brito, algumas já 
estão em execução, como um 
diagnóstico que será finaliza-
do no próximo dia 15/12. Esse 
diagnóstico mostrará a atual si-
tuação do transporte na cidade 
e servirá como subsídio para o 
novo modelo, que deverá ser 
apresentado em março, para 
que seja iniciada a licitação. A 
implantação desse novo mode-
lo está previsto para ocorrer em  
agosto de 2015.
 Segundo Werner Bri-
to, enquanto o novo projeto não 
fica pronto, as permissões foram 
prorrogadas em 8 meses, pois a 
licitação atual venceu agora em 
dezembro. O intuito do Governo 

Municipal é que o novo modelo 
de transporte complementar en-
tre em funcionamento antes do 
dia 10/08, quando acaba essa 
prorrogação de oito meses.
 O resultado da pes-
quisa será encaminhado ao 
Ministério Público de Pernam-
buco. “Estamos finalizando o 
levantamento dia 15/12, a partir 
do resultado vamos contratar 
uma empresa que vai utilizar a 

pesquisa como subsídio para a 
elaboração do projeto do novo 
modelo, que deve ficar pronto 
em março para entrar em pro-
cesso licitatório. Até 10/08/15 
esperamos já estar com o novo 
modelo de transporte comple-
mentar em pleno funcionamen-
to”, salientou Werner Brito.
 Atualmente, Jabo-
atão conta com 20 linhas do 
transporte complementar ope-

radas por veículos de pequeno 
porte, sendo 17 pelos micro-ô-
nibus e 3 por kombis. Além des-
sas, ainda operam no município 
3 linhas em ônibus de grande 
porte. Diariamente, uma mé-
dia de 83 mil pessoas utilizam 
o transporte complementar, o 
que chega a 2,5 milhões por 
mês.  “São 314 permissões. 
Entre os veículos cadastrados 
que operam no município, te-
mos 54 kombis, 43 ônibus e 
310 micro-ônibus. Desses, nem 
todos estão em circulação. As 
permissões são individuais, o 
que tem gerado essa luta diária 
pelo passageiro. Nossa ideia 
é mudar o sistema para que o 
serviço fique melhor para o ci-
dadão”, explicou Werner.
 Além da pesquisa 
de satisfação sobre o serviço 
de transportes no município, 
a Prefeitura do Jaboatão dos 
Guararapes vem realizando 
plenárias em todas as sete 
regionais administrativas da 
cidade, ouvindo diretamente a 
população e  colhendo suges-
tões para subsidiar o processo 
de mudança no modelo.

Polo Saúde, uma ferramenta de gestão 
aos microempresários de Jaboatão

Barramares, em Piedade, foi 
apresentado o resultado de 
um diagnóstico feito com 30 
estabelecimentos, quantidade 
beneficiada neste momento. O 
próximo momento, previsto para 
março de 2015, é para que as 
empresas contratem consulto-
res do Sebrae e, assim, passem 
a executar o que está previsto 
no planejado.
 “A primeira etapa 

consiste em fazer um levanta-
mento das empresas, basea-
do no gerenciamento. E esse 
diagnóstico é para identificar 
os pontos a serem melhorados. 
Com isso, busca-se atender o 
padrão de qualidade neste seg-
mento”, explicou o superinten-
dente da Secretaria Executiva 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Turismo, José de Araújo 
Pereira Filho.
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GABINETE DO PREFEITO

Lei n.º 1087/2014

EMENTA: Dispõe sobre a doação, com encargos, de imóvel desapropriado pelo Poder Público Municipal, desafeta 
e autoriza a alienação de área pública resultante de aprovação de loteamento, revoga a Lei Municipal n° 822, de 9 
de julho de 2012, e dá outras providências

 O PREFEITO DO MUNICIPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelos incisos IV,V e VII do artigo 65 da  Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetivar a doação com encargo, nos termos do art. 9º, I, “a”, da Lei 
Orgânica Municipal, observado o disposto no art. 17, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, de área 
correspondente a até 30 (trinta) hectares do imóvel denominado Granja Brasília, matriculada sob o n° R – 10 – 
12593, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, para a instituição filantrópica 
denominada “Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança”, associação civil, sem fins lucrativos, 
com sede na Rua Tupinambás, n° 520, Bloco “A”, no bairro de Pedregulho, na cidade de Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo, com o propósito específico de implantação e manutenção, no local, do projeto social da Fazenda 
da Esperança.

§1º – A implantação e manutenção do projeto social “Fazenda da Esperança”, sob a responsabilidade da instituição 
donatária, a que se refere o caput, na área a ser doada, terá como objetivo a prevenção, recuperação e reinserção 
social de usuários de drogas e dependentes químicos, inclusive de álcool, de acordo com plano de trabalho espe-
cífico, que será objeto de fiscalização pelo Poder Executivo Municipal.

§2º - A doação modal com encargo, autorizada nesta lei, dispensa a realização de certame licitatório, nos termos 
do disposto no § 4º, do art. 17, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo em vista o justificado inte-
resse público na implantação do projeto social “Fazenda da Esperança”. 

§3º - A área a ser doada, indicada no caput deste artigo, encontra-se discriminada no Decreto Municipal n° 126, de 
1° de agosto de 2014, publicado no Diário Oficial n° 142, de 2 de agosto de 2014.

§4º - A área a ser doada, inserta no imóvel desapropriado, discriminado no Decreto Municipal n° 126, de 1° de 
agosto de 2014, publicado no Diário Oficial n° 142, de 2 de agosto de 2014, poderá ser retificada apenas para 
correções materiais, desde que não afetem o conteúdo e o alcance da presente lei.

Art. 2°. Fica desafetado de sua destinação original, expressamente autorizada a sua alienação, nos moldes do 
art. 17, inc. I, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, o imóvel pertencente ao Município de Jaboatão 
dos Guararapes, equivalente à área denominada Equipamento Comunitário 2, do Loteamento Alphaville Duas 
Unas, no bairro de Manassu, consoante informações na Planta aprovada e Publicada nos Decretos nºs 291/201 e 
292/2010, situado na margem da BR 232, próximo à Barragem Duas Unas, com 41.565,92 m2 (quarenta e um mil, 
quinhentos e sessenta e cinco vírgula noventa e dois metros quadrados), identificada na planta anexa a esta lei.

§1º– A alienação autorizada no caput será preferencialmente efetivada em dois lotes distintos, ressalvada a pos-
sibilidade de justificativa técnica em contrário, sendo um lote de 25.000 m2 (vinte e cinco mil metros quadrados) 
e outro de 16.565 m2 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e cinco metros quadrados), conforme planta anexa a 
esta lei.

§2º – O produto da alienação da área de que trata o caput será exclusivamente destinado à realização de obras de 
infraestrutura do Município, após a reserva para o pagamento do preço da desapropriação do imóvel a ser doado 
com fundamento nesta lei, a que se refere o caput do art. 1°.

§3º– Fica o Poder Executivo autorizado a optar, em caráter excepcional, por efetivar a permuta judicial do imóvel 
a que se refere o caput do art. 1°, pela área pública desafetada, de que trata o caput deste artigo, ou parte dela, 
exclusivamente na hipótese de se verificar, em ação judicial pertinente, a viabilidade financeira, em benefício da 
Municipalidade, a partir de perícia judicial, realizada pelo competente perito nomeado pelo Juízo da Fazenda Públi-
ca desta Comarca, no qual se processe a ação de desapropriação e suas eventuais medidas incidentais, e desde 
que haja a devida homologação judicial.

Art. 3°. A instituição filantrópica donatária, “Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança”, terá o 
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prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir da data da doação ou da assinatura do termo de compromisso de 
doação do imóvel, para a implantação do projeto a que se refere o art. 1°, objetivando cumprir o encargo assumido 
como condição para a doação modal tratada na presente lei.
 
§1º – Constará na escritura de doação cláusula expressa de reversão do imóvel de que trata o art. 1°, ao Município 
de Jaboatão dos Guararapes, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, na hipótese de não 
cumprimento das exigências e condições estabelecidas nesta lei, e nos casos de desvio de finalidade do objeto ou 
de extinção da instituição donatária, a qualquer tempo.

§2º – Constarão na escritura de doação do imóvel os seguintes encargos, a serem cumpridos pela instituição 
donatária:

I – Apresentar, ao Município, no prazo de que trata o caput do art. 3º, o plano de trabalho específico do projeto 
social, com os objetivos de prevenção, recuperação e reinserção social de usuários de drogas e dependentes 
químicos, inclusive de álcool, para fins possibilitar a sua fiscalização pelo Poder Público;

II – Apresentar anualmente, ao Município, relatório das atividades e dos resultados obtidos pelo projeto social, para 
fins de verificação contínua do cumprimento dos encargos atinentes à doação modal.

§3º – Uma vez efetivada a doação modal de que trata a presente lei, o imóvel em questão não poderá ser alienado 
pela instituição donatária, seja a que título for, nem dado como garantia judicial ou extrajudicial, sob pena de rever-
são ao patrimônio do Município de Jaboatão dos Guararapes.

Art. 4°. O registro da doação da área de que trata esta lei será realizado às expensas da instituição donatária, por 
intermédio de Escritura Pública junto ao Cartório de Imóveis, mediante certidão positiva de implantação do projeto 
da Fazenda da Esperança.

Art. 5º.  Fica revogada a Lei Municipal n° 822, de 9 de julho de 2012.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DOS GUARARAPES BENTO LUIZ FIGUEIRÔA.
Jaboatão dos Guararapes, 09 de dezembro de 2014.

ELIAS GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

Lei n.º 1088/2014

EMENTA: Oficializa-se no Município do Jaboatão dos Guararapes, a denominação da orla Municipal de “PARQUE 
DA ORLA FERNANDO LYRA”, e dá outras providências
 
 O PREFEITO DO MUNICIPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelos incisos IV,V e VII do artigo 65 da  Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º Fica oficializada no Município do Jaboatão dos Guararapes, a denominação da orla de Jaboatão dos Gua-
rarapes de “PARQUE DA ORLA FERNANDO LYRA”.

Art. 2º O Poder Executivo, através dos órgãos competentes, providenciará as alterações nos registros cadastrais 
e bancos de dados do Município, bem como a implantação de placas indicativas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogados as disposições em contrário.

PALÁCIO DOS GUARARAPES BENTO LUIZ FIGUEIRÔA.
Jaboatão dos Guararapes, 09 de dezembro de 2014.

ELIAS GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
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Lei n.º 1089/2014

EMENTA: Dispõe sobre as Parcerias Público-Privadas (PPP) no Município do Jaboatão dos Guararapes.

 O PREFEITO DO MUNICIPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelos incisos IV,V e VII do artigo 65 da  Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PPP), destinado a promover, fomen-
tar, coordenar, disciplinar, regular e fiscalizar a atividade de agentes do setor privado que, na condição de parceiros 
da Administração Pública, atuem na implementação das políticas públicas voltadas à eficiência, economicidade e 
universalização na prestação de serviços do Município e ao bem-estar coletivo.
Parágrafo único. Esta Lei se aplica a todos os órgãos da administração direta, de qualquer dos Poderes do Muni-
cípio, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de econo-
mia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município do Jaboatão dos Guararapes.

Art. 2º Na contratação de Parceria Público-Privada serão observadas as seguintes diretrizes:
I - eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos recursos públicos;
II - a sustentabilidade da proposta para o Município, relativamente a outras possibilidades de execução direta ou 
indireta;
III - eficiência no cumprimento das finalidades do Programa, com estímulo à competitividade na prestação de 
serviços e modernização e ampliação da infraestrutura com adoção de parâmetros de performance de cada em-
preendimento;
IV - sustentabilidade financeira e vantagens sócio-econômicas dos projetos de parceria;
V - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados incumbidos de sua 
execução;
VI - indelegabilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e fiscalizadora e de outras 
atividades exclusivas do Município do Jaboatão dos Guararapes
VII - transparência e publicidade quanto aos procedimentos e decisões;
VIII - universalização do acesso a bens e serviços essenciais;
IX - responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;
X - responsabilidade social e ambiental na concepção e execução dos contratos;
XI - qualidade e continuidade na prestação dos serviços;
XII - participação popular, inclusive por intermédio de consultas públicas;
XIII – a repartição objetiva e eficiente de riscos, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe 
e álea econômica extraordinária, cujo respeito implica o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 3º A PPP será desenvolvida por meio de adequado planejamento, que definirá as prioridades quanto à implan-
tação, expansão, melhoria, gestão ou exploração de bens, serviços, atividades, infraestruturas, estabelecimentos 
ou empreendimentos públicos, e como contrapartida a definição dos padrões mínimos estabelecidos para a ma-
nutenção da parceria.
Parágrafo Único - A execução dos projetos de parcerias público-privadas deverá ser acompanhada permanente-
mente para avaliação de sua eficiência.

CAPÍTULO II
CONCEITOS E PRINCÍPIOS

Art. 4º Considera-se Parceria Público-Privada o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada 
ou administrativa, celebrado pela a Administração Pública Municipal e para implantação, desenvolvimento, explo-
ração ou gestão, no todo ou em parte, de serviços, empreendimentos e atividades de interesse público dele decor-
rentes, em que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela exploração incumbam ao partícipe 
privado, sendo este remunerado segundo o seu desempenho na execução das atividades contratadas, a partir dos 
padrões de qualidade estabelecidos no contrato de concessão, observando além das diretrizes estabelecidas na 
legislação federal, e das disposições contidas no nesta Lei, as seguintes diretrizes:
I - eficiência no cumprimento das missões do Município e no emprego dos recursos da sociedade;
II - qualidade e continuidade na prestação de serviços;
III - repartição dos riscos de acordo com a capacidade dos parceiros em gerenciá-los;
IV - sustentabilidade econômica da do projeto;
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V - remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho.
§ 1º O risco inerente à insustentabilidade financeira da parceria, em função de causa não imputável a descumpri-
mento ou modificação unilateral do contrato pelo parceiro público, ou alguma situação de força maior, deve ser, 
tanto quanto possível, transferido para o parceiro privado.
§ 2º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pe-
cuniária do parceiro público ao parceiro privado, caracterizando-se por ser o ajuste celebrado pela Administração 
Pública para a delegação da execução de um serviço público, precedida ou não de obra pública, mediante tarifa 
paga pelo usuário, acrescida de contraprestação paga pelo parceiro público ao parceiro privado, com ou sem 
aporte inicial.
§ 3º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 
direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens, podendo, ainda, 
haver a cobrança de preço público.
§ 4º Não constitui Parceria Público-Privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços pú-
blicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver con-
traprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, bem como a mera terceirização de mão-de-obra 
e as prestações singelas ou isoladas de obras civis, bem como não será considerada parceria público-privada a 
realização de obra pública sem atribuição ao contratado de mantê-la e ou explorá-la, ainda que sob o regime de 
locação ou arrendamento.

Art. 5º - As concessões administrativas regem-se por esta Lei, pela Lei Federal nº 11.079 de 31 de dezembro de 
2004, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos artigos 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei Federal nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
§ 1º As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, pela Lei Federal nº 11.079, de 31 de dezembro de 2004, 
aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que 
lhe são correlatas.
§ 2º As concessões comuns continuam regidas pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelas leis 
que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei.
§ 3º Continuam regidos exclusivamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas Leis que lhe são 
correlatas, os contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, patrocinada ou administrativa.

CAPÍTULO III
DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

Art. 6º Podem ser objeto das parcerias público-privadas:
I - a delegação, total ou parcial, da prestação ou exploração de serviços público, precedida ou não da execução 
de obra pública;
II - a prestação de serviços públicos, tanto à Administração Pública como à comunidade, precedida ou não de obra 
pública, excetuadas as atividades exclusivas de Estado;
III - a implantação, execução, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública;
IV - a exploração de bem público;
V - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do Município, tais como marcas, patentes, bancos 
de dados, métodos e técnicas de gerenciamento e gestão, resguardada a privacidade de informações sigilosas;
VI - a exploração de serviços complementares ou acessórios, incluindo suas receitas, de modo a dar maior susten-
tabilidade financeira ao projeto, redução do impacto tarifário ou menor contraprestação governamental.
§ 1º - Os contratos de PPP`s não excluirão a participação do Poder Legislativo e/ou das Agências Reguladoras, 
do controle social das tarifas que ocorrerá quando da estruturação do projeto e na fiscalização do cumprimento do 
contrato
§ 2º - Os contratos de parceria público-privada deverão prever que, no caso de seu objeto reportar-se a setores 
regulados, as regras de desempenho das atividades e serviços deverão ficar submetidas àquelas determinadas 
pela agência reguladora correspondente, impondo a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato 
nas hipóteses previstas legalmente.

Art.7º - As Parcerias Público-Privadas serão desenvolvidas por meio de adequado planejamento, com definição 
das prioridades quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão ou exploração de bens, serviços, atividades, 
infraestruturas, estabelecimentos ou empreendimentos públicos.
§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei, fica o Município autorizado a realizar projetos de concessão comum, pa-
trocinada ou administrativa e outros tipos de parceria, com a fixação dos respectivos termos nos correspondentes 
instrumentos convocatórios de licitação, nos seguintes setores:
I – educação, cultura, saúde e assistência social;
II – transporte público, independentemente do modal;
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III – vias, pontes, viadutos e túneis;
IV – terminais de passageiros e plataformas logísticas;
V – saneamento básico, inclusive destino final dos resíduos;
VI – atividades e projetos voltados para a acessibilidade e pessoas com deficiência;
VII – ciência, pesquisa e tecnologia;
VIII – agricultura urbana e rural;
IX – energia;
X – habitação;
XI – urbanização e meio ambiente;
XII – esporte, lazer e turismo;
XIII – infraestrutura de acesso às redes de utilidade pública;
XIV – infraestrutura destinada à utilização pela Administração Pública;
XV – dutos comuns;
XVI – parques, praças ou outros espaços públicos de convivência;
XVII – indústria e comércio; e
XVIII – assuntos e serviços de interesse local.
§ 2º  - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar projetos de parcerias em outros setores, definidos 
mediante Decreto.

Art. 8º - Para a inclusão de um projeto no Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, deverá ser demons-
trado o atendimento aos seguintes requisitos e condições:
I - efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e valor de seu objeto, bem como o caráter priori-
tário da respectiva execução, observadas as diretrizes governamentais;
II - estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das metas e resultados a serem atingidos, prazos de 
execução e de amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou desempenho 
a serem utilizados;
III - a viabilidade dos indicadores de resultados a serem adotados, em função de sua capacidade de aferir, de 
modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos, bem como de 
parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos;
IV - vantajosidade econômica e operacional da proposta para o Município do Jaboatão dos Guararapes e a me-
lhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta 
ou indireta;
V - conveniência e oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela 
forma de Parceria Público-Privada, em que se demonstre o efetivo interesse público, considerando a natureza, 
relevância e valor de seu objeto, bem como o caráter prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes 
governamentais municipais do Jaboatão dos Guararapes;
VI - que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no anexo re-
ferido no §1 º do art. 4 º da Lei Complementar n º 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, 
nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 
despesa; 
VII - observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos art. 29, 30 e 32 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato, 
nos termos do art. 25 da Lei Federal 11.079, de 31 de dezembro de 2004;
VIII - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato 
de parceria público-privada;
IX - declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração Pública no decorrer 
do contrato são compatíveis com a Lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na Lei orçamentária anual;
X - estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes e identificação da fonte desses recursos, para o cumpri-
mento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração 
Pública;
XI - previsão do objeto no plano plurianual em vigor;
XII - submissão dos projetos à consulta pública, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da publicação do 
edital da respectiva licitação, mediante publicação de aviso na imprensa oficial, em jornais de grande circulação 
e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de 
duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á 
pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital; 
XIII - licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental e urbanístico do empre-
endimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato ou da concessão exigir, constando como 
exigência mínima o termo de referência para elaboração do EIA-RIMA aprovado pelo órgão ambiental competente 
para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato 
exigir.
Parágrafo Único A comprovação referida dos incisos VI e VII do caput conterá as premissas e metodologia de 
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cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolidação das contas públicas, sem prejuízo do exame 
de compatibilidade das despesas com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 9º - É vedada a celebração de contrato de Parceria Público-Privada:
I - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
II - cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; 
III - que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos 
ou a execução de obra pública; ou
IV - a prestação de serviços cuja remuneração não esteja vinculada ao atingimento de metas e resultados;

CAPÍTULO IV
DA LICITAÇÃO

Art. 10 A contratação de Parceria Público-Privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência, 
estando a abertura do processo licitatório condicionada à sua inclusão no Programa Municipal de Parcerias Públi-
co-Privadas pelo Comitê Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas - CGPJG.

Art. 11 O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da licitação 
às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do art. 15, os art. 18, 19 e 21 da Lei Federal nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever:
I - exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993;
II - como condição para celebração do contrato, que o licitante vencedor constitua Sociedade de Propósito Espe-
cífico - SPE para implantar ou gerir seu objeto;
III - o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil 
e em língua portuguesa, nos termos da Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos 
decorrentes ou relacionados ao contrato; e
IV - em favor do parceiro privado outras fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos 
associados, com ou sem exclusividade, buscando favorecer a modicidade das tarifas, conferir maior sustentabili-
dade financeira ao projeto ou propiciar menor contraprestação governamental.
PARÁGRAFO ÚNICO. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação do parceiro 
público a serem concedidas ao parceiro privado.

Art.12 - O certame para a contratação de Parcerias Público-Privadas obedecerá ao procedimento previsto na le-
gislação vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte:
I - o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se os lici-
tantes que não alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão das etapas seguintes;
II - o julgamento poderá adotar como critérios, além do menor valor da contraprestação a ser paga pela Adminis-
tração Pública, e daqueles previstos nos incisos I e V do art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os 
seguintes: 
a)  o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
b) a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente de outorga pela concessão;
c) a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nas alíneas a, b e g;
d) melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;  
e) melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado 
com o de melhor técnica; 
f) melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de 
melhor técnica; 
g) melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas;
h) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública;
i) melhor proposta em razão da combinação do critério do inciso VII com o de melhor técnica, de acordo com os 
pesos estabelecidos no edital;
j) melhor proposta em razão da combinação dos critérios de melhor técnica com menor valor de contraprestação;
k) melhor proposta em razão de menor valor de aporte público isoladamente ou em combinação alternativa com os 
critérios de melhor técnica e menor contraprestação a ser paga pela Administração Pública.
III - o edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se:
a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou
b) propostas escritas, seguidas de lances em viva voz;
IV - o edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda 
de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências 
dentro do prazo fixado no instrumento convocatório.
§ 1º Na hipótese da alínea b do inciso III deste artigo:
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I - os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo 
vedado ao edital limitar a quantidade de lances;
II - o edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for no máxi-
mo 20% (vinte por cento) maior que o valor da melhor proposta.
§ 2º O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, será feito por ato motivado, com base 
em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza e objetividade 
no edital.

Art. 13 O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que:
I - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os 
documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital;
II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor;
III - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos de habilitação do licitante com a 
proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às con-
dições fixadas no edital;
IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e eco-
nômicas por ele ofertadas.

CAPÍTULO V
DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE

Art. 14 Antes da celebração do contrato deverá ser constituída, pelo parceiro privado, Sociedade de Propósito 
Específico - SPE, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.
§ 1º A transferência do controle da Sociedade de Propósito Específico e a constituição de garantias ou oneração 
estarão condicionadas à autorização expressa da Administração Pública, nos termos do edital e do contrato, ob-
servado o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
§ 2º A Sociedade de Propósito Específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com ações negociadas 
em bolsa de valores do país, ou do exterior, respeitado, quanto ao controle acionário, o disposto no § 1º deste 
artigo e as prescrições legais específicas de regência da SPE.
§ 3º A Sociedade de Propósito Específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar conta-
bilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento.
§ 4º Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades de que trata este 
capítulo.
§ 5º A vedação prevista no § 4º não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da Sociedade 
de Propósito Específico por instituição financeira controlada pelo Poder Público em caso de inadimplemento de 
contratos de financiamento.
§ 6º A Sociedade de Propósito Especifico poderá, na forma do contrato, dar em garantia aos financiamentos con-
traídos para a consecução dos objetivos da Parceria Público-Privada os direitos emergentes do contrato de parce-
ria até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade das obras e dos serviços.
§ 7º A sociedade de propósito específico deverá, para celebração do contrato, adotar contabilidade e demonstra-
ção financeira padronizadas, compatíveis com os padrões mínimos de governança corporativa que vierem a ser 
fixadas pelo Governo Federal.

CAPÍTULO VI
DO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Art. 15 Os contratos de Parceria Público-Privada reger-se-ão pelo disposto nesta Lei, na Lei Federal correspon-
dente, pelas normas gerais do regime de concessão ou permissão de serviços públicos, de licitações e contratos 
administrativos e deverão obrigatoriamente estabelecer:
I - as metas e os resultados a serem atingidos, o cronograma de execução e prazos estimados para seu alcance, 
bem como os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante adoção de indicadores 
capazes de aferir o resultado;
II - o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 
(cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação;
III - a remuneração pelos bens ou serviços disponibilizados e, observada a natureza do instituto escolhido para 
viabilizar a parceria, o prazo necessário à amortização e remuneração do capital investido
IV - as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais
V - as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratu-
al, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas;
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VI - a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e 
álea econômica extraordinária;
VII - as hipóteses de extinção da parceria antes do advento do prazo contratual, por motivo de interesse público 
ou qualquer motivação de que não caiba a responsabilização do parceiro privado, bem como os critérios para o 
cálculo e pagamento das indenizações devidas;
VIII - cláusulas que, dependendo da modalidade escolhida, prevejam:
a) a obrigação do contratado de obter recursos financeiros necessários à execução do objeto e de sujeitar-se aos 
riscos do negócio, bem como as hipóteses de exclusão de sua responsabilidade;
b) possibilidade de término do contrato não só pelo tempo decorrido ou pelo prazo estabelecido, mas também pelo 
montante financeiro retomado ao contratado em função de investimento realizado;
IX - a identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização, bem como a central de atendmento 
aos usuários;
X - o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorren-
tes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado e do ganho de produtividade 
apurados na execução do contrato;
XI - a periodicidade e os mecanismos de revisão para:

a) manutenção do inicial equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;
b) preservação da atualidade da prestação dos serviços objetos da parceria;
XII - as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais e os mecanismos para a preservação da 
atualidade da prestação dos serviços objeto da parceria;
XIII - a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos 
envolvidos, observados os limites dos §§ 3º e 5º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se 
refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
XIV - os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regulariza-
ção e a forma de acionamento da garantia;
XV - a submissão à fiscalização do poder público, permitindo o acesso de seus agentes às instalações, informa-
ções e documentos inerentes ao contrato, inclusive registros contábeis;
XVI - a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro 
privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas.
XVII - os fatos que caracterizam a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regulari-
zação, bem como a forma de notificação da inadimplência ao gestor do fundo garantidor, pelo parceiro privado;
XVIII - as hipóteses de encampação
§ 1º Os contratos de Parceria Público-Privada deverão prever que, no caso de seu objeto reportar-se a setores 
regulados, as regras de desempenho das atividades e serviços deverão ficar submetidas àquelas determinadas 
pela agência reguladora competente, sempre que existente.
§ 2º As indenizações de que trata o inciso VII deste artigo poderão ser pagas à entidade financiadora do Projeto 
de Parceria.
§ 3º As cláusulas de atualização automática de valores, baseadas em índices e fórmulas matemáticas, quando 
houver, serão aplicadas sem a necessidade de homologação por parte da Administração Pública, exceto se esta 
publicar, na imprensa oficial, até o prazo de 30 (trinta) dias após apresentação da fatura, razões fundamentadas 
nesta Lei ou no contrato para a rejeição da atualização.
§ 4º Ao término do contrato de parceria público-privada, ou nos casos de extinção antecipada do contrato, a pro-
priedade das obras públicas e dos bens, móveis e imóveis, necessários à continuidade dos serviços objeto da 
parceria, reverterá à Administração Pública, independentemente de indenização, salvo disposição contratual em 
contrário.
§ 5º Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública área, local ou bem que, por suas características, se-
jam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do contrato 
de parceria público-privada, bem como à implementação de projetos associados, podendo promover as requisi-
ções e as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes ao contratado.
§ 6º Quando o objeto da parceria público-privada abranger áreas fora dos limites do Município de Jaboatão dos 
Guararapes, o Poder Executivo Municipal solicitará ao Poder Executivo abrangido e, se for o caso, ao Poder Exe-
cutivo Estadual, a participação para que se possa cumprir o objetivo descrito no parágrafo anterior.

Art. 16 A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço 
objeto do contrato de parceria público-privada.
Parágrafo Único - É facultado à Administração Pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contra-
prestação relativa a parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada.
Art. 17 Os contratos poderão prever adicionalmente:

I - os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle da sociedade de 
propósito específico para os seus financiadores, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e 
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assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso I do 
parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
II - possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações pecu-
niárias da Administração Pública;
III - o estabelecimento de mecanismos amigáveis de solução das divergências contratuais, inclusive por meio de 
arbitragem, a ser realizada em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, para 
dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato.
IV - A caducidade da concessão na hipótese de transferência da integralidade ou do controle das ações da con-
cessionária sem prévia anuência do poder concedente. Para fins de obtenção da anuência, o pretendente deverá:
a) atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal neces-
sárias à assunção do serviço; e
b)  comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.
V - O contrato deve estabelecer as condições para que o poder concedente autorize a transferência do controle da 
concessionária para seus financiadores, com o objetivo de promover sua reestruturação financeira e assegurar a 
continuidade contratual.
VI - O poder concedente exigirá dos financiadores que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, 
podendo alterar ou dispensar os demais requisitos.
VII - A assunção do controle autorizada não alterará as obrigações da concessionária e de seus controladores ante 
o poder concedente, não figurando os financiadores como sucessores dos acionistas anteriores ou responsáveis 
por atos por eles praticados.
VIII - A assunção do controle autorizada implicará contratação pelo financiador de empresa ou consórcio que dete-
nha a devida qualificação técnico-econômica para a execução do contrato, caso, excepcionalmente, a concessio-
nária não demonstre tal qualificação.
IX - A assunção do controle autorizada também poderá ocorrer nos casos de inadimplemento do contrato de finan-
ciamento ou descumprimento do contrato de concessão, restando o financiador e o poder concedente obrigados a 
se informar mutuamente sobre o comportamento da concessionária
§ 1º O direito dos financiadores, previsto no inciso II deste artigo, limita-se à habilitação para receber diretamente 
o valor verificado pela Administração Pública na fase de liquidação, excluída sua legitimidade para impugná-lo.
§ 2º Na hipótese de arbitragem, prevista no inciso III, os árbitros serão escolhidos dentre pessoas naturais de 
reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria, devendo o procedimento ser realizado em conformidade com 
regras de arbitragem de órgão arbitral institucional ou entidade especializada.
§ 3º A arbitragem, prevista no inciso III, terá lugar no Município do Jaboatão dos Guararapes, capital do Estado de 
Pernambuco, em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias para assegurar a sua realização 
e a execução da sentença arbitral.

CAPÍTULO VII
DA RESPONSABILIDADE E DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS PRIVADOS

Art. 18 São obrigações do contratado na Parceria Público-Privada:
I - a assunção de obrigações de resultado definidas pelo Poder Público, com liberdade para a escolha dos meios 
para sua implementação, nos limites previstos no instrumento;
II - a submissão a controle estatal permanente dos resultados, como condição para percepção da remuneração e 
pagamento;
III - submeter-se à fiscalização da Administração Pública, sendo livre o acesso dos agentes públicos às instala-
ções, informações e documentos relativos ao contrato, incluídos os registros contábeis;
IV - sujeição aos riscos do empreendimento, salvo nos casos expressamente previstos no edital de licitação e no 
contrato.
V - demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução do contrato;
Art. 19 - Para contratar com a Administração Pública o parceiro privado ainda obriga-se a demonstrar e comprovar 
capacidade técnica, econômica e financeira, para a execução do contrato.

CAPÍTULO VIII
DA REMUNERAÇÃO

Art. 20 A remuneração do contratado, observada a natureza jurídica do instituto escolhido para viabilizar a parceria, 
poderá ser feita mediante a utilização combinada das seguintes alternativas:
I - tarifa cobrada dos usuários;
II - contraprestação da Administração Pública, que poderá ser feita por:
a) recursos do Tesouro Municipal, aporte público inicial ou de entidade da Administração Indireta Municipal;
b) cessão de créditos não tributários;
c) transferência de bens móveis e imóveis, na forma da Lei;
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d) títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável;
e) outorga de direitos em face da Administração Pública;
f) outorga de direitos sobre bens públicos dominicais;
g) outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados;
h) outros meios admitidos em Lei.
§ 1º A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu desempenho na execução do contrato, em 
conformidade com as metas e padrões de qualidade definidos no contrato, e se dará, obrigatoriamente, a partir do 
momento em que o serviço, obra ou empreendimento contratado estiver disponível para utilização. 
§ 2º A Administração Pública deverá oferecer ao parceiro privado contraprestação adicional à tarifa cobrada do 
usuário ou, em casos justificados, arcar integralmente com sua remuneração.
§ 3º Desde que haja previsão expressa no contrato de Parceria Público-Privada, o Município do Jaboatão dos 
Guararapes poderá efetuar o pagamento das parcelas devidas ao contratado, apuradas nos termos do § 1º deste 
artigo, diretamente em favor da instituição que financiar o objeto do contrato quando o contratado anuir.
§ 4º O pagamento a que se refere ao § 3º deste artigo se dará nas mesmas condições pactuadas com o parceiro, 
limitado, em qualquer caso, ao montante apurado e liquidado em favor deste.
§ 5º A remuneração de que trata o § 1º deste artigo poderá ser vinculada a disponibilização ou ao recebimento 
parcial do objeto do contrato de Parceria Público-Privada, nos casos em que a parcela a que se refira puder ser 
usufruída isoladamente pelo usuário do serviço público ou pela Administração Pública.
§ 6º Para a consecução do previsto no parágrafo anterior, o parceiro privado obriga-se a fornecer o completo aces-
so aos dados e informes, inclusive para quaisquer revisões contratuais.
§ 7º Compete às Secretarias, nas suas respectivas áreas de competência, o acompanhamento da execução e a 
fiscalização dos contratos de Parcerias Público-Privadas, bem como a avaliação dos resultados acordados.
§ 8º O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a construção ou aquisição 
de bens reversíveis, nos termos dos da legislação específica.
§ 9º O valor do aporte de recursos realizado nos termos do § 8º poderá ser excluído da determinação: 
I - do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido; e 
II - da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS. 
§ 10 A parcela excluída nos termos do § 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido para fins de 
apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, na proporção em que o custo para a construção ou aquisição de bens a que se refere o § 2º for realizado, 
inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 8.987, de 1995. 
§ 11 O aporte de recursos de que trata o § 8o, quando realizado durante a fase dos investimentos a cargo do par-
ceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas.

Art. 21 As parcerias público-privadas, para fins desta Lei, serão remuneradas segundo critérios de desempenho, 
em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados.

Art. 22 O edital de licitação poderá prever em favor do parceiro público-privado outras fontes de receitas alterna-
tivas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer 
a modicidade das tarifas, conferir maior sustentabilidade ao projeto ou propiciar menor contraprestação governa-
mental.

CAPÍTULO IX
DAS GARANTIAS

Art. 23 As obrigações contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada, sem prejuízo 
de outros mecanismos admitidos em lei, e desde que observadas a legislação pertinente, em especial a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, poderão ser garantidas através de:
I - vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, garantia real, 
pessoal, fidejussória e seguro;
II - contratação de seguro-garantia com companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público;
III - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em Lei;
IV - atribuição ao parceiro privado do encargo de faturamento e cobrança de crédito do parceiro público em relação 
a terceiros, salvo os relativos a tributos, prevista a forma de compensação dos créditos recíprocos;
V - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo 
Poder Público;
VI - garantia prestada por fundo garantidor ou empresa estatal criada para esta finalidade;
VII - repasse de garantias do Governo Federal mediante convênios, protocolos ou outros contratos administrativos, 
advindos de Programas de Incentivo ao desenvolvimento de atividades prioritárias, visando o melhoramento no 
atendimento e universalização dos serviços públicos;
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VIII - outros mecanismos admitidos em Lei.
§ 1º Além das garantias referidas no “caput” deste artigo, o contrato de parceria poderá prever a emissão de empe-
nhos relativos às obrigações da Administração Pública, diretamente em favor da instituição financiadora do projeto 
e a legitimidade desta para receber pagamentos por intermédio do fundo garantidor.
§ 2º O direito da instituição financiadora citado no parágrafo anterior se limita à habilitação para receber diretamen-
te o valor verificado pela Administração Pública na fase de liquidação, excluída sua legitimidade para impugná-la.
Art. 24 Para concessão de garantia adicional ao cumprimento das obrigações assumidas pela Administração Pú-
blica, fica o Município autorizado a integralizar recursos, na forma que dispuser ato do Poder Executivo, em Fundo 
Fiduciário de incentivo às Parcerias Público-Privadas.
§ 1º A integralização de recursos em Fundo Fiduciário poderá ser realizada com os seguintes recursos públicos:
I - dotações consignadas no orçamento e créditos adicionais;
II - transferências de ativos não financeiros;
III - transferência de bens móveis e imóveis, observado o disposto em lei; e
IV - outras formas previstas na legislação.
§ 2º A integralização de recursos no Fundo Fiduciário, mediante a transferência de ações de companhias estatais 
ou controladas pela Administração Pública, não poderá acarretar a perda do controle acionário do Município.
Art. 25 O Poder Executivo encaminhará Projeto de Lei para a instituição de Fundo Garantidor das Parcerias Pú-
blico-Privadas, que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos 
parceiros públicos municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei.
§ 1º Para implementação do disposto no caput o Poder Executivo, mediante decreto, poderá:
I - alocar bens, direitos e créditos do Município do Jaboatão dos Guararapes como aporte para o Fundo Garantidor;
II - transferir dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual ou em créditos adicionais em favor do 
Fundo de que trata o caput deste artigo, respeitadas as limitações legais para capitalização do Fundo Garantidor.
§ 2º O Poder Executivo poderá cometer, mediante lei específica, à sociedade de economia mista, empresa pública 
ou qualquer entidade da administração pública direta ou indireta habilitada para tanto a competência de gerir o 
Fundo Garantidor de que trata o caput deste artigo.

CAPÍTULO X
DO ÓRGÃO GESTOR

Art. 26 Fica criado o Comitê Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas - CGPJG, vinculado ao 
Gabinete do Prefeito do Jaboatão dos Guararapes, cuja composição e designação será definida por decreto do 
Prefeito.
§ 1º A Presidência e a Vice Presidência do Comitê Gestor serão exercidas pelos Secretários Municipais indicados 
no referido Decreto.
§ 2º Cada membro terá um suplente correlato e indicado no momento da indicação do titular.
§ 3º Participarão das reuniões do Conselho, com direito a voto, os titulares de Secretarias e de entidades da Ad-
ministração Indireta que tiverem interesse direto em determinada parceria, em razão de vínculo temático entre o 
objeto desta e o respectivo campo funcional.
§ 4º O Comitê Gestor deliberará mediante voto da maioria de seus membros, tendo o seu Presidente direito ao 
voto de qualidade.
§ 5º A participação no Comitê Gestor não será remunerada, sendo considerada prestação de serviço público re-
levante.
§ 6º Ao membro do Comitê Gestor é vedado:
I - exercer o direito de voz e voto em qualquer ato ou matéria objeto do Programa Municipal de Parcerias Públi-
co-Privadas em que tiver interesse pessoal conflitante, cumprindo-lhe cientificar os demais membros do Comitê 
Gestor de seus impedimentos e fazer constar em ata a natureza e extensão do conflito de seu interesse;
II - valer-se de informação sobre processo de parceria ainda não divulgado para obter vantagem, para si ou para 
terceiros.
§ 7º Compete ao Comitê Gestor:
I – deliberar sobre o Programa Municipal de PPP e a abertura de procedimento licitatório dos projetos dele decor-
rentes;
II - deliberar sobre Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) e Manifestações de Interesse da Iniciativa 
Privada (MIP), na forma da regulamentação municipal;
III – acompanhar permanentemente a execução de projetos de parcerias, sem prejuízo da gestão e fiscalização 
contratual do órgão regulador ou entidade equivalente;
IV – publicar em diário oficial e em portal eletrônico os editais, contratos, legislação e documentos correlatos aos 
projetos de parceria, inclusive os relativos ao acompanhamento da sua execução;
V – deliberar sobre a utilização de recursos do Fundo Garantidor de PPP ou outros que sirvam de garantias para 
as parcerias;
VI – expedir resoluções necessárias ao exercício de suas competências;
VII – deliberar sobre a contratação de entidades especializadas em análise e modelagem de projetos e apresen-
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tação de respectivas soluções; e
VIII – deliberar sobre a estruturação da Unidade de PPP, que coordenará e consolidará a modelagem de projetos, 
de acordo com as prioridades do Programa Municipal de PPP.
IX – analisar os contratos de parcerias encaminhados pelos gestores dos contratos ao comitê Gestor em relatório 
semestral sobre a execução do contrato
§ 8º A deliberação do Comitê Gestor sobre a contratação de Parceria Público-Privada deverá ser precedida de 
pronunciamento fundamentado:
I - da Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, sobre o mérito do projeto;
II - da Secretaria de Finanças, quanto à viabilidade da concessão de garantia e à sua forma, relativamente ao 
cumprimento do limite de que trata o art. 22 desta Lei;
III - da Secretaria de Assuntos Jurídicos, sobre as condições do Edital e da minuta do contrato.
§ 9º As Secretarias e as Entidades da Administração Indireta, nas suas respectivas áreas de competência, enca-
minharão ao Comitê Gestor, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados da execução dos contratos 
de Parceria Público-Privada, na forma definida em regulamento.
§ 10 O Comitê Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas-CGPJG é o órgão do Município do 
Jaboatão dos Guararapes competente para deliberar sobre matérias relativas às Parcerias Público-Privadas.

CAPÍTULO XI
DA CONTABILIDADE DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 27 Os contratos de Parcerias Público-Privadas estão baseados na realização contínua e plena de atividades 
que a caracterizam como prestação de serviços.
Parágrafo Único - Em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000, os contratos de Parcerias Público
-Privadas que ultrapassem o prazo de 02 (dois) anos, são considerados despesas de caráter continuado, sendo 
obrigatórios os procedimentos definidos nos artigos 16 e 17 da referida legislação.

Art. 28 Os projetos de Parcerias Público-Privadas deverão ser contabilizados como serviços de terceiros, em 
conformidade com as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional ou legislação superior, de acordo com o valor 
estimado para cada exercício.

Art. 29 Os programas e atividades relacionadas com Parcerias Público-Privadas devem ser indicados na Lei Or-
çamentária de forma individualizada, com a descrição do Projeto e o total de créditos orçamentários para sua 
execução.

Art. 30 O Poder Executivo Municipal encaminhará juntamente com o Projeto de Lei Orçamentária Anual, documen-
to intitulado “Anexo dos Programas de Parcerias Público-Privadas”, indicando os valores dos créditos orçamentá-
rios, individualizados para cada projeto, suficientes para o custeio destes no exercício referido.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os valores destinados no Projeto de Lei Orçamentária Anual devem incluir, obrigatoriamen-
te, o valor estimado de reajuste definido no contrato de parceria.

CAPÍTULO XII
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Art. 31 Caberá à Secretaria Municipal responsável pelo Planejamento e Gestão, através de unidade específica, 
executar as atividades operacionais e de coordenação de parcerias público-privadas, assessorar o Conselho Ges-
tor do PPP e divulgar os conceitos e metodologias próprios dos contratos de parceria, apoiada por equipe técnica.

CAPÍTULO XIII
DO PLANO ANUAL DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 32 O Poder Executivo elaborará o Plano Anual de Parcerias Público-Privadas - PPP, que exporá os objetivos 
e definirá as ações de governo municipal no âmbito do Programa e apresentará, justificadamente, os projetos de 
Parceria Público-Privada a serem executados pelo Poder Executivo municipal.
§ 1º O órgão ou entidade da Administração Municipal interessado em celebrar parceria encaminhará o respectivo 
projeto, nos termos e prazos previstos em decreto, à apreciação do Comitê Gestor do Programa Municipal de 
Parcerias Público-Privadas-CGPJG.
§ 2º Os projetos aprovados pelo Comitê Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas - CGPJG 
integrarão o Plano Anual de Parcerias Público-Privadas.

Art. 33 O Comitê Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas - CGPJG, sem prejuízo do acom-
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panhamento da execução de cada projeto, fará, permanentemente, avaliação geral do Plano Anual de Parcerias 
Público-Privadas.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34 A soma das despesas de caráter continuado, derivadas do conjunto das parcerias a serem contratadas pelo 
Município do Jaboatão dos Guararapes, não pode exceder a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida proje-
tada para o exercício, bem como as despesas anuais dos contratos vigentes nos dez anos subsequentes também 
não poderão exceder a cinco por cento da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.
§ 1º O Município do Jaboatão dos Guararapes, ao contratar empreendimentos por meio de Parcerias Público-Pri-
vadas, deverá encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, as 
informações necessárias para cumprimento do previsto no caput do artigo 28 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004.
§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de contratos 
de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, so-
ciedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo Município do Jaboatão 
dos Guararapes, excluídas as empresas estatais não dependentes.
§ 3º O Poder Executivo, ao decidir contratar empreendimentos por meio de parcerias público-privadas deverá 
encaminhar ao Poder Legislativo Municipal, previamente a contratação, os motivos que fundamentaram a decisão 
do objeto da parceria, a forma especificada da contratação e da remuneração de cada uma dessas parcerias, en-
caminhadas, posteriormente, cópia do inteiro teor dos contratos. 

Art. 35 Os órgãos e entidades envolvidos no processo de licenciamento ambiental deverão priorizar a tramitação 
da documentação pertinente a projetos incluídos no Programa Municipal de Parceria Público-Privada.

Art. 36 Serão aplicáveis, no que couberem, as penalidades previstas no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 - Lei de Improbidade Administrativa, na Lei nº 
10.028, de 19 de outubro de 2000 - Lei dos Crimes Fiscais, no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e na 
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, sem prejuízo das penalidades financeiras previstas contratualmente.

Art. 37 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DOS GUARARAPES BENTO LUIZ FIGUEIRÔA.
Jaboatão dos Guararapes, 09 de dezembro  de 2014.

ELIAS GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

Lei n.º 1090/2014

EMENTA: Reduz o IPTU em 50% (cinquenta por cento) das regionais de Curado, Cavaleiro, Jaboatão Centro, 
Muribeca e Guararapes, concede anistia de débitos e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe 
foram delegadas pelo Artigo 65, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica reduzido o valor venal e o valor do metro linear da testada fictícia no patamar de 50% (cinquenta por 
cento) dos imóveis edificados de padrão médio, médio baixo e popular das regionais de número 1 a 4 e 7 (Curado, 
Cavaleiro, Jaboatão Centro, Muribeca e Guararapes) para efeito de redução na mesma proporção do Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, conforme anexo XI da Lei Municipal nº 155, de 27 de 
dezembro de 1991. 
Parágrafo Único – Nos termos do caput deste artigo, ficam extintos proporcionalmente pela remissão os créditos 
tributários a título de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, bem como anistiadas, as penalidades de acrésci-
mos legais e juros de mora.    

Art. 2º - A Lei Municipal nº 1046, de 26 de agosto de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 1º - Aos contribuintes que, em 31 de dezembro de 2013, faziam jus ao bônus máximo de adimplência do 
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Programa EM DIA com a CIDADE para o lançamento dos tributos imobiliários de 2014, ou seja, sequer possuíam 
débitos parcelados, e que não tenham pago o IPTU e a TLP, fica prorrogado o prazo do pagamento com o desconto 
de 30% (trinta por cento) em quota única até o dia 05 de dezembro de 2014. 
(...)
Art. 3º - A Lei Municipal nº 155, de 27 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
(...)
III – (...)
§ 4º - Para obtenção do benefício previsto no § 2º deste artigo o proprietário do loteamento fica obrigado a infor-
mar, no prazo de 30 (trinta) dias, a comercialização dos lotes, diretamente à Secretaria Executiva da Receita, que 
procederá com o cadastramento do adquirente do terreno, para o lançamento do imposto, observado o disposto 
no art. 9º, § 3º, I desta Lei.
(...)”
“Art. 9º - (...)
(...)
§ 3º - Cessará a responsabilidade, conforme descrito no inciso III do caput, quando:
I – do cumprimento do disposto no § 4º do art. 7º desta Lei;
II – do registro do instrumento translativo no Registro de Imóveis, com a quitação do imposto sobre a transmissão 
“inter-vivos” a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos a eles relativos – ITBI.”
“Art. 19. (...) 
 § 1º - Quando verificada a falta de recolhimento do imposto, decorrente da existência de imóvel não cadastrado, 
ou nos casos de reforma ou modificação de uso, sem a prévia licença do órgão competente, o lançamento será 
feito: 
I – nos casos em que o contribuinte compareça espontaneamente para o cadastramento ou regularização, o lan-
çamento ocorrerá somente a partir do exercício em que se deu o cadastramento ou regularização, excluída, nestes 
casos, a aplicação de penalidades, nos termos do § 1º-A, deste artigo;
II – nos demais casos, com base nos dados apurados, mediante notificação ou auto de infração, retroagindo seus 
efeitos ao momento em que reste constatada a existência do imóvel irregular ou da reforma ou modificação de uso.
§ 1º-A – Nos casos previstos no inciso II do parágrafo anterior, o contribuinte estará sujeito às seguintes multas, 
observado o disposto no art. 135-A desta Lei:
I – 15% (quinze por cento), quando o lançamento for procedido por meio de notificação fiscal;
II – 60% (sessenta por cento), quando o lançamento for procedido por meio de auto de infração, observado o dis-
posto no inciso seguinte;
III – 120% (cento e vinte por cento), quando os motivos determinantes para o não cadastramento se configurem 
como crimes contra a ordem tributária, nos termos da Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou outra 
que venha a lhe substituir.
(...)”

 “Art. 22. (...)
(...)
§ 2º - (...)
I – (...)
(...)
b) De 10% a 20% (vinte por cento), para pagamento do imposto, em até 10 (dez) quotas, até a data do ven-
cimento; 
(...)
II – (...)
(...)
b) 5% a 15% (quinze por cento), para pagamento do imposto, em até 10 (dez) quotas, até a data do vencimento; 
III – 10% (dez por cento), para pagamento do imposto em quota única, até a data do vencimento, aos contribuintes 
que, no prazo definido por Decreto, no exercício anterior ao do lançamento, possuam débitos tributários vencidos.”
(...)
§3º - A opção do sujeito passivo, o pagamento do imposto e da taxa de limpeza pública poderá ser efetuado, em 
quota única, até o dia 20 (vinte) de dezembro do ano anterior ao lançamento, aproveitando os benefícios e condi-
ções previstos no parágrafo anterior, acrescido de 10% (dez por cento), observado o disposto no art. 185 desta Lei. 
I – Na hipótese do §3º deste artigo aplicar-se-á o índice percentual auferido para a atualização monetária do ano 
em curso, nos termos do art. 185 desta Lei, e se o aproveitamento ocorrer no mês de dezembro, aplicar-se-á o 
índice apurado para o ano subsequente.    
II - Na hipótese do §3º deste artigo o recolhimento somente será realizado à vista, até o dia 20 de dezembro.
“Art. 24 – (...)
(...)
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§ 3º - O responsável que não atender ao disposto no caput, nos prazos do § 1º, pagará multa de R$ 500,00 (qui-
nhentos reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), atribuída pela autoridade administrativa, conforme gravidade do ato, 
observado o disposto no art. 185 desta Lei.”
“Art. 25 – Sem prejuízo do disposto no art. 9º, III desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes obrigações, nos limi-
tes, formas e prazos previstos em Decreto do Poder Executivo:
(...)”
“Art. 29 – (...)
(...)
VI – os imóveis cedidos aos órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
e ao Poder Legislativo, deste Município, por meio de locação, cessão, comodato ou outra modalidade de ocupação 
de propriedade de terceiros, exclusivamente durante o período de ocupação.
(...)”
Art. 30 (...) 
(...) 
III – (...)
§1º - As isenções de que tratam os arts. 29 e 30, desta Lei, somente serão concedidas se requeridas até o último 
dia útil do mês de novembro do exercício anterior ao do lançamento do imposto. 
(...)
“Art. 33 – (...)
Parágrafo único – Prestador de serviço é a empresa ou profissional autônomo que exerça quaisquer das atividades 
previstas no art. 32 desta Lei, inclusive em relação aos casos previstos no art. 58-B desta Lei.”
(...)
“Art. 35 – Será responsável solidariamente pelo pagamento do imposto, o tomador ou intermediário dos serviços, 
observado o disposto no art. 58-B desta Lei, quando:
(...)
IV – (...)
g) os condomínios residenciais, comerciais, empresariais, logísticos, shopping centers e similares, nas pessoas 
dos seus responsáveis e/ou administradores, em relação aos serviços tomados de prestadores estabelecidos em 
outro Município;
(...)
m) os órgãos gestores do sistema de transporte público de passageiros, em relação aos serviços de transportes 
de passageiros de natureza estritamente municipal.
(...) 
“Art. 39-A – (...) 
§1º - (...)
(...)
IV – não estando enquadrado nas hipóteses anteriores, efetue essa opção, quando do pagamento do imposto 
relativo a qualquer das competências do ano civil. 
(...) 
§3º - Para o Contribuinte que efetuar a opção prevista no inciso IV do § 1º deste artigo, será observado o seguinte: 
I – a opção é definitiva, até 31 de dezembro do ano civil ao qual efetuou a opção, não podendo modificar ou revi-
sá-la até o início do ano civil subsequente; 
II – para o ano civil subsequente, a sistemática de apuração do valor do imposto devido será determinada a partir 
de opção do contribuinte, em caráter definitivo até 31 de dezembro do ano civil correspondente. 
§4º - A forma de opção do Contribuinte, prevista no inciso II do parágrafo anterior será regulamentada por meio de 
Portaria do Secretário Executivo da Receita.  
(...)”
“Art. 41 – (...)
(...)
§ 2º - (...)
(...)
d) média aritmética dos valores obtidos como receita mensal, dos últimos 3 (três) exercícios, ou de período inferior, 
caso não haja condições para a utilização desse período.
(...)
§ 4º - Do valor apurado como devido, nos termos deste artigo, será considerado como liquidado, o valor pago 
antecipadamente pelo contribuinte.”
“Art. 42 – (...)
(...)
§ 2º - (...)
(...)
IV – (...)
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(...)
c) caso o tomador de serviços insista em efetuar a retenção do imposto, mesmo após a comprovação de que o 
mesmo já foi pago pelo prestador, este fica no direito de solicitar a sua restituição, desde que o valor retido seja 
integralmente pago pelo tomador, não cabendo, neste caso, o que dispõe o art. 186, § 12 desta Lei;
d) na hipótese da alínea anterior, o tomador dos serviços permanecerá na condição de responsável tributá-
rio, devendo efetivar o pagamento integral do valor retido, nos prazos estabelecidos, conforme art. 50 desta Lei.”
(...)
“Art. 42-A. A alíquota do imposto é:
I – para as atividades constantes do item 4 e dos subitens 8.01, da Lista de Serviços do art. 32 desta Lei, exercidas 
por prestadores de serviços sediados neste Município, 4% (quatro por cento);
II – para os demais casos, 5% (cinco por cento).
§ 1º - As prestações de serviços decorrentes do trabalho pessoal do próprio contribuinte, inscrito no Cadastro Mer-
cantil de Contribuintes – CMC, deste Município, como profissional autônomo, serão tributadas pelo Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS, devido semestralmente, nos seguintes valores, atualizados de acordo com 
o disposto no art. 185 desta Lei:
I – Profissionais autônomos liberais: R$ 300,00 (trezentos reais);
II – Profissionais de nível médio: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);
III – Demais profissionais: R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
§ 2º - Equiparam-se às pessoas jurídicas, prestadoras de serviços, os profissionais autônomos não inscritos no 
Cadastro Mercantil de Contribuintes – CMC, deste Município, observadas as alíquotas previstas para as respecti-
vas atividades.”
(...)
“Art. 50 – (...)
(...)
§ 2º - Para o recolhimento do imposto, sujeito ao desconto na fonte, será observado o seguinte:
I – far-se-á em nome do responsável;
II – o pagamento será efetuado, nos prazos previstos no inciso I do caput deste artigo, no mês subsequente ao das 
seguintes datas, a que for mais antiga:
a) de emissão da nota fiscal de serviços;
b) de contabilização da despesa, custo ou obrigação, na contabilidade do tomador ou intermediário do serviço;
c) de emissão de quaisquer outros documentos que determinem a prestação do serviço, tais como recibos, con-
tratos e notas de venda.
(...)”
“Art. 54 – (...)
(...)
§ 3º - Fica o contribuinte obrigado a apresentar, quando solicitado pelo fisco, em prazo a ser regulamentado por 
meio de Portaria do Secretário Executivo da Receita, os livros e documentos fiscais, contábeis e societários, bem 
como quaisquer outros livros e documentos exigidos legalmente, pelas legislações Federal, Estadual ou Municipal, 
importando a recusa em embaraço à ação fiscal.
(...)
§ 6º - No caso de recusa de apresentação de livros e documentos fiscais e/ou contábeis ou de quaisquer outros 
documentos de que trata o parágrafo terceiro deste artigo, poderá ser requerido, por meio da Procuradoria Geral 
do Município, que se faça a exibição judicial, sem prejuízo da lavratura de auto de infração, nos termos do que 
dispõe o art. 200 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.”
(...)
“CAPÍTULO II
(...)
SEÇÃO XI
DO CADASTRO MERCANTIL DE PRESTADORES
DE SERVIÇOS NÃO ESTABELECIDOS NO MUNICÍPIO
Art. 58-B – O prestador de serviços, estabelecido fora do Município do Jaboatão dos Guararapes, que prestar 
quaisquer dos serviços descritos nos incisos I a XX do art. 38 desta Lei, no território deste Município, está obriga-
do a realizar, de forma prévia, a sua inscrição no Cadastro Mercantil de Contribuintes da Secretaria Executiva da 
Receita.
§ 1º - A inscrição será procedida, diretamente na Secretaria Executiva da Receita, conforme dispuser Decreto do 
Poder Executivo.
§ 2º – A obrigação disposta neste artigo será extensiva ao tomador ou intermediário dos serviços, caso este seja 
estabelecido fora do território deste Município.”
(...)
“Art. 85-A – Ao contribuinte que tenha realizado a negociação do imóvel até 31 de dezembro de 2012, será con-
cedido o desconto de 30% (trinta por cento), para pagamento à vista, no período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de 
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dezembro de 2015, desde que o imóvel não possua débitos tributários municipais, vencidos ou vincendos.”
“Art. 102 – (...)
(...)
IV-A – pela fiscalização, em função do uso de máquinas, motores, fornos, guindastes, câmaras frigoríficas e asse-
melhados;
(...)”
Art. 133 – (...)
(...)
IV – (...)
a) do valor do tributo, atualizado monetariamente, não recolhido no prazo previsto, levantado pelo Fisco, 
incidente sobre receitas devidamente escrituradas no livros contábeis e/ou fiscais, com emissão da Nota Fiscal de 
Serviços ou nos casos previstos no art. 39-A desta Lei.
(...)
VI – (...)
(...)
e) pelo pagamento com insuficiência, nos casos previstos no art. 39-A desta Lei, se o recolhimento efetuado 
a menor, tiver como motivação a não declaração de profissionais habilitados como prestadores de serviços, em 
nome da sociedade. 
(...)
“Art. 135-A – O valor das multas será reduzido:
I – quando de infração, aplicadas em razão do não cumprimento da obrigação principal ou acessória, de natureza 
mercantil, nos seguintes percentuais:
a) de 50% (cinqüenta por cento), caso o contribuinte reconheça, no prazo previsto no art. 141, I desta Lei, a proce-
dência da medida fiscal e efetue ou inicie o pagamento, no prazo aqui estipulado, do respectivo crédito tributário 
apurado;
b) De 25% (vinte e cinco por cento), caso o contribuinte, no prazo previsto no art. 141, IV desta Lei, acate a decisão 
prolatada pela Primeira Instância Administrativa e, cumulativamente, efetue ou inicie o pagamento, no prazo aqui 
estipulado, do respectivo crédito tributário devido.
II – quando de mora, aplicadas em razão do não cumprimento de obrigação principal, de natureza mercantil, nos 
termos do art. 184, § 9º desta Lei.”
§ 1º – Nos casos previstos neste artigo, os juros de mora serão reduzidos de forma proporcional.
§ 2º - Os benefícios previstos neste artigo não são cumulativos com os previstos no art. 184, § 9º desta Lei.
(...)
I-A – de mora, de R$ 70,00 (setenta reais), por declaração, pelo processamento ou entrega com atraso, da Decla-
ração Mensal de Informações Fiscais e Tributárias Municipais – DMS;
(...)”
 “Art. 145 – (...)
Parágrafo único – Para fins do disposto no caput deste artigo será observado o estabelecido no § 13 do art. 186 
desta Lei.”
“Art. 147 – (...)
(...)
§ 5º - (...)
VII – a falta de inscrição no Cadastro Mercantil de Contribuintes – CMC;
(...)
IX – a não comunicação, nos termos do regulamento, do encerramento das atividades;
(...)”
“Art. 152 – Findos os prazos estabelecidos no art. 141, I e IV, desta Lei, será constatada a revelia do contribuinte, 
importando na constituição definitiva do crédito tributário, apurado por meio de auto de infração ou notificação fis-
cal, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, nos seguintes casos, isolada ou cumulativamente:
I – falta de apresentação de defesa ou recurso administrativo;
II – apresentação de defesa ou recurso administrativo, de forma intempestiva;
III – o não pagamento ou o não início de pagamento, por meio de parcelamento, do crédito tributário apurado;
§ 1º – À critério do órgão julgador competente, o lançamento tributário, constituído em definitivo, nos termos deste 
artigo, poderá ser apreciado, nos seus aspectos materiais e formais, observado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2º - A análise procedida conforme o parágrafo anterior, não se constitui em hipótese de suspensão da exigibilida-
de do crédito tributário, estando o contribuinte obrigado ao pagamento de seu débito com esta Fazenda Municipal, 
nos termos desta Lei.
“Art. 153 – Apresentada a defesa, dentro do prazo legal, e caso seja necessário, será esta, anexada do(s) auto(s) 
de infração e/ou notificação(ões), enviada ao Auditor Fiscal Tributário ou Auditor Tributário autuante, para prestar 
as informações necessárias.”
(...)
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Art. 155 (...)
(...)
§1º (...)
I – Todos os julgados deverão ser catalogados por tema e matéria, criando-se sumulas administrativas vinculantes 
para unificação e celeridade de julgamentos.  
(...)
§2º- O julgamento e a instrução deverão ser claros, precisos, simplificados e conterão:
(...)
§3º - O julgamento será realizado pelo Julgador Tributário e homologado expressamente pelo Coordenador de 
Instrução e Julgamento que, não concordando com o resultado do julgamento, independente do que dispõe o 
parágrafo 1º do art. 159 desta Lei, deverá, mediante despacho fundamentado, recorrer à Segunda Instância Fiscal 
Administrativa. 
(...)
Art. 157 – Publicada a decisão, é vedado ao Coordenador de Instrução e Julgamento alterá-la, exceto para, de 
ofício ou a requerimento da parte, corrigir inexatidões ou retificar erro de cálculo. 
(...)
“Art. 186 – (...)
(...)
§ 8° - A Secretaria Executiva da Receita poderá realizar orientação intensiva aos contribuintes sobre a correta apli-
cação da legislação tributária, segundo critérios fixados em portaria pelo Secretário Executivo da Receita.
§ 9° - Verificada qualquer infração, durante o procedimento de orientação intensiva, será o contribuinte notificado 
para pagamento ou requerer parcelamento dos valores apurados, no prazo de 30 (trinta) dias, excluída a aplicação 
de penalidades por infração ou apresentar impugnação, sob pena de revelia e inscrição do débito na Dívida Ativa.
§ 10 - A não aplicação de penalidades por infração, em razão do não cumprimento de obrigação tributária principal 
ou acessória, nos termos do parágrafo anterior deste artigo, não será observada nos casos tipificados em lei como 
crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou outra que 
venha a lhe substituir.
(...)”
“Art. 186-A – (...)
(...)
§ 1º As atividades de constituição do crédito tributário, pelo lançamento, assim como a sua revisão, alteração, 
exclusão e cancelamento, a fiscalização tributária, a resposta formal, em processos de consultas formuladas por 
contribuintes, julgamentos de processos em primeira instância administrativa e os demais atos que importem no 
exercício regular do poder de polícia fiscal tributária, no âmbito da Administração Tributária do Município, serão 
exercidas pelos titulares dos cargos de Auditor Fiscal Tributário e Auditor Tributário e dos cargos de direção e che-
fia da estrutura administrativa da Secretaria Executiva da Receita.  
(...)”
“Art. 188 - (...) 
(...)
XIII – Os síndicos, administradores ou responsáveis por condomínios residenciais, comerciais, empresariais, lo-
gísticos, shopping centers e similares.
XIV - as empresas concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos.
Parágrafo único - As pessoas citadas nos incisos anteriores ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas 
pelo fisco, importando a recusa em embaraço à ação fiscal.”
(...)
TÍTULO VII
DA DÍVIDA ATIVA
(...)
CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA
(...)
SEÇÃO I
DOS DÉBITOS NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
Art. 184 – Os débitos de natureza tributária ou não, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município, processados 
ou não na fase judicial, poderão ser parcelados nos seguintes prazos, observado o disposto no § 9º deste artigo:
I – em até 36 (trinta e seis) meses, para débitos de valor até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), observado o 
disposto no art. 185 desta Lei;
II – em até 48 (quarenta e oito) meses, para débitos de valor acima do inciso anterior;
§ 1º - O valor mínimo de cada parcela será definido, anualmente, em Portaria do Secretário Executivo da Receita.
(...)
§ 5º - A falta de pagamento de duas ou mais parcelas, sucessivas ou não, implica, independente de notificação 
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prévia, no vencimento antecipado do restante do débito e autoriza sua imediata inscrição em dívida ativa, com o 
correspondente cancelamento de quaisquer benefícios concedidos pela Legislação Municipal e o conseqüente 
prosseguimento da Execução Fiscal, se for o caso.
§ 6º - O parcelamento será requerido através de petição, em que o responsável legal pelo débito tributário, ou pes-
soa por ele expressamente autorizada, nos termos da legislação civil e tributária, reconheça a certeza e a liquidez 
do débito fiscal.
§ 7º - Qualquer que seja o prazo do parcelamento, o valor da primeira parcela será obtido pela divisão do valor do 
débito em aberto, pelo número de prestações do parcelamento, observado o disposto no § 1º deste artigo.
§ 8º - No caso de constatação de contumácia do contribuinte na utilização do procedimento de parcelamento, a 
concessão de novo parcelamento exigirá:
I – nos casos em que o débito tributário esteja em cobrança, em qualquer fase, o pagamento mínimo de 30% (trinta 
por cento) do débito total, na data do parcelamento, na primeira parcela;
§ 8º-A – Para fins do disposto no parágrafo anterior, os critérios para constatação de contumácia será regulado por 
meio de Portaria do Secretário Executivo da Receita.
(...)
Art. 4º. A Lei Municipal nº 851, de 14 de maio de 2013, passa a vigorar, com a publicação desta Lei, com a seguinte 
redação:
       “Art. 2º - (...)
 (...)
§ 2º - O prestador de serviço obrigado à emissão da NFS-e, deverá afixar em local visível ao público, placa, adesivo 
ou display com a informação de que obrigado à emissão da NFS-e, nos casos e nos modelos a serem estabelecido 
por portaria do Secretário Executivo da Receita.  
§ 3º - Os prestadores de serviços das atividades de estacionamento, entretenimento e diversões publicas obriga-
dos à emissão da NFS-e, deverão afixar em local visível ao público display com a informação de que estão obriga-
dos à emissão da NFS-e, em modelo a ser estabelecido pelo Secretário Executivo da Receita.”  
“Art. 3º - (...)
(...)
II – De R$ 500,00 (quinhentos reais), para o descumprimento do disposto nos parágrafos segundo e terceiro do 
artigo anterior, atualizada anualmente nos termos da legislação tributária. 
(...)
Parágrafo único – As multas descritas nos incisos II e II-A, do caput deste artigo, serão lavradas, ainda que sejam 
resultados de realização de primeira ação fiscal, ocorrida contra o prestador de serviços, não se aplicando o dis-
posto no art. 147, §§ 2º e 3º da Lei Municipal nº 155, de 27 de dezembro de 1991 e arts. 17 a 20 da Lei Municipal 
nº 400, de 18 de maio de 2010.”
“Art. 6º - (...) 
(...) 
§ 4º - (...)
I – (...)
a) 15% (quinze por cento) para as pessoas físicas;
(...)”  
Art. 5º O anexo XI da Lei Municipal nº 155, de 27 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ANEXO XI
TABELA DE VU - PREÇO DE CONSTRUÇÃO POR METRO QUADRADO
VALOR DE REPRODUÇÃO EM ESTADO DE NOVO

(Valores em reais – R$, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, não observado o disposto no art. 185 desta Lei)

VU das Regionais 1 a 4 e 7

  Padrão construtivo

Cód. Tipo de construção Alto Superior Alto Médio Alto Médio Médio Baixo Popular 

     AP1 Apt até 4 pavimentos 827,55 713,87 676,15 300,77 254,30 222,52
     AP2 Apt acima de 4 pavimentos 914,30 729,36 686,86 311,47 259,82 227,35
     CLU Clube e Entretenimento 772,93 673,49 574,81 476,15 343,40 300,47
     CSA Casa térrea ou assobradada 772,93 673,35 622,61 285,94 214,78 167,53
     ESC Escola e Creche 772,93 673,49 574,87 571,87 429,56 335,04
     ESP Especial 925,00 811,34 696,30 598,26 476,85 335,04
     FIN Financeira 925,00 772,93 696,30 619,68 527,49 461,56
     GAR Edifício Garagem 697,62 697,62 647,61 597,94 548,10 435,99
     GAS Posto de Combustível 914,30 715,86 629,41 542,97 482,43 422,13
     GPA Galpão Aberto 317,20 306,49 317,20 317,20 205,74 180,02
     GPF Galpão Fechado 597,94 537,04 476,15 428,40 392,17 277,54
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     GPI Galpão Industrial 925,00 759,19 673,49 583,48 522,02 374,85
     HOP Hospital e Clínica 925,00 759,19 673,49 583,48 522,02 422,13
     HOT Hotelaria 925,00 772,93 696,30 619,68 527,49 461,56
     IND Industrial 772,93 673,49 574,81 476,15 343,40 300,47
     LJ1 Loja até 4 pavimentos 925,00 715,86 629,41 517,11 472,75 374,85
     LJ2 Loja acima de 4 pavimentos 925,00 759,19 673,49 583,51 505,82 442,59
     MCB Mocambo 90,02 90,02 90,02 90,02 90,02 90,02
     SL1 Sala/Conjunto até 4 pavimentos 925,00 715,86 629,41 517,11 472,75 374,85
     SL2 Sala/Conjunto acima de 4 pavimentos 925,00 759,19 673,49 583,48 505,82 442,59
     TLH Telheiro 205,74 205,74 205,74 205,74 205,74 180,02

VU da Regional 5 (apenas reprodução)

  Padrão construtivo
Cód. Tipo de construção Alto Superior Alto Médio Alto Médio Médio Baixo Popular

     AP1 Apt até 4 pavimentos 827,55 713,87 676,15 300,77 254,30 222,52
     AP2 Apt acima de 4 pavimentos 914,30 729,36 686,86 311,47 259,82 227,35
     CLU Clube e Entretenimento 772,93 673,49 574,81 476,15 343,40 300,47
     CSA Casa térrea ou assobradada 772,93 673,35 622,61 285,94 214,78 167,53
     ESC Escola e Creche 772,93 673,49 574,87 571,87 429,56 335,04
     ESP Especial 925,00 811,34 696,30 598,26 476,85 335,04
     FIN Financeira 925,00 772,93 696,30 619,68 527,49 461,56
     GAR Edifício Garagem 697,62 697,62 647,61 597,94 548,10 435,99
     GAS Posto de Combustível 914,30 715,86 629,41 542,97 482,43 422,13
     GPA Galpão Aberto 317,20 306,49 317,20 317,20 205,74 180,02
     GPF Galpão Fechado 597,94 537,04 476,15 428,40 392,17 277,54
     GPI Galpão Industrial 925,00 759,19 673,49 583,48 522,02 374,85
     HOP Hospital e Clínica 925,00 759,19 673,49 583,48 522,02 422,13
     HOT Hotelaria 925,00 772,93 696,30 619,68 527,49 461,56
     IND Industrial 772,93 673,49 574,81 476,15 343,40 300,47
     LJ1 Loja até 4 pavimentos 925,00 715,86 629,41 517,11 472,75 374,85
     LJ2 Loja acima de 4 pavimentos 925,00 759,19 673,49 583,51 505,82 442,59
     SL1 Sala/Conjunto até 4 pavimentos 925,00 715,86 629,41 517,11 472,75 374,85
     SL2 Sala/Conjunto acima de 4 pavimentos 925,00 759,19 673,49 583,48 505,82 442,59
     TLH Telheiro 205,74 193,02 193,02 193,02 193,02 168,89

VU da Regional 6 (apenas reprodução)

 Padrão construtivo
Cód. Tipo de construção Alto Superior Alto Médio Alto Médio Médio Baixo Popular

     AP1 Apt até 4 pavimentos 1.495,99 1.281,03 1.068,70 300,77 254,30 222,52
AP2 Apt de 5 pavimentos 1.645,59 1.441,76 1.238,92 311,47 259,82 227,35
     AP3 Apt de 6 a 12 pavimentos 1.795,20 1.602,50 1.409,14 1.003,59 917,48 917,48
     AP4 Apt de 13 a 20 pavimentos 2.071,40 1.796,00 1.602,40 1.157,98 1.058,65 1.058,65
     AP5 Apt acima de 20 pavimentos 2.485,67 1.923,67 1.691,36 1.389,58 1.270,37 1.270,37
     CLU Clube e Entretenimento 772,93 673,49 574,81 476,15 343,40 300,47
     CSA Casa térrea ou assobradada 772,93 673,35 622,61 285,94 214,78 167,53
     ESC Escola e Creche 772,93 673,49 574,87 571,87 429,56 335,04
     ESP Especial 925,00 811,34 696,30 598,26 476,85 335,04
     FIN Financeira 925,00 772,93 696,30 619,68 527,49 461,56
     GAR Edifício Garagem 697,62 697,62 647,61 597,94 548,10 435,99
     GAS Posto de Combustível 914,30 715,86 629,41 542,97 482,43 422,13
     GPA Galpão Aberto 317,20 306,49 317,20 317,20 205,74 180,02
     GPF Galpão Fechado 597,94 537,04 476,15 428,40 392,17 277,54
     GPI Galpão Industrial 925,00 759,19 673,49 583,48 522,02 374,85
     HOP Hospital e Clínica 925,00 759,19 673,49 583,48 522,02 422,13
     HOT Hotelaria 925,00 772,93 696,30 619,68 527,49 461,56
     IND Industrial 772,93 673,49 574,81 476,15 343,40 300,47
     LJ1 Loja até 5 pavimentos 925,00 715,86 629,41 517,11 472,75 374,85
     LJ2 Loja de 6 a 12 pavimentos 1.795,20 1.602,50 1.409,14 1.003,59 917,48 917,48
     LJ3 Loja de 13 a 20 pavimentos 2.071,40 1.796,00 1.602,40 1.157,98 1.058,65 1.058,65
     LJ4 Loja acima de 20 pavimentos 2.485,67 1.923,67 1.691,36 1.389,58 1.270,37 1.270,37
     MCB Mocambo 90,02 90,02 90,02 90,02 90,02 90,02
     SL1 Sala/Conjunto até 5 pavimentos 925,00 715,86 629,41 517,11 472,75 374,85
     SL2 Sala/Conjunto de 6 a 12 pavimentos 1.795,20 1.602,50 1.409,14 1.003,59 917,48 917,48
     SL3 Sala/Conjunto de 13 a 20 pavimentos 2.071,40 1.796,00 1.602,40 1.157,98 1.058,65 1.058,65
     SL4 Sala/Conjunto acima de 20 pavimentos 2.485,67 1.923,67 1.691,36 1.389,58 1.270,37 1.270,37
     TLH Telheiro 205,74 205,74 205,74 205,74 205,74 180,02
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com produção de efeitos imediatos, à exceção da norma 
disposta no §3º do art. 22 que possui efeitos retroativos a 1º do novembro de 2014 e ao art. 135-A, a qual produzirá 
eficácia a partir de 1º de janeiro de 2015, observado o disposto no art. 150, III da Constituição Federal de 1988.
Art. 7º Ficam revogados os seguintes dispositivos: 
I – o art. 42, § 5º do art. 50, as alíneas “a” e “b” do art. 114, §5º do art. 155, os incisos V e VI do § 9º do art. 184, o 
art. 184-A da Lei Municipal nº 155, de 27 de dezembro de 1991.
II – O art. 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 1046, de 26 de agosto de 2014. 

PALÁCIO DOS GUARARAPES BENTO LUIZ FIGUEIRÔA.

Jaboatão dos Guararapes, 09  de dezembro de 2014.

ELIAS GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

SECRETARIA EXECUTIVA DE TRABALHO, 
QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO, o PROCESSO Nº. 053/2014 – CONCORRÊNCIA Nº. 001/2014, cujo objeto consiste na CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO JABOATÃO SOLIDÁRIO, COM A 
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS - VISANDO APOIAR 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORIS-
MO DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES e ADJUDICO o objeto a licitante vencedora do certame 
NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ARTE - NECTAR, no valor global de R$ 
556.794,06 (quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº. 04.521.441/0001-90, com sede na Rua Costa Sepúlveda, nº. 749, Engenho do Meio - Recife /
PE, CEP: 50.730-260. Jaboatão dos Guararapes, 04 de dezembro de 2014. Hélcio de Mattos - Secretário Executi-
vo de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E SUSTENTABILIDADE

SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E SANEAMENTO

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
  
HOMOLOGO o PROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2014 - Comissão de 
Licitação para Atendimento às Demais Secretarias e Entidades. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL 
PARA ESTERILIZAÇÃO E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA 
DE DEFESA ANIMAL DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES e ADJUDICO o objeto a empresa ven-
cedora do certame: ANHANGUERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRAILERS LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ Nº 
07.805.282/0001-43, com endereço na Rua José Leonildo Secarecha, nº3702, CEP: 13.633-426, Distrito Industrial, 
Pirassununga/SP, que ofertou o valor global         de R$ 188.300,00 (cento e oitenta e oito mil e trezentos reais). 
Jaboatão dos Guararapes, 10 de Dezembro de 2014.Sheila Pincovsky - Secretária Executiva de Meio Ambiente, 
Habitação e Saneamento.

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
 
TERMO DE RATIFICAÇÃO
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2014. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPU-
TADORES DE MESA (DESKTOP) E COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS). A Secretaria Executiva de 
Administração, no uso de suas atribuições e com fulcro no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, RATIFICA, em todos 
os termos, o julgamento proferido pela Pregoeira, referente ao Recurso Administrativo interposto pela empresa MI-
CROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº01.590.728/0002-64, contra decisão que declarou a em-
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presa TECH CORP INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA, inscrita no CNPJ nº10.226.773/0001-44, 
vencedora do lote 01 no Processo acima referido, mantendo a decisão da Pregoeira de julgar IMPROCEDENTE 
o recurso da licitante. Jaboatão dos Guararapes, 05 de dezembro de 2014. Jonathas Lacerda Dias - Secretário 
Executivo de Administração.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO  
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA EXECUTIVA DE TRABALHO,  
QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMAIS SECRETARIAS E ENTIDADES
 
AVISO DE REMARCAÇÃO
 
PROCESSO Nº. 082/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2014 – Obj: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC-
NICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO DE LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS), PARA A CA-
PACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, 
VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL, O APERFEIÇOAMENTO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO PRESTADO PELA 
SECRETARIA EXECUTIVA DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. Em razão do Decreto 
Municipal nº194/2014, a sessão designada para o dia 05 de janeiro de 2015 às 09:00h, fica remarcada para o dia 
09 de janeiro de 2015 às 09:00h. A sessão será realizada no auditório da Secretaria de Assuntos Jurídicos, situada 
a AV. Almirante Dias Fernandes, nº 271, Prazeres – Jaboatão dos Guararapes - PE, onde os interessados poderão 
obter cópia do Edital. Informações adicionais no endereço citado, das 08h00min às 13h00min ou pelo email: licita-
coesdse.pjg@gmail.com, Fone/Fax: (81)33789142. Jaboatão dos Guararapes, 11 de dezembro de 2014. Rita de 
Cássia de Morais Monteiro - Presidente.

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
RESULTADO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2014 – TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2014 – OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE NAS PRAÇAS SANTA 
FELICIDADE E PEDRO DO RIO, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. Empresa Classificada: 
PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso, com vista aos autos na sala da Comissão de Licitação. Jaboatão dos Guararapes, 11 de dezembro de 
2014. Carla Gabriela dos Santos Cunha - Presidente.

SECRETARIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº. 1074/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais previstas no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novem-
bro de 2013.
 Considerando solicitação da servidora através do requerimento nº. 82933/14 datado de 26.11.2014 e 
protocolo nº. 2404142014. 

R E SO L V E:

CONCEDER Licença sem Vencimentos, para trato de interesse particular, em conformidade com o art. 96 da Lei 
Municipal nº. 224/96 (Estatuto do Servidor Publico Municipal), pelo período de 02 (dois) anos, a servidora MIRIAM 
DE OLIVEIRA SOUZA, matricula nº. 18.217-6, Cargo Professor 1 classe I 1A, lotada na Secretaria Executiva de 
Educação, a partir de 02.01.2015.
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Jaboatão dos Guararapes, 09  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1075/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais previstas no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novem-
bro de 2013.
 Considerando solicitação da servidora através do requerimento nº 1501/14, datado de 31.10.2014 e pro-
tocolo 2394862014.

R E SO L V E: 
 EXONERAR a pedido, do cargo efetivo de ASSISTENTE  EM SAÚDE  I, a servidora RAYANE LIMA GO-
MES, mat. nº 17.044-5, lotada na Secretaria Executiva de Promoção da Saúde, de acordo com o art. 54, item I, da 
Lei 224/96, a partir de 10.09.2014.

Jaboatão dos Guararapes, 09 de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 1076/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais prevista no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novembro 
de 2013.
 Considerando a existência de requerimentos individuais formulados pelos servidores abaixo discrimina-
dos,
 Considerando informações da Gerencia de Administração de Pessoas, que analisou, de modo casuístico, 
a adequação dos referidos pleitos aos requisitos definidos nos arts, 82 a 84 da Lei Municipal nº. 224/96 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes)

R E SO L V E: 
CONCEDER licença prêmio aos servidores indicados na tabela abaixo, autorizando o seu gozo para os períodos 
especificados.

Jaboatão dos  Guararapes, 09  de dezembro    de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº 1077/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais prevista no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novembro 
de 2013.
 Considerando a existência de requerimentos individuais formulados pelos servidores abaixo discrimina-
dos,
 Considerando informações da Gerencia de Administração de Pessoas, que analisou, de modo casuístico, 
a adequação dos referidos pleitos aos requisitos definidos nos arts, 82 a 84 da Lei Municipal nº. 224/96 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes)

R E SO L V E: 
 CONCEDER licença prêmio aos servidores indicados na tabela abaixo, autorizando o seu gozo para os 
períodos especificados.

Jaboatão dos  Guararapes, 09  de dezembro    de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1078/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições 
legais prevista no art. 2º da Lei Complementar nº. 16/2013, publicada em 22 de novembro de 2013.

R E SO L V E: 

Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado de Licença Premio,  dos servidores indicados na tabela abaixo,  adotando 
integralmente os fundamentos elencados por tal opinativo:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

Jaboatão dos Guararapes, 09  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº.1079/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições 
legais prevista no art. 2º da Lei Complementar nº. 16/2013, publicada em 22 de novembro de 2013.

R E SO L V E:

Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado de Abono de Permanência,  conforme Parecer  nº 289/14,-Assessoria Ju-
rídica/SEFOGEP,  da servidora indicada na tabela abaixo, adotando integralmente os fundamentos elencados por 
tal opinativo:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

Jaboatão dos Guararapes, 09  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1080/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais previstas no art. 2º, da Lei Complementar nº. 16/2013, publicada em 22 de novembro 
de 2013.
 Considerando solicitação da servidora através do requerimento e protocolo de nº 2403392014.

R E SO L V E:
 CONCEDER LICENÇA, por Motivo de Doença em Pessoa da Família pelo período de 30(trinta) dias, a 
partir de 17.11.2014 a 16.12.2014, em conformidade com o Art. 91, da Lei Municipal nº. 224/96, a servidora ELI-
SETE SOUZA DA SILVA, matricula nº. 13.319-1, cargo Professor 1 classe III 3E, lotada na Secretaria Executiva de 
Educação. 

Jaboatão dos Guararapes, 09 de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 1081/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais previstas no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novem-
bro de 2013;
 CONSIDERANDO o teor da CI nº 103/2014 – 2ª CPIA, da 2ª Comissão Permanente de Inquérito Adminis-
trativo/Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas, datada de 10 de dezembro de 2014;

R E SO L V E: 
 INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, na modalidade de INQUÉRITO ADMINIS-
TRATIVO, com base no disposto nos artigos 169 e 170 da Lei nº. 224, de 07 de março de 1996, a ser procedido 
pela 2ª Comissão Permanente de Inquérito desta Secretaria, para a apuração dos fatos narrados no referido 
documento em tela, que caracteriza a ocorrência da infração funcional de INASSIDUIDADE HABITUAL, elencada 
no artigo 163, inciso XIII, da Lei 224/1996 (Estatuto do Servidor Público Municipal do Jaboatão dos Guararapes), 
em desfavor da servidora KARLA VANESSA COELHO DE ARAÚJO, matrícula nº 17.120-4, lotada na Secretaria 
Executiva de Promoção da Saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 10 de dezembro de 2014.
MARA ANNUMCIATO

Secretária Executiva de Formação e Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº.1083/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais previstas no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novem-
bro de 2013.
 Considerando requerimento protocolado sob nº 2383292014, e Parecer nº.258/2014-Assessoria Jurídica/
SEFOGEP, datado de 04.12.2014.

R E SO L V E: 
 CONCEDER Afastamento para Realização de Provas a servidora VANUSA CANDIDO DE OLIVEIRA, 
matricula nº 14.179-8, cargo Guarda Municipal, lotada na Secretaria Executiva de Segurança Cidadã, em confor-
midade com o Artigo 132 e seus parágrafos da Lei 224/96(Estatuto do Servidor Publico Municipal), sem prejuízo 
dos seus vencimentos, direitos e vantagens, no período de 01 a 10 de outubro 2014.

Jaboatão dos Guararapes, 10 de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1084/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais previstas no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novem-
bro de 2013.
 Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 148/2014. 

R E SO L V E: 
                                                       
CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 60(sessenta) dias, por motivo de saúde, cargo 
Professor 2 Classe – II 5I, ANA PAULA DOS ANJOS BRITO, mat. 13.431-7, conforme dispõe o artigo 51 item II, 
da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na Secretaria 
Executiva de Educação, a  partir de 27.11.2014.

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1085/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais previstas no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novem-
bro de 2013.
 Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 150/2014. 

R E SO L V E: 
 CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 180(cento e oitenta) dias, por motivo de 
saúde, cargo Professor 1 Classe – I 1A, VIVIANE LIDIA MONTENEGRO RODRIGUES, mat. 18.603-1, conforme 
dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de traba-
lho, lotada na Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 01.12.2014.

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas



    28DIÁRIO OFICIAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES  Nº235  PODER EXECUTIVO - ANO XIII   12/12/2014

PORTARIA Nº.1086/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais previstas no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novem-
bro de 2013.
 Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 149/2014. 

R E SO L V E: 
 CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 60(sessenta) dias, por motivo de saú-
de, cargo Professor 1 Classe – III 4H, SELMA CAVALCANTE DE SOUZA, mat. 14.527-0, conforme dispõe o artigo 
51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na 
Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 19.11.2014.

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1087/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais previstas no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novem-
bro de 2013.
 Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 151/2014. 

R E SO L V E: 
 CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 90(noventa) dias, por motivo de saúde, 
cargo Professor 1 Classe – III 3F, JADIJANE MARTINS DE OLIVEIRA, mat. 15.096-7, conforme dispõe o artigo 
51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na 
Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 01.12.2014.

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1088/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais previstas no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novem-
bro de 2013.
 Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 147/2014. 

R E SO L V E: 
 CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 90(noventa) dias, por motivo de saúde, 
cargo Agente de Combate as Endemias I, MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA,  mat. 17.826-8, conforme dis-
põe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, 
lotada na Secretaria Executiva de Promoção da Saúde, a  partir de 01.12.2014.

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1089/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições 
legais prevista no art. 2º da Lei Complementar nº. 16/2013, publicada em 22 de novembro de 2013.



    29DIÁRIO OFICIAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES  Nº235  PODER EXECUTIVO - ANO XIII   12/12/2014

R E SO L V E:

Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado de Abono de Permanência,  conforme Parecer  nº 250/14,-Assessoria Ju-
rídica/SEFOGEP,  da servidora indicada na tabela abaixo, adotando integralmente os fundamentos elencados por 
tal opinativo:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1090/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições 
legais prevista no art. 2º da Lei Complementar nº. 16/2013, publicada em 22 de novembro de 2013.

R E SO L V E:

Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado de Progressão salarial,  conforme Parecer  nº 244/14,-Assessoria Jurídica/
SEFOGEP,  do servidor indicado na tabela abaixo, adotando integralmente os fundamentos elencados por tal 
opinativo:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1091/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições 
legais prevista no art. 2º da Lei Complementar nº. 16/2013, publicada em 22 de novembro de 2013.

R E SO L V E:

Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado do pagamento do Salário Família, das filhas menores   LETICIA KAROLI-
NE RAMOS DA ROCHA e LYSSARA MARIA RAMOS DE ARAÚJO, conforme Parecer nº 261/2014- Assessoria 
Jurídica/SEFOGEP datado de 05.12.2014, da servidora  indicada,  na tabela abaixo, adotando integralmente os 
fundamentos elencados por tal opinativo:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº.1092/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições 
legais prevista no art. 2º da Lei Complementar nº. 16/2013, publicada em 22 de novembro de 2013.

R E SO L V E:

Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado do pagamento do Salário Família, das filhas menores  ANA BEATRIZ MOU-
RA RODOVALHO e ANA LETICIA MOURA RODOVALHO, conforme Parecer nº 251/2014- Assessoria Jurídica/SE-
FOGEP datado de 24.11.2014, da servidora  indicada,  na tabela abaixo, adotando integralmente os fundamentos 
elencados por tal opinativo:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1093/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições 
legais prevista no art. 2º da Lei Complementar nº. 16/2013, publicada em 22 de novembro de 2013.

R E SO L V E:

Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado do pagamento retroativo do abono Família, conforme Parecer nº 256/2014- 
Assessoria Jurídica/SEFOGEP datado de 02.12.2014 da servidora  indicada,  na tabela abaixo, adotando integral-
mente os fundamentos elencados por tal opinativo:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1094/2014

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições 
legais prevista no art. 2º da Lei Complementar nº. 16/2013, publicada em 22 de novembro de 2013.

R E SO L V E:

Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado do pagamento retroativo do abono Família, conforme Parecer nº 254/2014- 
Assessoria Jurídica/SEFOGEP datado de 01.12.2014 do ex-servidor  indicado,  na tabela abaixo, adotando inte-
gralmente os fundamentos elencados por tal opinativo:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação
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Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº.1095/2014

Dispõe sobre cessão de servidores.

 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e 
no uso das atribuições legais prevista no art. 2º, da Lei Complementar nº. 016/2013, publicada em 22 de novembro 
de 2013.
 CONSIDERANDO a existência do Oficio GP nº 360/2014, através do qual o Exmo. Sr. Prefeito concordou 
com a  cessão do servidor, manifestando o intuito de celebração de convênio.
 CONSIDERANDO a existência do Oficio  nº 296/2014-PGJ do  datado de 12.09.2014.

R E S O L V E :
Art. 1º  Declarar a Cessão do servidor nos termos e condições abaixo  especificados: 

Art. 2º  Fica determinada a adoção imediata de providências, no âmbito desta Secretaria, em coordenação com os  
outros órgãos responsáveis, para formalização da  cessão através de competente instrumento de convênio, nos 
termos da legislação de regência.

Art. 3º  Os efeitos desta portaria retroagem à data de inicio da cessão do servidor, nos termos  acima indicados.

Jaboatão dos Guararapes, 10  de dezembro  de 2014.

MARA ANNUMCIATO
Secretaria Executiva de Formação e Gestão de Pessoas
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