
LEI Nº     7.852     , DE     24     DE     AGOSTO    DE  1 995.

INSTITUI A FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE JOÃO PESSOA -
FUNJOPE.

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

TÍTULO I

CARACTERIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E OBJETIVOS

ART. 1º - É instituída  a FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA, 
reconhecida abreviadamente pela sigla FUNJOPE, entidade de direito público, com 
autonomia administrativa, financeira, técnica e funcional, dotada de patrimônio e 
orçamento próprios.

Parágrafo Único – Nesta Lei, em seu Regulamento, e nas relações de ordem interna, 
as denominações de Fundação Cultural de João Pessoa, “FUNJOPE” e “ Fundação” se 
equivalem.

ART. 2º - A FUNJOPE, como entidade da Administração Funcional do Município, 
é vinculada à Secretaria de Educação e Cultura.

ART. 3º - A FUNJOPE gozará, na forma da Lei, dos privilégios de imunidade 
tributaria direta ou indireta, isenções e franquias inerentes à Fazenda Pública.

ART. 4º - Constituem finalidades e objetivos básicos da Fundação Cultural de João 
Pessoa – FUNJOPE.

I – a indução das atividades culturais, com ênfase na cultura popular;

II – a preservação do universo cultural e a Memória Nacional, nos limites da Cidade 
de João Pessoa;



III – o desenvolvimento de atividades que venham a despertar na comunidade 
pessoense o gosto e o amor por sua própria cultura, mediante eventos culturais e programas 
de participação comunitária.

IV – o incentivo à produção artística e literária, de modo a desenvolver o gosto e a 
preservação da cultura em suas diversas formas e manifestações, respeitada a liberdade de 
criação;

V – a execução de programas de recuperação e preservação de documentos, sítios e 
monumentos históricos da Cidade de João Pessoa;

VI – a realização de programas e projetos de criação, recuperação e manutenção das 
casas de espetáculos da Cidade de João Pessoa; 

VII – a promoção e a difusão da cultura, bem como todo o esforço criador, na 
Cidade de João Pessoa;

VIII – o recolhimento, a análise, a catalogação e divulgação de documentos escritos 
relevantes à memória da Cidade de João Pessoa, em quaisquer campos da atividade 
humana;

IX – a promoção de exposições, cursos, conclaves e outros atos de mesma natureza, 
visando a integração da comunidade no trabalho contínuo de preservação da cultura da 
Cidade de João Pessoa;

X – outros objetivos, indicados no regulamento da Fundação.

Parágrafo Único – A atuação da FUNJOPE respeitará o desenvolvimento das 
atividades institucionais a cargo da Fundação Instituto do Centro Histórico de João Pessoa 
– FUCEN.

TÍTULO II
Receitas e Patrimônio 

CAPÍTULO I
Receitas 

ART. 5º - Constituem receitas da FUNJOPE:

I – dotações, auxílios e subvenções que lhe forem consignados em orçamentos de 
qualquer nível de governo;

II – rendas, de qualquer espécie, de seus próprios serviços, bens e atividades, 
inclusive as decorrentes de direitos autorais próprios ou que venham a adquirir;



III – contribuições provenientes de pessoas físicas ou jurídicas, inclusive de 
entidades públicas ou privadas – nacionais ou estrangeiras;

IV – recursos oriundos de contratos, convênios, acordos e outros atos de mesma 
natureza;

V – rendas de bens imóveis que estejam sob sua administração;

VI – outras rendas eventuais, ou decorrentes de disposição especial de lei.

CAPÍTULO II
Patrimônio 

ART. 6º - O patrimônio da FUNJOPE será composto de:

I – bens móveis e imóveis que lhe forem incorporados mediante ato do chefe do 
Poder executivo Municipal;

II – bens e direitos que venham a ser constituídos na forma legal;

III – doações, legados e heranças que lhe forem destinados;

IV – incorporação de resultados financeiros;

V – acervo cultural que vier a constituir e aquele que lhe for destinado ou doado.

CAPÍTULO III

Emprego dos Bens e Direitos

ART. 7º - Os bens e direitos da FUNJOPE serão utilizados exclusivamente na 
consecução de seus objetivos e finalidades. 

TÍTULO III
Organização

CAPÍTULO ÚNICO
Estrutura Básica 

SEÇÃO I
Órgãos Integrantes



ART. 8º - A FUNJOPE tem a seguinte Estrutura Básica:

I – Conselho Deliberativo;

II – Diretoria-Executiva.

SEÇÃO II
Conselho Deliberativo

SUBSEÇÃO I
Natureza e Composição

ART. 9º - O Conselho Deliberativo é o órgão Maximo da FUNJOPE, de natureza 
deliberativa, que tem por finalidade exercer as atividades de controle, fiscalização e de 
decisão sobre questões relevantes da Fundação.

ART. 10º - O Conselho deliberativo, integrado por oito membros, tem a seguinte 
composição:

I – representantes do poder público;

a) como membros natos:

1. Secretário Municipal de Educação e Cultura, que será o seu Presidente;
2. Diretor-Executivo da Fundação;

b) membros indicados pelos seguintes órgãos:

1. 01 ( um ) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Coordenação

2. 01 ( um ) representante da Secretaria Municipal de Finanças;

II – 04 ( quatro ) representantes da sociedade civil, escolhidos pelas entidades 
culturais, legalmente constituídas, mediante assembléia, convocada através de edital pela 
Secretaria de Educação e Cultura do Município, no prazo de 30 ( trinta ) dias após a 
publicação desta Lei, para a primeira investidura, e 03 (três ) meses antes do termino do 
mandato para as investiduras subseqüentes.

§ 1º - Os membros do Conselho Deliberativo terão o titulo de Conselheiro.

§ 2º - A cada membro a que se referem as alienas do inciso II, do caput deste artigo, 
corresponde 01 ( um ) suplente, indicado conjuntamente com o titular, para mandato de 
igual período.

§ 3º - O suplente substituirá o titular em suas ausências, faltas, licenças e 
afastamentos. 



§ 4º - Os membros natos do Conselho serão representados:

I – por quem estiver substituindo o titular, nos casos de vacância do cargo, 
impedimentos, licenças e afastamentos;

II – por servidor indicado pelo titular, no caso de motivação eventual que o 
impossibilite de comparecer às reuniões do Conselho.

ART. 11º - Os membros do Conselho serão nomeados, a termo pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, para um mandato de 02 ( dois ) anos, admitida a recondução por mais 
um período, de igual duração.

Parágrafo Único – O exercício da função de conselheiro no Conselho Deliberativo 
não será remunerado, sendo o desempenho do mandato considerado como serviço público 
relevante.

SUBSEÇÃO II
Competência

ART. 12-  Compete ao Conselho Deliberativo:

I – elaborar o regulamento da Fundação e o Regimento Interno do próprio 
Conselho, e suas reformulações, submetendo tais atos normativos à aprovação do Chefe do 
poder executivo Municipal;

II – formular a política, as diretrizes gerais e as prioridades a serem alcançadas pela 
Fundação;

III – supervisionar o desenvolvimento das atividades da Fundação;

IV - analisar e deliberar sobre a proposta orçamentária anual e o Plano Anual de 
Ação Cultural apresentados pela Diretoria-Executiva, os quais, descrevendo clara e 
quantitativamente os resultados pretendidos durante o ano, deverão observar estreita 
coerência com as diretrizes gerais e superiores fixadas pelo Conselho;

V – exercer a função normativa e as atividades de controle, fiscalização e supervisão 
da administração a cargo da Diretoria-Executiva;

VI – elaborar normas gerais de pessoal, patrimônio, material, finanças e de 
administração geral – não contidas em atos normativos superiores --;

VII – fazer, em lista trinônime, as indicações ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal para a nomeação do titular do cargo de Diretor-Executivo da FUNJOPE;
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VIII – apreciar e decidir sobre os Relatórios da Diretoria-Executiva, antes do 
encaminhamento aos órgãos competentes;

IX – exercitar outras competências definidas no regulamento da Fundação.

SUBSEÇÃO III
Funcionamento 

ART. 13º - O Conselho Deliberativo reunir-se-á:

I – ordinariamente, 06 ( seis ) vezes por ano;

II – extraordinariamente, em qualquer época sempre que convocada pelo Presidente 
ou por 50% ( cinqüenta por cento ) de seus membros;

ART.14º - O Conselho somente se instala com a presença de no mínimo, 50% ( 
cinqüenta por cento ) dos conselheiros.

§ 1º - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, salvo disposição 
expressa em contrario, constantes da presente Lei.

§ 2º - As decisões do Conselho serão formalizadas mediante Resolução, 
Promulgadas pelo seu Presidente.

§ 3º - V E T A D O.

§ 4º - Nas deliberações referentes a relatórios e prestações de conta ou em assuntos 
que digam respeito á pessoa do diretor-Executivo, este poderá participar da reunião do 
Conselho e fazer uso da palavra, não podendo, contudo, exercer o direito de voto.

§ 5º - As demais normas de funcionamento do Conselho serão estabelecidas em seu 
Regimento Interno.

SEÇÃO III
Diretoria-Executiva

SUBSEÇÃO I

ART. 15º - A Diretoria-Executiva é o órgão operacional que tem por encargo as 
atividades pertinentes á consecução dos objetivos e finalidades da Fundação.

ART. 16º - A Diretoria-Executiva é integrada por:

I – Assessoria Jurídica



II – Assessoria Técnica 

III – Departamento Administrativo e Financeiro

a) Divisão de Artes Cênicas 
b) Divisão de Artes Plásticas 
c) Divisão de Museus e Monumentos
d) Divisão de Pesquisas e Editoração
e) Divisão de Folclore
f) Divisão de Música
g) Divisão de Bibliotecas 

Parágrafo Único – A Assessoria Jurídica, a Assessoria Técnica, o departamento 
Administrativo e Financeiro e o Departamento de ação Cultural são subordinados 
diretamente à Diretoria-Executiva.

ART. 17º - Os cargos de Divisão da FUNJOPE deverão ser ocupados 
exclusivamente, por servidores pertencentes ao Quadro Efetivo do Executivo 
Municipal.

( ALTERADO PELA LEI Nº 8.375 / 97 )

ART. 18º - Compete à Diretoria-Executiva:

I – representar a FUNJOPE ou promover-lhe a representação em juízo ou fora dele, 
na pessoa do Diretor Executivo;

II – cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, o  Plano Anual de Ação Cultural, 
bem como as decisões do Conselho Deliberativo;

III – exercer todas as atividades de administração geral e especifica da Função;

IV – administrar as dotações consignadas no orçamento do Município em favor da 
Fundação, e bem assim os demais recursos auferidos como rendas;

V – prestar contas de suas atividades, mediante a apresentação periódica de 
relatórios, na forma estabelecida no regulamento da Fundação;

VI – exercer as demais competências necessárias ao desenvolvimento das atividades 
da Fundação, emanadas do Conselho Deliberativo ou estabelecidas no regulamento da 
FUNJOPE.

Parágrafo Único – Os titulares dos cargos que  integram a Diretoria-Executiva da 
FUNJOPE serão nomeados em comissão pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
observando o disposto no Parágrafo Único, do Art. 21, desta Lei.



TÍTULO IV
Disposições gerais, Transitórias e finais

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

ART. 19º - Os atos de gestão econômica, financeira e patrimonial da Fundação 
Cultural de João Pessoa submetem-se  ao Sistema de controle Interno Integrado do 
Município de João Pessoa e as suas normas gerais de contabilidade, administração 
financeira e auditoria, e, externamente, à fiscalização do órgão competente do estado da 
Paraíba.

ART. 20º - A competência especifica dos órgãos e unidades, os níveis de 
subordinação, a representação gráfica da Estrutura Organizacional, as atribuições dos 
dirigentes e as demais normas de funcionamento da FUNJOPE serão estabelecidos em seu 
Regulamento e no seu Regimento Interno do Conselho Deliberativo, a serem aprovados 
mediante Decreto do chefe do Poder Executivo Municipal.

ART. 21º - Para fins de atender ao disposto no artigo 16, desta Lei, são criados os 
cargos de provimento em comissão constantes do Anexo I, tabelas 1 e 2, a esta Lei.

 Parágrafo Único – Considerada a confiança, a competência, a afinidade, a 
experiência e conhecimentos no campo da cultura e a correlação de funções, a 
indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para a nomeação do titular do 
cargo de provimento em comissão de Diretor-Executivo da FUNJOPE insere-se na 
competência do conselho Deliberativo da Fundação, na forma do Art. 12, inciso VII, 
desta Lei.

 “ REVOGADO PELA LEI Nº 8.375 / 97 “

ART. 22º - São declarados extintos, no Quadro Permanente do Serviço civil da 
Administração direta do Poder Executivo Municipal, os cargos de provimento em comissão 
constantes do Anexo II, a esta Lei.

ART. 23º - É declarado extinto o Departamento de Cultura e as unidades de menor 
porte que integram, constantes da estrutura organizacional da Secretaria de educação e 
Cultura.

Parágrafo Único – O patrimônio, os recursos orçamentários e financeiros, a 
competência, as atribuições, o pessoal, o acervo e a documentação do Departamento de 
Cultura da Secretaria de Educação e Cultura são transferidos para a Fundação de Cultura de 
João Pessoa – FUNJOPE.

ART. 24º - Os servidores da FUNJOPE são submetidos ao regime Judiciário Único 
adotado pelo Município de João Pessoa, com relações jurídicas e funcionais vinculadas ao 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de João Pessoa.



ART. 25º - A Secretaria de Administração adotará as providências  pendentes a 
dotar a FUNJOPE do pessoal técnico e administrativo necessário a sua implantação e 
funcionamento.

ART. 26º - A FUNJOPE utilizará instituição de crédito oficial para o deposito, 
movimentação, transferência e aplicação, a qualquer titulo, de seus recursos financeiros.

ART. 27º - O exercício financeiro da FUNJOPE coincidirá com o ano civil.

ART. 28º - A FUNJOPE, para o desempenho de suas atividades institucionais, 
poderá:

I – assinar contratos, acordos, ajustes, convênios e outros atos similares, com 
pessoas físicas ou jurídicas – nacionais ou estrangeiras --.

II – celebrar contratos para a prestação de serviços técnicos e profissionais 
especializados, sem vinculo empregatício, para a realização de tarefas especificas, 
obedecida a legislação pertinente.

ART. 29º - Extinguindo-se a FUNJOPE o seu Patrimônio será incorporado ao da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa.

CAPÍTULO II
Disposições Transitórias

ART. 30º - A fim de atender á implantação e funcionamento da fundação cultural de 
João Pessoa, fica o Chefe do Poder executivo municipal autorizado a :

I – abrir ao orçamento Geral do Município, e no corrente exercício financeiro, um 
credito especial até o valor de R$-100.000,00 ( cem mil reais );

II – efetuar os remanejamentos, as transposições e as transferências de recursos que 
se fizerem necessários.

Parágrafo Único – A instrumentalização  do crédito Especial autorizado por este 
artigo processar-se-á mediante a edição de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal, 
que utilizará, para tanto, recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias, de acordo com o Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de 
março de 1 964.



CAPÍTULO III
Disposições Finais

ART. 31º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 32º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÃO PESSOA, EM  24  DE  
AGOSTO  DE  1 995.

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA
( P R E F E I T O )


