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“Art. 116. A Secretaria de Estado da Fazenda poderá estabelecer parcerias, realizar 
convênios ou contratar empresas, instituições ou órgãos públicos, objetivando a destruição ou inutili-
zação dos bens ou das mercadorias, observadas, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
bem como a legislação ambiental.

Parágrafo único. A destruição ou inutilização de mercadorias será acompanhada por 
comissão própria, designada pelo Secretário Executivo da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda, 
integrada por, no mínimo, 3 (três) servidores públicos em exercício na Secretaria de Estado da Fazenda.”.

Art. 4º  O inciso I do § 10 e o § 17 do art. 4º da Lei nº 11.007, de 06 de novembro de 
2017, passam a vigorar com as seguintes redações:

“I - transmissão do veículo, a qualquer título, a pessoa que não faça jus ao mesmo 
tratamento fi scal, dentro dos prazos a seguir indicados:

a) 2 (dois) anos da data da aquisição, para as isenções constantes nos incisos IV, X, 
XI, XIII e XIV do “caput” deste artigo;

b) 4 (quatro) anos da data da aquisição para as isenções constantes nos incisos VI e 
XII do “caput” deste artigo;”;

“§ 17. As determinações do Ministério do Turismo - Mtur de que trata o § 15 deste 
artigo, referem-se, apenas, aos requisitos para cadastro do veículo na qualidade de transporte de turismo 
perante o Ministério de Turismo, comprovando-se seu preenchimento com o mero cadastro do veículo 
na qualidade de transporte de turismo no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos - Cadastur, in-
dependentemente do referido transporte ser a atividade econômica primária ou secundária da pessoa.”.

Art. 5º  O art. 2º da Lei nº 11.031, de 12 de dezembro de 2017, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 2º O benefício previsto no art. 1º desta Lei será concedido na forma de redução 
do percentual efetivo do ICMS devido mensalmente pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 
considerando a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração, e 
determinado de acordo com o Anexo Único desta Lei, nos termos do § 20 do art. 18 da Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e dos arts. 31 e 32 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de 
maio de 2018.”.

Art. 6º  Ficam convalidados os atos praticados com base nas disposições contidas no 
art. 5º desta Lei no período de 1º de agosto de 2018 até a data de sua publicação.

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 
relação:

I - ao inciso II do art. 1º e inciso I do art. 2º, a partir de 1º de janeiro de 2020; 
II - aos demais dispositivos, a partir de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa,    25   

de    outubro   de 2019; 131º da Proclamação da República.

al, decidindo sobre a situação funcional dos servidores da carreira da Polícia Civil e dos cargos comis-
sionados e funções de confi ança, bem como dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios;

II - adquirir bens e contratar serviços, efetuar respectiva contabilização;
III - regulamentar sobre as atribuições de seus órgãos policiais e de apoio administra-

tivo e dos serviços auxiliares;
IV - regulamentar sobre a composição e atribuições de seus órgãos de administração.
§ 1º Em decorrência da complexidade de responsabilidades inerentes à instituição, 

ser-lhe-á destinada uma unidade gestora, sobre a qual o Delegado Geral da Polícia Civil responde pela 
ordenação das despesas.

§ 2º O Delegado Geral poderá conferir o poder que lhe cabe de ordenação das despe-
sas nos termos do § 1º deste artigo a outras autoridades gestoras da Polícia Civil.

§ 3º Em caso de outras autoridades gestoras da Polícia Civil receberem a incumbência 
de ordenação de despesas, deverão prestar contas mensalmente ao Delegado Geral da Polícia Civil em 
decorrência dessa gestão fi nanceira delegada.

§ 4º As decisões da Polícia Civil, fundadas em sua autonomia funcional e adminis-
trativa, e obedecidas as formalidades legais, têm autoexecutoriedade e efi cácia plena, ressalvadas as 
competências constitucionais dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Tribunal de Contas.

Art. 2º  Constituem recursos para consecução das ações da Polícia Civil do Estado 
da Paraíba:

I - as dotações orçamentárias e os créditos adicionais originários do Tesouro do Estado;
II - os recursos provenientes de convênios ou acordos fi rmados com órgãos e entida-

des de direito público e privado;
III - taxas e valores cobrados para inscrição em concurso público para provimento de 

todos os cargos da Polícia Civil;
IV - as doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
V - os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações fi nanceiras, obser-

vadas as disposições legais pertinentes;
VI - a arrecadação de tarifas cobradas por serviços prestados por órgãos da estrutura 

da Polícia Civil;
VII - outras receitas previstas em lei.
Art. 3º  A Polícia Civil do Estado elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 

limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observados os princípios institucionais e o 
plano anual de atuação, encaminhando-a, por meio da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa 
Social, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão para análise, consolidação e enca-
minhamento ao Poder Legislativo.

Parágrafo único. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver 
a realização de despesas que extrapolem os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual e na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suple-
mentares ou especiais.

Art. 4º  A estrutura orgânica dos órgãos necessários à consecução das funções insti-
tucionais da Polícia Civil deverá ser estabelecida por meio de legislação específi ca, em conformidade 
com o parágrafo único do art. 7º da lei complementar nº 85 de 13 de agosto de 2008 (Lei Orgânica e o 
Estatuto da Polícia Civil do Estado da Paraíba).

Art. 5º  A Academia de Ensino de Polícia – ACADEPOL, que passa a ser denominada 
Academia de Ensino da Polícia Civil – ACADEPOL, e o Instituto de Polícia Científi ca – IPC fi cam 
subordinados à Delegacia Geral da Polícia Civil.

Art. 6º  Para fi ns do disposto nesta Lei, a proposta orçamentária da Polícia Civil será 
encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão para análise e consolidação 
ao Projeto de Lei Orçamentária do exercício seguinte ao do ano de publicação desta Lei.

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 25 de    

outubro   de 2019; 131º da Proclamação da República.

LEI Nº  11.471 DE 25 DE  OUTUBRO   DE   2019.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Assegura à Polícia Civil, para fi ns de consecução de suas atribui-
ções precípuas, autonomia administrativa e fi nanceira, e dá outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º  À Polícia Civil do Estado da Paraíba, para fi ns de consecução de suas ativi-

dades precípuas, são asseguradas autonomia funcional, administrativa, orçamentária e fi nanceira, nos 
termos da legislação estadual vigente:

I - praticar atos próprios de gestão administrativa, orçamentária, fi nanceira e de pesso-

LEI Nº 11.472  DE  25  DE   OUTUBRO   DE   2019.
AUTORIA: DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 

Dispõe sobre a classifi cação do Município de Coremas como Muni-
cípio de Interesse Turístico.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica classifi cado como Município de Interesse Turístico o Município de Coremas.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa,     25  

de    outubro   de 2019; 131º da Proclamação da República.

LEI Nº 11.473 DE  25  DE OUTUBRO  DE 2019.
AUTORIA: DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO

Concede o Título de Cidadão Paraibano ao Senhor Herbert Bóson 
Teixeira Eloy.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:


