
ESTADO DA PARAíBA 

LEI N° ~ ·%5 DE 1Y DE t-IIA tO DE 2015. 
AUTORIA: TRIBUN A L DE CONTAS DO ESTADO 

D ispõe sobre a Cl"iação c estru tura ção 
do Centro C llltllr'al Ar iano Suass llll a 
do Tr'ihllna l de Contas do Esta do da 
Pa raíba c dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA 

Faço saber que o Podcr Leg islativo dCCl"cta c cu 
sanciono li seg uin te Le i: 

Ar· t. I" O Centro Cultural Ar iano SU<lssun<l 
consti tuído pelo Auditór io Celso Furtado e pelo Sa lão el e Exposições 
Ly naldo Cava lca nti , que abriga a Esco la de Contas Co nse lheiro Otacílio 
Sil ve ira e a B iblio teca Proeu rador Geral Otáv io de Sá Le itão, passa a 
integrar a estrutura do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 
subordin ando-se hierarq uicamente à Pres idência elo Tribunal. 

A r t. 2° A ges tão adm inistrativa e cu lt ural cio Centro 
Cul tural Ar iano Suassu na compete ao Di retor do Cent ro Cu ltural , a qu em 
cabe: 

I - apresen tar ao Conse lho De libera tivo do Centro 
Cultural Ariano Suassulla () Plano de A ti v idades Culturais do T ri bunal , 
conside rando os in teresses e necess idades de seus membros, serv idores, 
jurisd icionados e da sociedade para iba na; 

11 - elaborar propostas, programas e projetos que não 
se restrinjam àquelas prev istas no Plano de !\t i vidades Culturais do 
Tribuna l ; 

eventos, a fim de 
i nsta lacão: 

III - dirigir, fi sca li za r e superv isionar a montagem de 
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IV - propor ao Pres idente do T CE-PB a rea lização de 
convênios ou parceri as com insti tu ições govern amentais ou privadas, nas 
áreas dc cultura, educação, ciência e tecno logia; 

V receber e aprovar, ouv ido o Conse lho 
Deliberativo, as so li citações de uso do Centro Cultural A ri ano Suassuna, 
vedada a rea li zação el e quaisquer eventos po lít ico-pa rtidá rios; 

VI apresent ar, anu almente, ao Conse lho 
Delibera ti vo, até 3 I de j anei ro de cada ano, o relatóri o de at i v idadcs cio 
exercício anteri or; 

V II - manter arti cu lação entre o Ce ntro C ultu ra l e 
outras insti tuições cu ltu rais dos mun icíp ios, dos Estados e da Uni ão; 

VI I I - outras atri huições delegadas pelo Pres idente do 
Tri bunal ele Contas elo Es tado da Paraíba, 

A l' t, 3" As diretrizes e normas a serem observadas 
para se leção, programação e reali zaç:'io ele ati v idades no Centro Cul tura l 
A ri ano Suassuna serão fixadas pe lo Conse lho Deli berativo, órgão diretivo 
e co legiado, composto pe lo: 

T - Pres idente do TCE-PB, na qu alidade de Pres idente 
do Conse lho; 

Il - D iretOl'-Executi vo Geral do TCE-PB; 
111 - Direto r do Centro Cul tural Ariano Suassuna; 
IV - Representante do M inistéri o Públi co de Contas 

do T CE-PB ' , 
V - Coordenador el a ECOS IL. 

Art. 4° Compete ao Conselho Del iberat ivo : 

I - analisar e aprova r o Plano de Ativ idades Cul tu rais 
elo Tribunal apresenta do pe lo D iretor do Centro Cult ural ; 

11 - manifesta r-se sobre a programação de eventos; 
111 - pronunciar-se sobre a so lic itação ele uso do 

Centro Cultural Ari ano Suassuna; 
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IV - definir as taxas de ocup:lção dos espaços do 
Centro Cultural Ariano Suassuna, para eventos extern os que não tenham 
participação, direta ou indireta, do T ribuna l. 

§ '1" A s decisões do Conselho Deliberati vo serão 
tomadas por voto da maiori a simples dos membros do co legiado. 

§ 2" O Conse lho Deli berati vo reunir-se-á 
ordin ariament.e, por convocação do Pres idente do Trihunal ou so lic it ação 
do Diretor do Centro Cultu ml, e ex traord inariamente, por so lic it.ação 
justifi cada dos membros do Tribunal enca minhada à Pres idência. 

~ 3" O Conse lho Deliberati vo deve reunir-se, 
ordinari amente, ao menos uma vez por trimes tre. 

A rt. 5° Fica cri ado o Conse lho de Cul tura do 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, integrado por 5 (cinco) membros 
com notóri o conhecimento em arte, literatura , cinema ou mani festações 
culturais. des ignados pelo Pres idente do T ribun al para mandato de 2 (do is) 
anos, permitida uma recondução . 

~ 1° A s at.ividades dos membros do Conse lho el e 
Cultura não são remuneradas e não impli ca m despesa de QualQuer na l.urez<I 
para o Tri bunal. 

§ 2° As decisões do Conse lho ele Cultura . erão 
tomadas por voto da maiori a abso luta dos membros do co legiado. 

§ 3" O Conse lho de Cu ltura deve-se reu ni r 
ordinariamente, pelo menos, um a vez a cada trim estre. 

A rt. 6° ompete ao Conse lho de Cu l tu ra: 

I - Propor ao ges tor eventos pa ra o Centro Cult ural 
Ari ano Suassuna; 
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II - Mani festar-se, em matéri a cultural, sobre a 

programação de eventos; 
III - Pronuncia r-se. el11 matéria cultural, sobre a 

so licitação de uso do Cen tro Cullllral Ariano Suassuna, 

A rt. 7° A rea li zil<.;iio de evento no Centro Cultural 
Aria no Suassuna. deve ser aUlOri zada pelo Diretor do Centro Cultural , 
ouvido o Conselho Deliberativo c. em matéri ,! cultural, o Co nse lho de 
Cultura do Tribunal. 

Parágrafo UllICO. As dependências do Centro 
Cultural Ari ano SUilssuna pode m ser cedidas. exclusi va men te, para a 
rea li zação de at iv idades de natureza artístiea, cullllral ou científi ca, de 
interesse do Tribunal de Contas da Paraíba c/ou da sociedade paraibana, na 
forma e cond ições a serem estabelecidas em Reso lução, vedada a 
'calização de quaisquer eve ntos polít ico-part idári os. 

A ,·t. 8° O ent ro Cultural Ariano Suassuna co ntará. 
pa ra o pleno desempenho de suas ati v idades, com a seguinte estrutura 
funcional: 

Represen tação; 

I - OI (um) Diretor do Cen tro Cultural ; 
II - 01 (um) Secretári o de Diretor do Centro Cultural ; 
111 - O] (u m) Agente Condutor de Veícu los de 

IV - 02 (do is) Chefes de Serv iço . 

Pal'ágl'afo único. Cabe aos Cheres de Serv iço o 
apo io logís ti co para as ati v idades int ern as. na ,í rea admi nistrat iva e ele 
eventos, conrorme ns necess idades identificadas pelo Diretor do Centro 
Cultural. 

Art. 9" O .. ca rgos e run ções mencionados no artigo 
anteri or se rão incluídos ;1 Lc i Es tadual n° 8.290. dc I I tlc julho dc 2007. 
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ParlÍgrafo único. Os Anexos 11, 111 e V da Le i 
Estad ual n° 8.290, de 11 de julho ele 2007, passa m a vigorar com os 
acréscimos constantes do Anexo Ún ico desta Lei. 

Art. 10. As despesas res ultan tes da ap licação des ta 
Lei correrão à conta dos recursos o rça m e nt ~ ri os co nsignados nn Lei 
Orça lll e nt~ri a Anua l elll favo r do Tribuna l de Contas do Estado. 

Art. 11. Esta Lei enlra em vigo r na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DO GOVE RNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA, elll João Pessoa, ~4 de mCW9' 

Proclamação da Repúb li ca. 

RI CA RDO VIEIRA COUT INHO 
Govcrnadnr 

ele 2015: J 27" el a 
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ANEXO ÚNICO 

L E \' ,,) _ 10 , 4 (, S I d L \ 4 cle... 11\aw di. ~O" '5 
/\NI~XO II 

QUADRO DOS SERV IDOR ES COM ISS IONADOS (QC) 
CARGOS EM COM IssAo (TC-COM) 

----- -- -
:argos em Comissão (TC-COM) Quantidade Código Nú mero t1~ Nota 

Ex plic,ui va sobre 
requisitos e 
atr ibuições -

Dircto r do Centro Cultural Ot TC-COM -02- D Nota 04 -1\ ,-
Sccrelá ri o de DirclOr ci o Centro Cullurat Ot TC-CO M -()4 -G NOIa 15-A 

i-- .--
Agcnte ConclulcH cle Veículos 10 TC-CO M-07-1\ NOla 19 

DESCRiÇÃO DOS REQUISITOS DE PROVIM ENTO E SUMÁRIO DAS 
ATR IBUICÕES BÁSI CAS: CARGOS EM COM ISSÃO (TC-COM) 

Nota 04-/\ 

DIRETOR 00 CENTRO CULTURAL 

Requisitos de Provimento: li v re indi cação do Pres ident e do Tribunal , en tre 

profissional com no tários co nh eciment os o u atuaç,io na área da gestão c ultura l. 

A tribuições: po r de leg ação da Pres id ênc ia do Tribunal , ad ministra r o Centro 

C ultur:11 Ar iano Suassuna , dese mpenhando as ati v idades de ges tão 

administ rat iv a e cultural , nos limites e ro rma d isc iplinados na no rma per t inente, 

N ota 15-A 

SECRETÁRIO DE DIRETOR DO CENTRO CULTU RAL 

Requisitos de P,-ovimento: liv re no meação do Pres ident e, m ed i ante in d icilção 

cio Direto r do Centro C ultural. 

-
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AN EXO 111 

QUAD RO DOS SE RVIDORES COMISSIONADOS (QC) 
FUNÇÕES DE CONFIANÇA (TC-COM) 

runções de Confiança (TC-r C) Q uan lidac!t.: Código N úmero da Nota 
Exp li ca ti va sobre 
requi s itos e 
atribui .,:ões 

Chefe de Servi ço 20 TC-rC-05-13 No ta 29 

ANEXO V 

QUA DRO COM ISSIONADO (Qq - CA n GOS EM COMISSÃO (TC-COM) 

TABELA DE VEN CIMENTOS 

--
Cargos em Comiss>i o (TC-COM) Quantidade Código Venc imento 
Diretor do Centro Cultura l OI TC-COM-02-D 2_965,56 
Secretário de Dirctor do Centro Cultu ra l OI TC-COM-04 -G 1.52 1,56 
Agente Condutor de Veículos de 10 TC-COM-07-A 562,70 
Representação ----
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