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GOVERNADOR DO ESTADO
LEI Nº 13.759, DE 30 DE ABRIL DE 2009.
Considera a FESTA DA PITOMBA Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Pernambuco.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Festa da Pitomba, passa a ser considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de
Pernambuco.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 30 de abril de 2009.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
O projeto que originou esta Lei é de autoria do Deputado André Campos

LEI Nº 13.760, DE 30 DE ABRIL DE 2009.
Institui, como data comemorativa em todo o Estado de Pernambuco, o dia 29 de agosto, dia do
PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o dia 29 (vinte e nove) de agosto como o Dia do PROERD – Programa Educacional
de Resistência às Drogas e à Violência.
Art. 2º O Dia do PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - não será
considerado feriado civil.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 30 de abril de 2009.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
O projeto que originou esta Lei é de autoria do Deputado Soldado Moisés

LEI Nº 13.761, DE 30 DE ABRIL DE 2009.
Autoriza o Estado de Pernambuco a conceder o direito de uso de imóvel público, mediante prévia
licitação, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Constituição do Estado, e artigo 2º da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Estado de Pernambuco fica autorizado a conceder a particular, a título oneroso, pelo prazo de
até 04 (quatro) anos, uso de imóvel, de que trata a Lei nº 12.856, de 04 de julho de 2005, com área total,
de 28,32m² (vinte e oito vírgula trinta e dois metros quadrados), situado na BR 232, Km 15, Curado,
Jaboatão dos Guararapes, neste Estado, onde está localizado o Centro de Ensino e Instrução do Corpo
de Bombeiros Militar de Pernambuco.
Art. 2º O imóvel de que trata o artigo anterior será administrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco e destinar-se-á ao uso exclusivo de serviços de fornecimento de refeições no Centro de
Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.
Art. 3º A concessão de uso, objeto desta Lei, será instrumentalizada através de contrato de concessão de
uso, a ser necessariamente precedido de licitação, conforme previsto pelo artigo 2º da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações subseqüentes, e será celebrado entre o Estado de

Pernambuco e o vencedor do certame licitatório, exclusivamente para o fim especificado no artigo
anterior, sob pena de sua rescisão.
Art. 4º Findo o prazo de concessão, a renovação para novo período somente dar-se-á autorizada por lei
específica, conforme previsto pelo artigo 4º, § 2º, da Constituição do Estado.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de julho de
2009.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 30 de abril de 2009.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
SERVILHO SILVA DE PAIVA
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMAR
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR

LEI Nº 13.762, DE 30 DE ABRIL DE 2009.
Autoriza o Estado de Pernambuco a conceder o direito de uso de imóvel público, mediante prévia
licitação, nos termos do artigo 4º, §1º, da Constituição do Estado, e artigo 2º da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Estado de Pernambuco fica autorizado a conceder a particular, a título oneroso, pelo prazo de
até 04 (quatro) anos, uso de imóvel, de que trata a Lei nº 12.855, de 04 de julho de 2005, com área total
de 21,26 m² (vinte e um vírgula vinte e seis metros quadrados), situado na BR 232, km 15, Curado,
Jaboatão dos Guararapes, neste Estado, onde está localizado o Centro de Ensino e Instrução do Corpo
de Bombeiros Militar de Pernambuco.
Art. 2º O imóvel de que trata o artigo anterior será administrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco e destinar-se-á ao uso exclusivo de serviços de venda de uniformes e artigos militares.
Art. 3º A concessão de uso, objeto desta Lei, será instrumentalizada através de contrato de concessão de
uso, a ser necessariamente precedido de licitação, conforme previsto pelo artigo 2º da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações subseqüentes, e será celebrado entre o Estado de
Pernambuco e o vencedor do certame licitatório, exclusivamente para o fim especificado no artigo
anterior, sob pena de sua rescisão.
Art. 4º Findo o prazo de concessão, a renovação para novo período somente dar-se-á autorizada por lei
específica, conforme previsto pelo artigo 4º, § 2º, da Constituição do Estado.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de julho de
2009.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 30 de abril de 2009.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
SERVILHO SILVA DE PAIVA
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMAR
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR

LEI Nº 13.763, DE 30 DE ABRIL DE 2009.
Autoriza o Estado de Pernambuco a conceder o direito de uso de imóvel público, mediante prévia
licitação, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Constituição do Estado, e artigo 2º da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Estado de Pernambuco fica autorizado a conceder a particular, a título oneroso, pelo prazo de
até 04 (quatro) anos, uso de imóvel, de que trata a Lei nº 12.854, de 04 de julho de 2005, com área total
de 7,04 m² (sete vírgula zero quatro metros quadrados), situado na BR 232, Km 15, Curado, Jaboatão dos
Guararapes, neste Estado, onde está localizado o Centro de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros
Militar de Pernambuco.
Art. 2º O imóvel de que trata o artigo anterior será administrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco e destinar-se-á ao uso exclusivo de serviços de barbearia no Centro de Ensino e Instrução
do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.
Art. 3º A concessão de uso, objeto desta Lei, será instrumentalizada através de contrato de concessão de
uso, a ser necessariamente precedido de licitação, conforme previsto pelo artigo 2º da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações subseqüentes, e será celebrado entre o Estado de
Pernambuco e o vencedor do certame licitatório, exclusivamente para o fim especificado no artigo
anterior, sob pena de sua rescisão.

Art. 4º Findo o prazo de concessão, a renovação para novo período somente dar-se-á autorizada por lei
específica, conforme previsto pelo artigo 4º, §2º, da Constituição do Estado.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de julho de
2009.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 30 de abril de 2009.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
SERVILHO SILVA DE PAIVA
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMAR
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR

LEI Nº 13.764, DE 30 DE ABRIL DE 2009.
Dispõe sobre indenização aos legítimos herdeiros das vítimas políticas assassinadas, no período
de 31 de março de 1964 a 15 de agosto de 1979, e determina providências correlatas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Estado de Pernambuco autorizado a efetuar o pagamento de indenização, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), a título reparatório, aos legítimos herdeiros das pessoas que foram mortas por
agentes públicos, em manifestações públicas ou em conflitos armados, por motivos políticos, no período
compreendido entre 31 de março de 1964 e 15 de agosto de 1979, no território pernambucano.
Parágrafo único. Somente farão jus ao direito à indenização os legítimos herdeiros do falecido, nos
termos da legislação civil, que comprovarem devidamente o falecimento nos termos previstos no caput
deste artigo, desde que não contemplados como beneficiários, por indenização, na forma da Lei nº 11.773
de 23 de maio de 2000.
Art. 2º Os pedidos de indenização deverão ser formulados, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da
publicação desta Lei, perante a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que analisará
previamente o requerimento através da Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos, e os
encaminhará para parecer final da Procuradoria Geral do Estado.
Art. 3º A indenização será concedida mediante decreto do Governador do Estado, após parecer favorável
da Procuradoria Geral do Estado.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento do Estado pela Lei Orçamentária.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 30 de abril de 2009.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
ROLDÃO JOAQUIM DOS SANTOS
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMAR
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR

