
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Gabinete da Prefeita  

 
 

Lei nº  8.304,  de 22 de junho  de 2012. 
 

 

 

Dispõe sobre a instituição do Centro de Eventos Popu-

lares Osório Peixoto - CEPOP e dá outras providên-

cias.  

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 
 

 

 

Art. 1º - Fica instituído o Centro de Eventos Populares Osório Peixoto – CE-

POP localizado na cidade de Campos dos Goytacazes. 

 

Art. 2º - O Centro de Eventos Populares Osório Peixoto – CEPOP constituir-

se-á em espaço especial para manifestações de diversas naturezas, destacadamente para exposi-

ções, feiras, festas populares, espetáculos em geral, dentre outros. 

 

Art. 3º - O Centro de Eventos Populares Osório Peixoto – CEPOP será gerido 

e administrado pela Fundação Cultural Jornalista Osvaldo Lima - FCJOL.   

 

Art. 4º - A administração do CEPOP, por meio da Fundação Cultural Jornalista 

Osvaldo Lima – FCJOL, visando atender as finalidades a que se destina poderá: 

I - criar, instalar e recepcionar atividades em consonância com suas competên-

cias, bem como manter unidades que realizem atividades a fins, assim como desenvolver diver-

sas formas de arte, cultura, esporte e lazer; 

II - manter parcerias com institutos de aplicação de treinamento profissional e 

outros órgãos universitários, serviços educativos e assistenciais correlatos com seus fins, inclusi-

ve de radiodifusão e de televisão; 

III - manter intercâmbio, colaborar, estabelecer parceiras, firmar contratos ou 

convênios com outras entidades locais, regionais, estaduais, nacionais ou internacionais públicas 

ou privadas, com pessoas físicas ou jurídicas para atender as suas finalidades, aos seus planos de 

trabalho e aos seus objetivos dedicados aos serviços nas várias áreas de atuação; 

IV - apoiar e estimular a preservação de valores culturais representativos dos 

brasileiros, por meio da criação, produção e execução de programas ou outros veículos de divul-

gação, promovendo a difusão destas manifestações culturais.  

 

Art. 5º - O Chefe do Poder Executivo regulamentará o funcionamento do Cen-

tro de Eventos Populares Osório Peixoto – CEPOP criado por esta Lei. 

 

Parágrafo único – A regulamentação de que trata o caput deste artigo compre-

enderá na formulação do seu estatuto e regimento interno devendo ocorrer no prazo de 210 (du-

zentos e dez) dias contados da data da publicação desta Lei. 
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Art. 6º - Fica transformado o cargo de Diretor Financeiro (símbolo DAS 3) da 

Fundação Municipal Jornalista Oswaldo Lima – FCJOL de que trata o Anexo I, Quadro I – car-

gos em comissão da Lei nº. 6.314, de 31 de janeiro de 1997 em Superintendente Administrativo 

Financeiro (Símbolo DAS 2). 

 

Art. 7º - Fica acrescido ao Anexo I, Quadro I – cargos em comissão da Funda-

ção Cultural Jornalista Oswaldo Lima da Lei nº. 6.314, de 31 de janeiro de 1997 os seguintes 

cargos: 

  

I – Diretor do Centro de Eventos Populares Osório Peixoto – CEPOP – DAS 3; 

  

II – Assessor de Marketing e Evento – DAS 4; 

 

III - Assessor Administrativo e Financeiro – DAS 4;  

 

IV - Assistente de Patrimônio e Zeladoria – DAS 7. 

   

Art. 8º - Os recursos financeiros decorrentes desta Lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria.  

 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,  22  de 

junho de 2012. 

 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 
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