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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ATOS DO PREFEITO 

DECRETO Nº 014/2018    
 
 

DECRETA PONTO FACULTATIVO AOS 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL 

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal e no art. 59, inciso V da Lei Orgânica Municipal. 
 

DECRETA 

 

Art.1º Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais 

no dia 06 de setembro (quinta-feira) do corrente ano. 

 

Art. 2º Excluem-se da liberação prevista neste Decreto, as atividades 

consideradas essenciais ao normal cumprimento dos serviços de 

responsabilidade do Município. 

 

Parágrafo único. Cabe as Secretarias Municipais, por meio de 

planejamento interno, a atribuição de garantir a essencialidade prevista no 

caput deste artigo.  

 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Alagoa Nova, 04 de setembro de 2018. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 
 

DECRETO Nº 015/2018 
 
 

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO 
DE DÉBITOS FISCAIS 

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal e no art. 59, inciso V da Lei Orgânica Municipal e a Lei n. 20 de 1996, 
que dispõe sobre o Código Tributário Municipal de Alagoa Nova. 
 
 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1º Autoriza o Secretário Municipal de Finanças a conceder 
parcelamentos de débitos fiscais, em qualquer fase de cobrança 
administrativa, após o exame circunstanciado de cada caso requerido, desde 
que sejam observadas as condições e formalidades estabelecidas neste 
Decreto.  
 
§ 1º O parcelamento somente será concedido mediante a formalização de 
Termo de Confissão de Dívida, em que se contenha o valor total da dívida, 
incluindo correção monetária, juros e multa, nos termos da legislação 
municipal em vigor, com sua discriminação, exercício por exercício, ou por 
espécie.  
 
§ 2º O pedido de parcelamento implica confissão irretratável quanto à 
regularidade do débito fiscal na expressa renúncia ou desistência de qualquer 
procedimento administrativo ou judicial que tenha como objetivo a sua 
desconstituição, conforme legislações vigentes. 
 
§ 3º Os débitos fiscais objeto de parcelamento, compreendem o valor dos 
tributos, das multas, dos juros moratórios e da correção monetária devidos 
à data da concessão do benefício. 
 
Art. 2º O não pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas implicará no 
cancelamento do parcelamento, independentemente de aviso prévio ou 
notificação, sendo apurado o saldo remanescente, restabelecendo-se as 
providências cabíveis para o cumprimento da obrigação tributária. 
 
Art. 3º Os débitos fiscais poderão ser pagos em até 06 parcelas mensais e 
consecutivas. Sendo a primeira parcela paga pelo contribuinte 30 dias após 
a formalização do parcelamento e as demais parcelas, nos respectivos meses 
subsequentes; 
 
§ 1º As parcelas pagas após o vencimento serão acrescidas de juros, 
correções e outros acréscimos.  
 
Art. 4º O pedido de parcelamento deverá ser formulado pelo interessado, 
perante o Departamento de Tributos do Município, órgão vinculado à 
Secretaria Municipal de Finanças, e será concedido mediante despacho da 
autoridade competente, para os créditos ajuizados após a assinatura do 
Termo de Confissão de Dívida. 
 
Art. 5º O Secretário Municipal de Finanças poderá expedir normas 
complementares necessárias à execução deste Decreto. 
 
Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
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ATOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –CMAS 

 

RESOLUÇÃO Nº.005/2018 
 
 

DISPÕE SOBRE A ANÁLISE E A 
APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 
DOS RECURSOS DO FMAS 
EXERCÍCIO 2018. 

 
  O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 
no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por Lei Municipal nº 
395/2016, e, 
   

CONSIDERANDO a deliberação da Plenária realizada 
no dia 08 de agosto de 2018. 

 
CONSIDERANDO o dispositivo no inciso III, do artigo 

30 da Lei Federal Nº. 8742/93. 
 
CONSIDERANDO a Portaria Nº. 736 de 15 de 

Dezembro de 2004, que estabelecem procedimentos relativos à 
transferência regular e automática de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Assistência Social para os Fundos Estaduais, Distrito Federal e 
Municipal, destinado à rede de Serviços Sociais de Ação Continuada. 

 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar por unanimidade o PLANO DE AÇÃO do Município 
de Alagoa Nova/PB para o co-financiamento do Governo Federal 
EXERCÍCIO 2018.  
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Alagoa Nova, 08 de agosto de 2018. 

 
 
 

Priscilla Faustino da Cunha Felix 
PRESIDENTE DO CMAS 

 
 


