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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
ATOS DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL Nº 473/2019  
   
 

“DENOMINA RUA PROJETADA Nº 3 
DO LOTEAMENTO ALTO DO CÉU E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei Municipal: 

 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a denominar a rua 
projetada nº 03 localizada no loteamento “Alto do Céu” de Rua Paulo 
Cassiano da Costa. 
  
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

      Alagoa Nova, 09 de dezembro de 2019 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

 
LEI MUNICIPAL Nº 474/2019  
   

AUTORIZA O CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A 
TRANSFERIR, POR DOAÇÃO, UM 
TERRENO URBANO, À 
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS 
AUTÔNOMOS DE ALAGOA NOVA 
PARA CONSTRUÇÃO DE SUA SEDE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei Municipal: 
 
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir, 
por doação, à Associação dos Motoristas Autônomos de Alagoa Nova, um 
terreno urbano com área total de 200,00 m2 (duzentos metros quadrados), 
devidamente matriculado sob o no 3.226, 2-Q, FL.31 no Cartório de Ofício 
Único da Comarca de Alagoa Nova. 
Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput do art. 1º encontra-se 
à Rua Projetada 03, do Loteamento OLHO D’ÀGUA 4ª ETAPA, 
medindo 200,00 m2 (duzentos metros quadrados), a ser desmembrado de 

uma área maior medindo 3.155,13m2 (três mil, cento e cinquenta e cinco 
metros quadrados e treze decímetros quadrados), com as seguintes 
confrontações: 10,00 metros de frente ao Sul, confrontando-se com a Rua 
Projetada 03; 20,00 metros de lado direito a Oeste, confrontando-se com 
a Rua Projetada 04; 10,00 metros de fundos ao Norte, confrontando-se 
com o Terreno 01; e 20,00 metros de lado esquerdo ao Leste, 
confrontando-se com o Terreno 03; conforme planta e memorial 
descritivos anexos, que ficam fazendo parte integrante desta Lei. 
Art. 2º O imóvel objeto da presente Lei será destinado, exclusivamente, 
para a construção da sede da Associação dos Motoristas Autônomos de 
Alagoa Nova. 
Paragrafo único. Havendo desvio de finalidade, importará na imediata 
revogação da doação, independentemente de indenização pelas benfeitorias 
realizadas no terreno objeto desta doação 
Art. 3º A doação prevista nesta Lei se efetivará por escritura pública, cuja 
lavratura fica condicionada à conclusão da edificação pela outorgada 
donatária.  
Art. 4º As despesas decorrentes da lavratura da escritura pública de doação 
e demais encargos, correrão integralmente por conta da outorgada 
donatária.  
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Alagoa Nova, 16 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

LEI MUNICIPAL Nº 475/2019    
  

AUTORIZA O CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A 
TRANSFERIR, POR DOAÇÃO, UM 
TERRENO URBANO, À 
ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS 
DE ALAGOA NOVA PARA 
CONSTRUÇÃO DE SUA SEDE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei Municipal: 
 
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir, 

por doação, à Associação dos Mototaxistas de Alagoa Nova, um terreno 

urbano com área total de 200,00 m2 (duzentos metros quadrados), 

devidamente matriculado sob o no 3.226, 2-Q, FL.31 no Cartório de Ofício 

Único da Comarca de Alagoa Nova. 

Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput do art. 1º encontra-se 

à Rua Projetada 03, do Loteamento OLHO D’ÀGUA 4ª ETAPA, 
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medindo 200,00 m2 (duzentos metros quadrados), a ser desmembrado de 

uma área maior medindo 3.155,13m2 (três mil, cento e cinquenta e cinco 

metros quadrados e treze decímetros quadrados), com as seguintes 

confrontações: 10,00 metros de frente ao Sul, confrontando-se com a Rua 

Projetada 03; 20,00 metros de lado direito a Oeste, confrontando-se com 

o Terreno 02; 10,00 metros de fundos ao Norte, confrontando-se com o 

Terreno 01; e 20,00 metros de lado esquerdo ao Leste, confrontando-se 

com o Terreno 01; conforme planta e memorial descritivos anexos, que 

ficam fazendo parte integrante desta Lei. 

Art. 2º O imóvel objeto da presente Lei será destinado, exclusivamente, 

para a construção da sede da Associação dos Mototaxistas de Alagoa Nova. 

Parágrafo único. Havendo desvio de finalidade, importará na imediata 

revogação da doação, independentemente de indenização pelas benfeitorias 

realizadas no terreno objeto desta doação 

Art. 3º A doação prevista nesta Lei se efetivará por escritura pública, cuja 

lavratura fica condicionada à conclusão da edificação pela outorgada 

donatária.  

Art. 4º As despesas decorrentes da lavratura da escritura pública de doação 

e demais encargos, correrão integralmente por conta da outorgada 

donatária.  

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Alagoa Nova, 16 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

 
LEI MUNICIPAL Nº 476/2019    
  

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DA 

DISCIPLINA DE LÍNGUA 

ESPANHOLA NO CURRÍCULO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei Municipal: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir a disciplina de língua 

espanhola dentro da parte diversificada como disciplina complementar, 

em consonância com a Base Nacional Comum Curricular do currículo do 

Ensino Fundamental, anos finais, do ensino regular e na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, junto da língua inglesa, conforme 

artigo 26 LDB, lei nº 9.394 de 96 e lei ordinária nº 13.415 de 2017. 

 §1º A disciplina deverá ser dirigida as quatro séries do Ensino 

Fundamental, anos finais, e no segundo segmento da Educação de Jovens 

e Adultos. 

§2º No Segundo Segmento da Educação de Jovens e Adultos a disciplina 

de Língua Espanhola será opcional. 

§3º A disciplina de Língua Espanhola terá a carga horária de 01 (uma) 

hora-aula semanal para cada ano. 

§4º A oferta da disciplina de língua espanhola ficará obrigatória no ensino 

fundamental II dentro da parte diversificada do currículo. 

 
Art. 2º O processo de ensino-aprendizagem far-se-á por meio de aulas 

expositivas, teóricas e práticas, mediante utilização de todo e qualquer 

recurso disponível nas escolas.  

 
Art. 3º O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa Nova-PB 

incluirá em seus concursos públicos vindouros para professores, vagas 

para profissionais de Língua Espanhola.  

§1º Os profissionais com função de docência citados no artigo 3º deverão 

possuir curso superior em Licenciatura Plena em Letras – Espanhol e/ou 

Licenciatura Plena em Letras com dupla habilitação, espanhol-português. 

§2º Os profissionais citados no artigo 3º, poderão lecionar a disciplina 

mediante contrato até que sejam ofertadas vagas por meio de concurso 

público. 

§3º As unidades educacionais deverão adaptar seu currículo e grade 

escolar no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de aprovação desta 

Lei.  

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

Alagoa Nova, 16 de dezembro de 2019. 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
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LEI MUNICIPAL Nº 477/2019 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO, PARA O 

EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei Municipal: 
 

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Alagoa Nova, relativas ao exercício financeiro de 2020, constituindo-se de: 

  I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.  

  II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem 

como seus fundos. 

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receita da legislação em vigor, conforme desdobramento 

seguinte: 

 

 

R E C E I T A S 

Em R$ 1,00 

Especificação Valor ( a ) 

Deduções das 

Total ( a - b ) Receitas 

Correntes ( b ) 

1   RECEITAS CORRENTES 
    

47.145.899,90        4.034.000,00  
    

43.111.899,90  

 1.1 Receitas do Tesouro 
    

47.145.899,90        4.034.000,00  43.111.899,90      

   Receita Tributária 
          

3.114.891,68    
          

3.114.891,68  

  
 
Receita de Contribuição 3.180.000,00  3.180.000,00 

   Receita Patrimonial 
          

1.480.800,00    
          

1.480.800,00  

   Receita de Serviços 
            

61.000,00    
           

61.000,00  

   Transferências Correntes 
    

38.876.707,92        4.034.000,00  
    

34.842.707,92  

   Outras receitas Correntes 
            

432.500,30    
            

432.500,30  

 1.2 Receita Intra Orçamentária 4.760.000,00   4.760.000,00 

  Outras receitas Correntes 4.760.000,00  4.760.000,00 

      

2   RECEITAS DE CAPITAL 11.224.620,00      11.224.620,00    

 2.1 Receitas do Tesouro       11.224.620,00          11.224.620,00  

   Operações de Créditos 
          

968.282,68    
          

968.282,68  

   Alienações de Bens 
          

2.997.821,68    
          

2.997.821,68  

   Transferências de Capital 
      

7.258.515,64    
      

7.258.515,64  

           

   TOTAL  ( 1 + 2 ) 63.130.519,90       4.034.000,00  
    

59.096.519,90  

 
  

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos serviços Públicos, Transferências e Despesas de 
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Capital, de acordo com o desdobramento abaixo: 

 

D E S P E S A S 

  Em R$ 1,00 

A DESPESAS POR ÓRGÃOS 

  Poder Legislativo       1.977.200,00  

         Câmara Municipal   1.977.200,00  

  Poder Executivo    57.119.319,90 

         Gabinete do Prefeito      1.089.680,00  

         Secretaria Mun. de Finanças, Orçamento, Cont. Gestão       1.286.860,00  

         Secretaria Mun. de Administração     2.220.500,00  

         Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer    15.975.088,02  

         Secretaria Mun. de Saúde 700.030,00  

         Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social     477.000,00 

         Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo 5.447.900,00  

         Secretaria Mun. de Transporte  682.800,00  

         Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 2.807.949,06  

        Secretaria Mun. de Planejamento, Turismo e Meio Ambiente 1.000.500,00 

        Instituto de Previdências de Alagoa Nova – IPAN 9.246.000,00 

        Fundo Municipal de Saúde - FMS 13.179.707,62 

        Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 2.510.200,00 

         Reserva de Contingência   495.105,20  

TOTAL 59.096.519,90 

 
   

B DESPESAS POR FUNÇÕES 

  Poder Legislativo       1.977.200,00  

         Legislativo   1.977.200,00  

  Poder Executivo    57.119.319,90 

       Judiciária 381.680,00 

        Administração 4.918.160,00  

       Segurança Pública  

        Assistência Social 2.512.200,00  

       Previdência Social 9.625.140,00 

        Saúde  13.879.737,62  

        Educação 14.501.088,02  

        Cultura  1.086.000,00  

        Urbanismo 4.189.900,00  

        Habitação      810.000,00  

        Saneamento  600.000,00  

       Gestão Ambiental 134.000,00 

        Agricultura 2.694.949,06  

       Comercio e Serviço 26.500,00 

       Energia 108.000,00 

        Transporte 163.000,00  

        Desporto e Lazer   715.000,00  

        Encargos Especiais   278.860,00  
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       Reserva de Contingência 495.105,20 

  TOTAL 59.096.519,90  

 
I – As despesas com serviços públicos de saúde estão obedecendo ao mínimo exigido de 15%, conforme estabelecido no art. 198, § 3º, 

I, da Constituição Federal e com o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012 de 13 de janeiro de 2012. (Vide anexo do Índice de Aplicação na Saúde); 

 

II – No que se refere ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), estão atendendo ao estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e aos preceitos da Lei nº 11.494 de 20 

de junho de 2007. (Vide anexo Consolidado de Educação FUNDEB); 

 

III - As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, atendem ao que disciplina o art. 2012 da CF e a Lei nº 

11.494/2007, com aplicação mínima de 25% das receitas de impostos e transferências. (Vide anexo Índice de Educação MDE); 

 

IV – A despesa com pessoal está atendendo ao limite máximo de 60%, conforme estabelecido no art. 19 da Lei Complementar nº 

101/2000. (Vide anexo Consolidado de Pessoal). 

 

Art. 4º - O orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Alagoa Nova, está estimado em R$ 9.246.000,00 (nove milhões duzentos 

e quarenta e seis mil reais). 

 

Art. 5º. De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos dos artigos 7º e 43, da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo, dentro do montante estabelecido em seus 

respectivos orçamentos, autorizado a: 

 

I – Contratar mediante as garantias Operações de Crédito por antecipação de Receita até o valor, que não ultrapasse o montante das 

Despesas de Capital fixadas, no texto da presente Lei, conforme estabelecido na Resolução de nº. 43 de 2001 e na Seção IV da Lei 101/2000 de 04 de maio 

de 2000, apenas se o mesmo possa ser quitado até 31 de dezembro de 2020. 

 

II - Abrir créditos suplementares até 5% (cinco por cento) do total da despesa autorizada.  

 

Art. 6º. Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II do artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar: 

 

I - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2019; 

 

II - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei;  

 

III - Excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;  

 

IV - O produto de Operações de Crédito autorizadas na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964. 

 

Art. 7º. A transferência de recursos para o custeio de despesas de outros Entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente 

o atendimento de interesses do Município, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000. 

 

Art. 8º. As alterações no PPA e na LDO previstas nesta Lei até o nível de Ação/Programa, inclusive criação de novas Ações e P rogramas estarão 
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automaticamente incorporadas ao PPA 2018/2021. 

 

Art. 9º. Não poderão sob nenhuma hipótese ser assumidas despesas, as quais, não possam ser integralmente quitadas até o último dia útil do exercício 

financeiro de 2020. 

 

Art. 9A. Fica proibida a anulação de despesas já liquidadas ou que possam ser objetos de questionamentos judiciais no último quadrimestre de 2020. 

 

Art. 10º. O orçamento fiscal do município de Alagoa Nova para o exercício de 2020 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar nº 101 

de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal e nos termos constantes na Lei federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964. 

 

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.  

 
Alagoa Nova, 20 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

                                                                                                     PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

DECRETO Nº 014/2019 
 

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR O VALOR DE R$ 600,00 (SIESCENTOS 

REAIS) NO ORÇAMENTO PROGRAMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Constitucional do Município Alagoa Nova-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal e de 

conformidade com a Lei 445 de 31 de Outubro de 2018. 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1º - Fica aberto credito adicional suplementar no valor de R$ 600,00 (SIESCENTOS REAIS), para reforço das dotações orçamentárias a seguir 

especificadas: 

01010 CÂMARA MUNICIPAL   

01.031.1012.2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal   

3390.47 – 001 Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 600,00 

 TOTAL • R$ 600,00 

 

Art. 2º - E como fonte de cobertura do crédito orçamentário acima citado, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária a seguir especificada. 

01010 CÂMARA MUNICIPAL   

01.031.000.3006 Parcelamento de Débitos com o INSS   

3190.92 – 001 Despesas de Exercícios Anteriores R$ 600,00 

 TOTAL • R$ 600,00 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Alagoa Nova, 16 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

                                                                                                     PREFEITO CONSTITUCIONAL 
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LEI MUNICIPAL Nº 478/2019  
   
 

“DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA 
SUSPENSÃO DE SERVIÇOS 
BÁSICOS DE FORNECIMENTO DE 
ÁGUA TRATADA E ENERGIA 
ELÉTRICA EM FINAIS DE SEMANA 
E VÉSPERAS DE FERIADOS NO 
MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - 
PB” 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei Municipal: 

 
Art. 1º. Fica proibido às concessionárias de fornecimento de água tratada e 

energia elétrica, o corte do fornecimento dos respectivos serviços no 

Município de Alagoa Nova - PB, por motivo de inadimplência de seus 

clientes, das 00:01 (zero horas e um minuto) horas de sexta-feira até às 

08:00 (oito) horas da segunda-feira subsequente 

§ 1º A presente proibição de corte de serviços se estende, também, às 00:01 

(zero horas e um minuto) horas do último dia útil antecedente a qualquer 

feriado (nacional, estadual ou municipal) e ponto facultativo até às 08:00 

(oito) horas do primeiro dia útil subsequente.   

§ 2º A suspensão do fornecimento de água tratada e energia elétrica por falta 

de pagamento das tarifas respectivas somente poderá ocorrer mediante 

prévia comunicação por parte da empresa prestadora do serviço ao usuário. 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei, 

definindo a forma e o valor das sanções a serem aplicadas às concessionárias, 

em caso de descumprimento.  

Art. 3º Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Alagoa Nova, 23 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

 

LEI MUNICIPAL Nº 479/2019  
   

“DISCIPLINA A DECLARAÇÃO DE 
UTILIDADE PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PB 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei Municipal: 

 

 Art. 1º. A concessão do título de utilidade pública a pessoas jurídicas de 

direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento social, econômico e 

tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, 

no Município de Alagoa Nova, observará requisitos previstos nesta Lei, 

observando o inciso V do § 18 do artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.  

Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas 

no artigo anterior sejam declaradas de utilidade pública:  

I - Ter sede no Município de Alagoa Nova; 

II - deter personalidade jurídica há no mínimo 2 (dois) anos na data da 

propositura do Projeto de Lei;  

III – possuir registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:  

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;  

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;  

c) composição e atribuições da diretoria;  

d) o não pagamento de remuneração aos integrantes dos órgãos de direção 

e deliberação;  

e) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do 

estatuto; 

f) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou 

falecimento de associado ou membro da entidade; e  

g) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das 

doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros 

decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao 

patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do Município, 

da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por 

estes alocados.  

Parágrafo único. É vedada a declaração de utilidade pública de entidade 

cujo objeto seja a defesa de interesses ou a prestação de serviços em favor 

exclusivamente de seus associados ou filiados.  

Art. 3º A proposta legislativa tendente a declarar a utilidade pública a que 

se refere esta Lei deverá acompanhar: 

I - exposição de motivos fundamentada, elucidando a relevância dos serviços 

sociais prestados pela entidade;  

II - cópias do estatuto social da entidade e da ata de eleição da diretoria em 

exercício;  

III - cópia da prestação de contas no exercício anterior;  

IV – cópia do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF do Presidente e do tesoureiro da entidade;  

V - relatório detalhado das atividades da entidade em que fique evidenciada 

a prestação de serviços à comunidade;  

VI - cópias das certidões negativas da entidade, ou positivas com efeito de 

negativas, com relação a débitos Municipais, Estaduais e Federais; e 
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VII - atestado de funcionamento, firmado pelo Prefeito, pelo Presidente do 

Poder Legislativo ou pelo Delegado de Polícia lotado no Município.  

Art. 4º A declaração de utilidade pública conferida após a vigência desta Lei 

será revogada quando a entidade:  

I - não requerer perante o Município a expedição do necessário alvará de 

licença anual no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 

da respectiva lei; 

II - não requerer a renovação de seu alvará de licença, no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, contados do seu vencimento; 

III - substituir os fins estatutários para outros não abrangidos por esta Lei 

ou negar-se a prestar os serviços neles compreendidos;  

IV - alterar a sua razão social ou denominação sem comunicar os Poderes 

Legislativo e Executivo no prazo de 90 (noventa) dias contados do registro 

público;  

V - deixar de prestar contas à Câmara de Vereadores e, na forma da Lei, a 

demais órgãos de controle e fiscalização, de recursos eventualmente 

recebidos do Poder Público Municipal; ou  

VI - deixar de cumprir qualquer disposição desta Lei.  

§ 1º A revogação a que se refere o caput deste artigo observará o devido 

processo legal.  

§ 2º Tendo o processo concluído pela revogação da declaração de utilidade 

pública, deverá ser apresentado Projeto de Lei objetivando a revogação, 

instruído com a cópia do processo administrativo.  

Art. 5º Havendo alteração estatutária, a entidade deverá encaminha-la à 

Comissão de Ordem Social e Econômica da Câmara Municipal, para ciência 

e providências.  

Art. 6º Esta Lei aplica-se, no que couber, às entidades já declaradas de 

utilidade pública.  

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando o 

Decreto Legislativo nº 13/2015. 

 
Alagoa Nova, 23 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 480/2019  
 

“DENOMINA A RUA PROJETADA Nº 
02 AO LADO DIREITO DA QUADRA 
B DO LOTEAMENTO MARIA 
MOURA I E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei Municipal: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a denominar a rua 

projetada nº 02 ao lado par da quadra B do loteamento Maria Moura I de 

Rua João Freire Mariz (Joca Patrício). 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Alagoa Nova, 23 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 481/2019  
 

“DENOMINA A RUA PROJETADA 
Nº. 08 DA 4ª ETAPA DO 
LOTEAMENTO OLHO D’ÁGUA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei Municipal: 
 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a denominar a rua 

projetada nº. 08 pertencente as quadras K e L da 4ª etapa, lado esquerdo da 

sede do engenho do loteamento Olho D´água de Rua José de Souza Castro 

(Zuzu Cardoso).  

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Alagoa Nova, 23 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 
 

 

DECRETO 015/2019/GPMAN 

 

"INSTITUI O PROGRAMA 
MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA A CASA É SUA 
DE VERDADE E ESTABELECE 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 
PARA APLICAÇÃO NO MUNICÍPIO 
DE ALAGOA NOVA/PB, CONFORME 
DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 
13.465/2017. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais nos termos da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova 
e em conformidade com o disposto na Lei Federal n. 13.465/2017. 
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CONSIDERANDO a relevância social da regularização fundiária no âmbito 
municipal; 
 
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que, neste 
caso, dispõe, que morar irregularmente significa estar em condição de 
insegurança permanente, motivo pelo qual, a regularização fundiária é um 
instrumento da promoção do tratamento digno ao ser humano;  
 
CONSIDERANDO a instituição, pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de 
julho de 2017, das normas gerais para a regularização fundiária de interesse 
social e de interesse específico, no âmbito urbano, estabelecendo as 
diretrizes para a REURB no território brasileiro. 
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 9.310/2018, de 15 de março de 
2018, que institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis a 
Regularização Fundiária - REURB;  
 
CONSIDERANDO que a regularização fundiária é um processo de 
intervenção governamental, nos aspectos urbanísticos, ambiental e 
fundiário, com o objetivo de ordenar e legalizar núcleos urbanos informais 
preexistentes às conformidades legais, de modo a garantir o direito à 
moradia digna; o direito de propriedade; o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da propriedade urbana; garantindo melhorias na qualidade de 
vida;  
 
CONSIDERANDO que a regularização fundiária traz benefícios para a 
cidade ao possibilitar a oficialização da denominação de logradouros públicos 
e a facilitação da implantação ou ampliação dos serviços públicos em regiões 
carentes;  
 
CONSIDERANDO que a legalização fundiária traz a valorização dos 
imóveis, aquecendo o mercado imobiliário e promovendo o crescimento 
econômico do Município;  
 
CONSIDERANDO a possibilidade expressa de regulamentação direta dos 
procedimentos e requisitos da REURB por meio de Decreto Municipal, 
conforme art. 28, parágrafo único, da Lei Federal n° 13.465/17 e art. 21, 
§4º do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
 
 

DECRETA: 
 
Art. 1° - Fica instituído o Programa de Regularização Fundiária 
denominado "A CASA É SUA DE VERDADE!", abrangendo todo o 
território do Município de Alagoa Nova-PB, de acordo com a Lei Federal n° 
13.465, de 11 de julho de 2017.  
 
Art. 2° - As ocupações irregulares do solo, existentes no Município de 
Alagoa Nova-PB, poderão ser objeto de regularização fundiária de interesse 
social (Reurb-S) ou específico (Reurb-E), desde que obedecidos os critérios 
previstos na Lei Federal nº 13.465/17, Decreto Federal nº 9.310/18 e neste 
Decreto Municipal. 
 
§1º A Reurb de Interesse Social (Reurb-S) é a regularização fundiária 
aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por 
população de baixa renda, assim declarados pelo Município nos termos do 
inciso I, do art. 13, da Lei Federal nº 13.465/17. 
  
§2º A Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) é a regularização fundiária 
aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não 
qualificada na hipótese de que trata o §1º deste artigo. 
 
 

 
TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 3° - O Programa previsto no artigo anterior ficará sob a 
responsabilidade de uma Comissão Municipal de Regularização Fundiária a 
ser criada por ato do Poder Executivo.  
 
Art. 4° - Competirá a Comissão Municipal de Regularização Fundiária:  
 
I - coordenar, normatizar, acompanhar, fiscalizar e manter o serviço de 
REURB no município;  
 
II - decidir sobre a forma de organização para a verificação do 
enquadramento dos beneficiários da REURB-S e REURB-E; 
 
III - opinar nas decisões sobre impugnações propostas pelos beneficiários ou 
demais interessados; 
 
IV - executar, diretamente ou por meio de colaboradores, os procedimentos 
de REURB e demais situações necessárias para sua concretização; 
 
V - decidir sobre os casos omissos neste Decreto; 
 
Art. 5° - Para os fins de cumprimento deste Decreto, consideram-se:  
 
I - Título de legitimação fundiária: o documento público, parte integrante 
da Certidão de Regularização Fundiária (CRF), expedido pelo Município de 
Alagoa Nova-PB, que comprova a legitimação fundiária em favor das pessoas 
enquadradas como beneficiárias da REURB e compõe título hábil ao registro 
imobiliário;  
 
II - Beneficiário: aquele que será favorecido pela regularização fundiária, 
recebendo título de legitimação fundiária ou outro título de domínio, desde 
que comprove a sua qualidade de "ocupante", nos termos do artigo 11, 
inciso VIII, da Lei da REURB (Lei Federal n° 13.465/2017);  
 
III – Legitimado: aquele que pode promover todos os atos necessários à 
regularização fundiária, inclusive requerer os atos de registro.  
 
§ 1° - A fim de facilitar o trabalho do Cartório de Registro de Imóveis 
competente, o título de legitimação fundiária deverá conter a qualificação 
pessoal dos beneficiários e a descrição completa do imóvel regularizado com 
todos os elementos exigidos pela Lei Federal n° 6.015/73, devendo, 
preferencialmente, utilizar os mesmos padrões e estilo de redação 
empregados pela serventia extrajudicial para a confecção das matrículas dos 
imóveis.  
 
§ 2° - Para a promoção do registro dos títulos de legitimação fundiária será 
entregue, ao Cartório de Registro de Imóveis, juntamente com os 
documentos da REURB, documento em que constarão todos os elementos 
do título.  
 
Art. 6° - A Comissão poderá firmar termo de cooperação técnica com o 
Cartório de Registro de Imóveis de Alagoa Nova-PB competente para 
facilitar os serviços de REURB, objetivando a mútua cooperação, troca de 
dados de inscrição, celeridade na expedição de certidões, utilização de 
espaço junto ao órgão público ou a unidade de serviço cartorário, ou 
quaisquer outros termos a serem ajustados mediante acordo entre a 
Comissão e o delegatário dos serviços extrajudiciais competente, obedecida 
a legislação em vigor. 
 
Parágrafo Único - A Comissão tem autonomia para solicitar documentação 
complementar desde que tenha o claro objetivo de trazer maior 
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transparência e segurança jurídica ao projeto de regularização fundiária. 
 

 
TÍTULO II 

DOS BENEFICIÁRIOS DA REURB 
 
Art. 7° - Fica instaurado o programa REURB-S - Regularização Fundiária 
Urbana no Município de Alagoa Nova/PB cuja renda familiar não exceda 03 
(três) salários mínimos e REURB-E para os imóveis que não se enquadrem 
na REURB-S.  
 
Parágrafo único. A ocupação de ambas as modalidades de REURB devem 
preceder de ocupação da área de forma mansa, pacífica e duradoura há, pelo 
menos, 05 (cinco) anos, existentes até 22 de dezembro de 2016. 
 
Art. 8° - Aqueles beneficiários que não se enquadrarem na REURB-S, 
consideram-se automaticamente enquadrados na REURB-E, devendo, para 
serem contemplados com a CRF e receberem o seu título de legitimação 
fundiária, quitar a taxa de serviço a ser estabelecida na forma da legislação 
municipal. 
 

TÍTULO III 
DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA 

 
 

Art. 9° - São legitimados para propor a regularização de núcleos urbanos, 
conforme o art. 14 da Lei de REURB: 

 
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente ou 
por meio de entidades da administração pública indireta; 
 
II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por 
meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, 
organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou 
outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de 
desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana; 
 
III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou 
incorporadores; 
 
IV – a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; e 
 
V – o Ministério Público. 
 
Art. 10 - A legitimação fundiária deverá obedecer especialmente aos 
critérios dos artigos 23 e 24 da Lei da REURB (Lei Federal nº 
13.465/2017). 
 
§ 1º Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao 
beneficiário, desde atendidas as seguintes condições: 
 
I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel 
urbano ou rural;  
 
II - o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou 
fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em 
núcleo urbano distinto; e  
 
III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja 
reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. 
 
§ 2º A execução da REURB-S independe da comprovação do pagamento de 
custas e emolumentos, sendo vedado ao oficial de registro de imóveis exigir 
sua comprovação, nos termos do artigo 13, § 2º da Lei da REURB. 

 
§ 3º Para a expedição da Certidão de Regularização Fundiária e do 
respectivo título, os beneficiários da REURB deverão recolher previamente 
todos os tributos municipais relativos ao imóvel objeto da REURB, 
promovendo a quitação integral de tais débitos, ressalvados demais casos de 
suspensão da exigibilidade, extinção ou exclusão do crédito tributário. 
 
§ 5º Não impedem a REURB a existência de débitos para com o Fisco 
Municipal estranhos ao imóvel objeto da REURB.  
 
Art. 11 - Os interessados na legitimação fundiária deverão apresentar os 
seguintes documentos: 
 
I - prova de que o imóvel é ocupado pelo beneficiário, nos termos do artigo 
11, inciso VIII, da Lei da REURB; 
 
II - cópia da carteira de identidade e CPF do beneficiário e, se for casado, 
do respectivo cônjuge; 
 
III - certidão de nascimento do beneficiário, se solteiro; ou, certidão de 
casamento, se casado, separado ou divorciado; ou, certidão de casamento 
acompanhada da certidão de óbito, se viúvo; 
 
IV – cópia do comprovante de residência no nome de um dos companheiros; 
 
V - certidão negativa de débito municipal referente especificadamente ao 
imóvel objeto da REURB. 
 
§ 1º Para cumprimento do inciso I, constitui meio de prova de que o imóvel 
é ocupado pelo beneficiário a apresentação de contrato, recibo ou qualquer 
documento realizado entre o posseiro ou posseiros anteriores e o atual  
posseiro pretenso beneficiário; 
 
§ 2º Para efeitos do inciso V, a existência de débitos tributários ou de outra 
natureza em nome do beneficiário, que não diga respeito diretamente com 
o imóvel objeto de REURB, não impede a concessão da legitimação 
fundiária. 
 
Art. 12 - Os requisitos exigidos por este Decreto poderão ter sua 
comprovação corroborada por outros meios de prova admitidos em direito, 
sendo que, em se tratando de prova testemunhal, esta deverá ser 
apresentada por declaração com firma reconhecida em cartório ou por 
servidor público municipal competente, assinada, por, no mínimo, 03 (três) 
pessoas, devendo ser confrontantes ou envolvidos diretamente ao imóvel do 
objeto da REURB.  
 
Art. 13 - Em se verificando fraude ou falsificação de documentos, informar-
se-á imediatamente o Ministério Público. 

 
 

TÍTULO IV  
DOS INSTRUMENTOS DA REURB 

 
 
Art. 14 - Poderão ser empregados, no âmbito da REURB, sem prejuízo de 
outros que se apresentem adequados, os seguintes institutos jurídicos:  
 
I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos da Lei da 
REURB;  
 
II - a desapropriação por interesse social, nos termos da Lei n° 4.132, de 10 
de setembro de 1962;  
 
III - a concessão de direito real de uso;  
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IV - a doação onerosa ou gratuita;  
 
V – concessão de uso especial para fins de moradia;  
 
VI – compra e venda;  
 
VII – permuta; e  
 
VIII – direito real de laje.  
 
 

CAPÍTULO I 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 
 Art. 15 - A REURB obedecerá as seguintes fases, conforme art. 28 da Lei 
da REURB:  
 
I - requerimento dos legitimados (FASE 1);  
 
II - processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido 
prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos 
confrontantes (FASE 2);  
 
III – elaboração do projeto de regularização fundiária (FASE 3);  
 
IV - saneamento do processo administrativo (FASE 4);  
 
V - decisão da autoridade competente, mediante ato formal, ao qual se dará 
publicidade (FASE 5);  
 
VI - expedição da CRF e dos títulos de legitimação fundiária pelo Município 
(FASE 6); e  
 
VII - registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado 
perante o Oficial de Registro do Cartório de Registro de lmóveis em que se 
situe a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada (FASE 7).  
 
 

CAPÍTULO II 
FASE 1 (REQUERIMENTO DOS LEGITIMADOS) 

 
 
Art. 16 - A REURB prescindirá de requerimento (FASE 1) sempre que seu 
procedimento for instaurado de ofício pela Comissão. 
  
§1º- Caso haja solicitação de abertura de procedimento de REURB por 
algum legitimado, esta se procederá mediante verificação, pela Comissão, 
do enquadramento, necessidade e viabilidade da área objeto do 
requerimento ser regularizada.  
 
§2º – A Comissão de Regularização Fundiária terá o prazo de até 180 (cento 
e oitenta) dias para declarar o enquadramento dos beneficiários da REURB-
S ou REURB-E, nos termos do art. 30, §2º da Lei da REURB.  
 
§3º – O núcleo urbano informal consolidado será declarado de interesse 
social de acordo com a proporção de famílias de baixa renda que caracterize 
uma situação predominante, conforme art. 13, inciso I da Lei da REURB.  
 
§4º - No mesmo núcleo urbano informal poderá haver as duas modalidades 
de REURB, desde que a parte ocupada predominantemente por população 
de baixa renda seja regularizada por meio de REURB-S e o restante do 
núcleo por meio de REURB-E. (Redação dada pelo Decreto nº 9.597, de 
2018), conforme prevê o art. 5º, §4º do Decreto Federal nº 9.310/2018.  

 
CAPÍTULO III 

FASE 2 (PROCESSAMENTO DO REQUERIMENTO) 
 
Art. 17 - A FASE 2 será executada da seguinte forma, podendo a Comissão 
estabelecer outras atividades intermediárias:  
 
I - Cadastro imobiliário objeto da REURB, por meio de visita in loco dos 
agentes municipais; 
 
II – Levantamento junto à comunidade cujos imóveis serão objeto de 
regularização fundiária, para entrega de lista de documentos a serem 
providenciados pelos beneficiários da REURB; 
 
III- Requerimento de expedição de certidões do registro de imóveis, a fim 
de verificar a existência ou não de matrícula nas áreas a serem regularizadas;  
 
IV - Notificação dos titulares de domínio dos imóveis relacionados com o 
objeto de REURB, se houver, na forma do art. 31 da Lei da REURB;  
 
V - Processamento de eventuais impugnações, por meio de procedimento 
extrajudicial de composição de conflitos, que, a critério da Comissão, 
poderá ser mediado ou conciliado pelo Oficial de Registro de lmóveis 
competente para o registro dos atos da REURB, ou seu preposto.  
 

 
CAPÍTULO IV 

FASE 3 (ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA) 

 
 
Art. 18 - A FASE 3 consistirá nos trabalhos técnicos elaborados pelos 
profissionais competentes e da expedição das autorizações por órgão 
ambiental do município ou de outras áreas.  
 

Sessão I 
Dos Trabalhos Técnicos 

 
Art. 19 - Todos os trabalhos técnicos de medição das glebas e lotes deverão 
conter a descrição, a localização, os limites e as confrontações obtidos a 
partir de memorial descritivo, assinado por profissional técnico habilitado, 
na forma da lei, e com a devida expedição da competente Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices 
definidores dos limites dos imóveis urbanos ou rurais.  
 
§ 1° - A planta e o memorial descritivo deverão ser assinados por profissional 
legalmente habilitado, dispensada a apresentação de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea) ou de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando o responsável 
técnico for agente público.  
 
§ 2° - Será expedido um memorial descritivo individualizado para cada lote 
objeto de REURB.  
 
§ 3° - Do memorial descritivo deverá constar, além das coordenadas 
geográficas e demais elementos técnicos, o número do lote e da quadra, o 
nome do loteamento ou do projeto de REURB, a inscrição 
imobiliária/número de cadastro do IPTU, o nome da rua e do bairro ou 
comunidade, o número predial, o fato de ser zona urbana, de expansão 
urbana ou de urbanização específica, as ruas que compõem o quarteirão, 
bem como o mapa constando tais dados de modo descritivo.  
 
§ 4° - O referido memorial descritivo deverá ser assinado pelo profissional 
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técnico, pelos beneficiários e pelos confrontantes, ressalvado o disposto no 
parágrafo 5°.  
 
§ 5° - Caso os ocupantes dos imóveis confrontantes sejam também 
beneficiários da REURB, presumir-se-á a concordância dos mesmos em 
relação aos imóveis vizinhos, não havendo a necessidade de assinatura deles 
no memorial descritivo, bastando que conste a assinatura do profissional 
técnico e dos beneficiários.  
 
Art. 20 - O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo:  
 
I - levantamento planimétrico e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as 
áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos 
caracterizadores do núcleo a ser regularizado, dispensado a apresentação da 
ART ou RTT, quando o responsável técnico for agente público;  
 
II - planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das 
matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível;  
 
III - estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, 
urbanística e ambiental, quando necessário;  
 
IV - projeto urbanístico;  
 
V - memoriais descritivos;  
 
VI - proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de 
reassentamento dos ocupantes, quando for o caso;  
 
VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;  
 
VIII - estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for 
o caso;  
 
IX - cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura 
essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, 
definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária; e  
 
X - termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou 
privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX 
deste artigo.  
 
Parágrafo Único - O projeto de regularização fundiária deverá considerar as 
características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros 
urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de 
circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso.  
 
Art. 21 - O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, no 
mínimo, indicação:  
 
I - das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias, 
existentes ou projetadas;  
 
II - das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, 
confrontações, localização, nome do logradouro e número de sua designação 
cadastral, se houver;  
 
III - quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações 
ideais vinculadas a unidade regularizada;  
 
IV - dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e 

outros equipamentos urbanos, quando houver;  
 
V - de eventuais áreas já usucapidas;  
 
VI - das medidas de adequação para correção das desconformidades, quando 
necessárias;  
 
VII - das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura 
e relocação de edificações, quando necessárias;  
 
VIII - das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias;  
 
IX - de outros requisitos que sejam definidos pelo Município.  
 
§ 1° - Para fins deste Decreto, nos termos da Lei da REURB, considera-se 
infraestrutura essencial os seguintes equipamentos:  
 
I - sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual;  
 
II - sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou 
individual;  
 
III - rede de energia elétrica domiciliar;  
 
IV - soluções de drenagem, quando necessário; e  
 
V - outros equipamentos a serem definidos pelo Município, em função das 
necessidades locais e características regionais.  
 
Art. 22 - O procedimento de REURB não abrangerá a regularização de 
construções e edificações, devendo os beneficiários promoverem tal 
regularização perante a Prefeitura Municipal e o Cartório de Registro de 
lmóveis, juntando os documentos exigidos na legislação e pagando as devidas 
custas e emolumentos.  
 

CAPÍTULO V 
FASE 4 (SANEAMENTO DO PROCEDIMENTO) 

 
 
Art. 23 - A FASE 4 consistirá na verificação da regularidade do 
procedimento e o respeito a todos os critérios e requisitos estabelecidos pela 
Lei da REURB, por este Decreto, pela Comissão e demais normas legais em 
vigor.  
 
§ 1° - Em se verificando qualquer irregularidade, esta deverá ser 
previamente sanada, antes de se passar à próxima fase do procedimento.  
 
§ 2° - Estando regular o procedimento, o saneamento se dará por meio de 
Decisão expedida pela Comissão, a qual declarará tal fato e autorizará que o 
procedimento passe a próxima fase.  
 
 

CAPÍTULO VI 
FASE 5 (DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE O 

PROCEDIMENTO) 
 
Art. 24 - A decisão final, que viabiliza a emissão das CRFs, dar se- á após 
manifestação consultiva favorável da Comissão.  
 
Parágrafo Único - A decisão que negar a procedência de pedido de 
legitimação fundiária deverá ser fundamentada de forma a justificá-la.  
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CAPÍTULO VII 

FASE 6 (EMISSÃO DA CRF E DOS TÍTULOS DE LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA) 

 
Art. 25 - Na FASE 6 a Comissão expedirá a CRF e títulos de legitimação 
fundiária.  
 
Art. 26 - Para fins exclusivos de REURB, poderão ser expedidas CRFs e 
respectivos títulos de legitimação fundiária versando sobre imóveis com 
áreas inferiores a área de parcelamento mínimo, ficando dispensadas as 
exigências relativas ao percentual e as dimensões de áreas destinadas ao uso 
público ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros 
parâmetros urbanísticos e edilícios prevista em lei municipal ou na Lei 
Federal 6.766/79. 
 
Parágrafo Único - Da CRF constará de forma discriminada o nome, CPF, 
RG e demais elementos de qualificação pessoal dos titulares de direitos reais 
que foram notificados durante o procedimento, a forma pela qual a 
notificação se deu (pessoal, correios, edital, etc.), fazendo-se menção 
expressa de que não houve impugnação ou de que houve a concordância dos 
mesmos com o procedimento.  
 
Art. 27 - Havendo servidões administrativas, limitações administrativas, 
restrições ambientais ou qualquer outro encargo ou ônus real a ser 
observado pelo beneficiário, em razão da REURB, nos termos da Lei Federal 
n° 10.257/01 (Estatuto da Cidade), estes deverão ser averbados no Registro 
de lmóveis competente, posteriormente a criação da matrícula respectiva e 
registro da propriedade em nome do beneficiário.  
 
Art. 28 - Os títulos de legitimação fundiária da REURB-S serão expedidos 
individualmente, sendo, no entanto, enviadas em bloco, juntamente com a 
CRF, pela Administração Pública Municipal, para o Cartório de Registro de 
lmóveis.  
 
Art. 29 - Os títulos de legitimação fundiária da REURB-E também serão 
expedidos individualmente, com a advertência de que deverão ser levados a 
registro, no Cartório de Registro de lmóveis competente, no prazo previsto 
em Lei. 
 
 

TÍTULO IV 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

 
 
Art. 30 - As obras de infraestrutura poderão ser desenvolvidas antes, 
durante ou depois do projeto de regularização (art. 36, § 3°, da Lei de 
REURB).  
 
§ 1° - As obras de infraestrutura da REURB-S serão custeadas pelo Poder 
Público.  
 
§ 2° - As obras de infraestrutura da REURB-E serão custeadas pelos seus 
beneficiários, por meio de contribuição de melhoria ou outra forma definida 
pela Comissão de Regularização Fundiária.  
 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 31 - Se algum imóvel, cuja área do bairro ou gleba em que se encontre 
for objeto de REURB-E, tiver matrícula própria, a parte poderá realizar a 
regularização de seu imóvel mediante a retificação dos dados da sua 
matrícula e posterior abertura da nova matrícula, servindo o memorial 
descritivo como instrumento hábil para tanto, observando-se as demais 
normas legais, não tendo, neste caso, qualquer isenção legal de custas ou 
emolumentos cartorários.  
 
Art. 32 – A Comissão Municipal de Regularização Fundiária desenvolverá o 
processo de regularização fundiária que for classificado como Regularização 
Fundiária Urbana - Social de áreas públicas, podendo promover a REURB-
S também em áreas privadas, de acordo com critérios previstos no presente 
Decreto.  
 
Art. 33 - Tratando-se de imóvel público, de titularidade do Município, a 
REURB poderá ser realizada mediante legitimação fundiária, pela expedição 
de CRF e respectivo Título; ou, a critério e conveniência do Município, 
mediante doação, concessão de direito real de uso, ou, ainda, compra e 
venda, comprometendo-se o Município a outorgar tais direitos reais por 
meio de escritura pública, na forma da lei e as expensas do interessado.  
 
Parágrafo Único - Fica dispensado o procedimento de desafetação das áreas 
públicas destinadas para fins institucionais, mediante a flexibilização 
administrativa dos parâmetros urbanísticos para os núcleos urbanos 
informais consolidados até a data de 22/12/2016 regularizado pela lei 
federal nº 13.465/17, sendo consideradas as áreas públicas aquelas 
determinadas no projeto de regularização fundiária conforme aprovação da 
Comissão Municipal de Regularização Fundiária.  
 
Art. 34 - O procedimento licitatório e a contratação dos profissionais da área 
de engenharia, topografia, urbanística, e demais assemelhados, será 
realizado exclusivamente através da Administração Pública Municipal, não 
podendo a Comissão estabelecer quaisquer regras referente tal demanda.  
 
Art. 35 - Conjuntamente com os trabalhos técnicos da REURB, será feito o 
levantamento das ruas, vias, avenidas, praças e demais logradouros e 
equipamentos públicos cuja natureza jurídica seja bem imóvel, sejam de uso 
comum do povo, de uso especial ou dominicais, devendo-se expedir mapa 
e memorial descritivo para o registro destes bens imóveis públicos junto ao 
Cartório de Registro de lmóveis competente, valendo-se do procedimento 
constante dos artigos 195-A e 195-B da Lei Federal n° 6.015/73.  
 
Art. 36 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão, conforme a Lei 
Federal nº 13.465/17 e o Decreto Federal nº 9.310/18.  
 
Art. 37 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.  
  
 

Alagoa Nova, 04 de dezembro de 2019 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
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DECRETO Nº 016/2019     

 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
DESCONTO NO PAGAMENTO DO 

IPTU 2019 – COTA ÚNICA. 
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento na Constituição Federal e na Lei 

Orgânica Municipal.  

 

DECRETA 

 

Art. 1º. O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) - 

exercício 2019 - Cota Única, terá o desconto de 10% ao contribuinte que 

quitar até a data do vencimento. 

 

Art. 2º. Caso o Contribuinte deixe de efetuar o pagamento até o 

vencimento de que trata o artigo anterior, ficará sujeito aos acréscimos de 

multas e juros legais. 

 

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

as disposições em contrário. 

 

      Alagoa Nova, 03 de dezembro de 2019 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 

DECRETO Nº 017/2019     
 

DISPÕE SOBRE O RECESSO 
ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Constituição Federal e na Lei 
Orgânica Municipal.  
 
CONSIDERANDO as tradicionais festividades de final de ano e a 
necessidade de paralisação dos serviços não essenciais nesses dias 
comemorativos; 
 

DECRETA 
 
Art. 1º Fica estabelecido recesso nas Repartições Públicas Municipais no 
período de 24 a 31 de dezembro de 2019. 
 
Art. 2º Excluem-se da liberação prevista neste Decreto, as atividades 
consideradas essenciais ao normal cumprimento dos serviços de 
responsabilidade do Município. 
 
Art. 3ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Alagoa Nova, 18 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 
 

 

PORTARIA Nº 71/2019 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e, ainda, em 
cumprimento às determinações contidas na 
norma inscrita na Lei Nacional das 
Licitações e contratos com o Poder Público 
e, no art. 3º, IV da Lei nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002:      
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Designa como Pregoeiro e equipe de apoio, para julgar e conduzir 
os processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial, da Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova, estado da Paraíba, os seguintes servidores:  
I – JOÃO DE MELO ARAUJO - Pregoeiro;  
II – YOLANDA CAVANCATI DOS SANTOS - Equipe de Apoio;  
III – VINICIUS CORREIA DE ARAUJO - Equipe de Apoio.  
Art. 2º - Os trabalhos dos servidores ora nomeados, deverão ser executados 
conforme disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002 e 
subsidiariamente na Lei Federal n° 8.666/1993;  
Art. 3º - O prazo de validade da presente Portaria será de 12 (doze) meses, 
a contar da sua publicação;  
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação no Jornal 
Oficial do Município. 

 
Alagoa Nova, 02 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

PORTARIA Nº 72/2019 
  
  
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 
59, inc. V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova e Lei 
Complementar 52/2007. 

 
RESOLVE 

 
Art. 1. Exonerar EVALDO ALVES RODRIGUES do Cargo em Comissão 
de DIRETOR DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO CC 
- 5, lotado na Secretaria Municipal de Finanças. 
Art. 2. Registre-se, publique-se e remeta-se ao Departamento de Recursos 
Humanos para fins de apuração de saldo salarial e demais parcelas a que faça 
jus. 
 

 
Alagoa Nova, 23 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

 
PORTARIA Nº 73/2019 

  
  
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 
59, inc. V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova e Lei 
Complementar 52/2007. 
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RESOLVE 

 
 

   EXONERAR ANA MARIA ROCHA DE 
SOUZA, do cargo de provimento em comissão de COORDENAÇÃO DE 
DIVISÃO DE CADASTRO, SÍMBOLO CC-3, esta portaria entra em 
vigor na data de publicação revogadas as disposições em contrário, 
retroagindo os seus efeitos a partir do dia 04 de fevereiro do corrente ano. 
 

 
Alagoa Nova, 23 de dezembro de 2019. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 
 

ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

  
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00018/2019. OBJETO: COMPRA 
DE MATERIAL PEDAGÓGICO, LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER A 
EDUCAÇÃO INFATIL DAS SERIES MATERNAL, I E II, PRE-ESCOLA I E II. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação. RATIFICAÇÃO: JOSÉ 
UCHÔA DE AQUINO LEITE – Prefeito, em 23/12/2019. 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

  
EXTRATO DE CONTRATO 

 
OBJETO: COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO, LIVROS DIDATICOS 
PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFATIL DAS SERIES MATERNAL, I E II, 
PRE-ESCOLA I E II. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00018/2019, Lei 8.666/93, Art. 25, inciso I. VIGÊNCIA: até 
26/06/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00107/2019 - 26.12.19 - EDUCARE DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS DIDATICOS EIRELI - R$ 101.605,00. JOSE UCHOA DE 
AQUINO LEITE – Prefeito. 

 
 

ATOS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL –  
CMAS 

ATOS DO PRESIDENTE DO CMAS 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE ALAGOA NOVA – PARAÍBA – CME 
 

TÍTULO I 
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 
Art.1º.  O Conselho Municipal de Educação de Alagoa Nova (CME), criado 
pela Lei nº 396/2016 - é  órgão colegiado, integrado a Rede Municipal de 
Educação (SME), com atribuições normativas, deliberativas, mobilizadora, 
fiscalizadora, consultiva, propositiva e de acompanhamento e controle social  
de forma a  assegurar a participação da sociedade civil na fiscalização da 
aplicação legal e efetiva do recursos públicos, na construção de diretrizes 
educacionais e na discursão para definição de políticas educacionais. 
 
§ 1º. O Conselho Municipal de Educação estabelece seus parâmetros de 
atuação, conforme os preceitos previstos na Lei nº 9.394/96, que dispõem 
sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
§ 2º. O Conselho Municipal de Educação de Alagoa Nova – PB, será 
composto por uma Câmara: 
 
I . Câmara de Educação Básica. 

 
Art. 2º. O Conselho Municipal de Educação de Alagoa Nova – PB, tem por 
finalidades: 
 
I – Finalidade comum à uma Câmara; 

a) Promover a participação da sociedade civil no planejamento, no 
acompanhamento e avaliação da Educação Municipal; 
b) Realizar estudos e pesquisas, necessários ao embasamento técnico-
pedagógico e normativo das decisões do Conselho; 
c) Participar da (re)elaboração e acompanhar a execução e a avaliação 
do Plano Municipal  de Alagoa Nova; 
d) Assegurar os demais órgãos e da Rede Municipal de Educação; 
e) Emitir pareceres, indicadores, instruções e recomendações sobre 
o convênio, assistência e subversão a entidades públicas e privadas 
filantrópicas, confessionais e comunitárias, bem como o seu 
cancelamento; 
f) Solicitar, analisar e dar parecer quanto a avaliação da ação 
pedagógica  da Rede  Municipal de Educação; 
g) Manter intercâmbio com os demais Redes de Educação nos 
municípios e do Estado da Paraíba; 
h) Analisar as estatísticas da Educação Municipal anualmente, 
oferecendo subsídios aos demais órgãos da Rede Municipal de Alagoa 
Nova-PB; 
i) Acompanhar e recenseamento e a matricula da população em 
idade escolar para Educação Infantil e Ensino Fundamental, em todos os 
seus níveis e modalidades; 
j) Mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas 
com necessidades educacionais especiais, preferencialmente, no sistema 
regular de ensino; 
k) Dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de 
Educação; 
l) Mobilizar a sociedade civil e o Estado para a garantia da gestão 
democrática nos órgãos e instituições públicas do SME; 
II -  Finalidades específicas da Câmara da Educação Básica: 
a) Estudar as leis e demais normativas que regulam o ensino; 
b) Zelar pela qualidade pedagógica e social da educação na Rede 
Municipal de Ensino-RME; 
c) Zelar pelo cumprimento da legislação, no SME; 
d) Emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e 
recomendações sobre assuntos da Rede  Municipal de Educação de Alagoa 
Nova, em especial, sobre a autorização de funcionamento, 
credenciamento e supervisão de estabelecimentos de Ensino Público e 
privados de sua Rede, bem como a respeito da Política Educacional 
Nacional; 
e) Acompanhar a elaboração, execução e avaliação da Política 
Educacional do Município de Alagoa Nova, no âmbito público e privado, 
pronunciando sobre a ampliação da rede pública e a localização de seus 
prédios escolares; 
 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO E POSSE 
 

Art. 3º.  O Conselho Municipal de Educação será composto por 11 
(Onze) membros titulares e representantes da sociedade civil e do Poder 
Público. 
§1. Os Conselheiros serão eleitos por seus pares indicados pelas suas 
respectivas entidades e nomeados por ato do Poder Municipal. 
§2. Os Conselheiros serão distribuídos da seguinte forma: 
I- 1(um) representante da Secretaria municipal de Educação, indicado 
pelo Poder executivo; 
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II- 1(um) representante do magistério Público Municipal, sendo um da 
Primeira Fase e um da Segunda Fase do Ensino Fundamental, através de 
rodízio, cabendo indicar um membro; 
III- 1(um) representante de Gestores das Unidades de Educação de 
Ensino da Rede Pública Municipal e Estadual, através de rodízio, 
cabendo a cada entidade indicar um membro; 
IV- 1(um) representante dos Conselhos Escolares Municipais  e um 
representante dos Conselhos Intersetorial ou equivalentes, através de 
rodízio, cabendo a cada entidade indicar um membro; 
V-  1(um) representante das associações Comunitárias Urbanas e Rurais, 
através de rodízio, cabendo a cada indicarem um membro; 
VI- 1(um) representante dos servidores técnico-administrativo das 
Escolas Públicas Municipais do quadro Efetivo; 
VII- 1(um) representado do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipal e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, 
através de rodízio, cabendo a cada entidade indicar um membro; 
VIII -1 (um) representante das escolas particulares instaladas no 
Município; 
IX-1(um) representante de pais de alunos da Rede Municipal e da Rede 
Estadual, através de rodízio, cabendo a cada entidade indicar um 
membro; 
X- 1(um) representante do Conselho Tutelar do Município e Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, através 
de rodízio, cabendo a cada entidade indicar um membro; 
XI- 1(um) representante de estudante de Escolas Públicas Municipais e 
Estaduais. Através de rodízio, cabendo a entidade indicar um membro. 

 
 

§3º. Os Conselheiros representantes do Poder Executivo serão 
indicados pelo Secretário. 
§4º. Cada Conselheiro titular terá seu respectivo suplente que o 
substituirá na ausência temporária ou definitiva com iguais direitos e 
deveres. 
§5º. A concessão de afastamento temporário a conselheiro far-se-á pelo 
período máximo de 60 (sessenta) dias, desde que o requerido à 
Presidência do CME, com antecedência, examinado em sessão plenária 
e aprovada por maioria simples. 
§6º. O Presidente do Conselho Municipal de Educação será indicado 
pelo plenário, por eleição aberta, com maioria absoluta, para um 
mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução 
consecutiva. 
§7º. É impedido de ocupar a função de presidente do Conselho o 
representante do governo municipal gestor dos recursos do Fundo 
(secretário, tesoureiro). 
§8º. A reunião para a eleição do (a) presidente (a) será presidida pelo 
membro do Conselho ou que tiver maior idade. 
§9. O termo de posse de membros do Conselho será lavrado em livro 
único e próprio contendo assinatura de autoridade que deu a posse e dos 
conselheiros empossados. 
 
Art. 4º.  O termo de posse de membros do Conselho será lavrado em 
livro único e próprio, contendo a assinatura de autoridade que deu a 
posse e dos conselheiros empossados. 
§ 1º.  Os conselheiros serão empossados pelo (a) prefeito (a) ou pelo(a) 
secretário (a) Municipal de Educação, antes das eleições presidenciais; 
§ 2º. No caso de posse de novos conselheiros, durante o mandato do 
CME, a posse será concedida pelo presidente da CME. 
 
Art. 5º São impedidos de integrar o Conselho Municipal de Educação: 
I – Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau do 
prefeito, do vice-prefeito e dos Secretários Municipais; 

II – Tesoureiro, contador ou funcionário de empresas de assessoria ou 
consultoria que prestem serviços relacionados à administração bem como 

cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, até terceiros grau, desses 
profissionais; 
III – Estudantes que nãos estejam emancipados; e 
IV – Pais de alunos que: 
a) Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e 
exoneração no âmbito dos órgãos do respectivos Poder Executivo gestor 
dos recursos; ou 
b) Prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal. 

 
 Art. 6º Quando os conselheiros forem representantes de professores e 
diretores ou servidores das Escolas Públicas, no curso do mandato, fica 
vedada: 
I – Sua exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou 
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;  
II – A atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades 
do conselho; e  
III – O afastamento involuntário e injustificado da condição das atividades 
do conselho antes do termino do mandato para qual tenha sido designado. 

 
 Art. 7º O mandato de cada membro do Conselho Municipal de Educação 
terá duração de 02 (dois) anos, permitirá uma recondução por igual 
período. 
§ 1º.  O conselheiro pode ser substituído a qualquer tempo por interesse 
do segmento. Órgão ou entidade representada ou, ainda, por afastamento 
definitivo conforme critérios estabelecidos nesse Regimento, ressalvados 
os casos no artigo 6º. 
§ 2º. Ocorrendo vaga no Conselho Municipal de Educação, será nomeado 
novo membro que complementará o mandato anterior. 
 
 
Art. 8º Ao final do mandato, no máximo 40% (quarenta por cento) dos 
conselheiros de cada câmara, poderão ser reconduzidos aos cargos. 
§ 1º. A recondução se dará através de eleições secretas realizadas pelo 
próprio Conselho e ratificada pelo segmento, órgão ou entidade 
representada, em conformidade com esse regimento; 
§ 2º. Caso o segmento ou instituição representada pelo conselheiro 
escolhido para a recondução deseja indicar outro representante, o CME 
procederá a escolha de outro membro a ser reconduzido. 
 
Art. 9º Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, no prazo 
de 60 (sessenta) dias antes de findar o mandato dos conselheiros, mobilizar 
as instituições para convocação dos conselheiros, mobilizar as instituições 
para convocação das assembleias que escolherão os novos representantes 
para a composição da Câmara. 
Parágrafo único. No caso do presidente não cumprir o disposto deste 
artigo competira ao Secretário municipal de Educação executar a ação. 

 
CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO 
SESSÃO I 

DAS REUNIÕES 
 

Art. 10º. As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas, no 
mínimo, mensalmente, na terceira semana de cada mês (segundas-feiras 
ou quartas feiras) 
Parágrafo único. O Conselho poderá ser reunir extraordinariamente por 
convocação do seu presidente ou de um terço dos seus membros. 

 
Art. 11º As reuniões serão realizadas com a presença da maioria dos 
membros do Conselho (quórum). 
§ 1º. A reunião não será realizada se o quórum não se completar até 30 
(trinta) minutos após a hora designada, lavrando-se termo que mencionará 
os conselheiros presentes e os que justificadamente não compareceram. 
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§ 2º. Quanto não for proibida a composição de quórum, na forma do 
parágrafo anterior, será convocada nova reunião, a realizar-se dentro de 
dois dias, para qual ficará dispensada a verificação do quórum. 

 
Art. 12º A Câmara terá seu secretário, que fará os registros em livro 
próprio. 
Parágrafo Único. As reuniões do Conselho Municipal de Educação serão 
registradas no livro ata da Câmara. 

 
Art. 13º Aa atas serão subscritas pelo(a) Secretário(a) da reunião, pelo 
Presidente do Conselho ou da Câmara e pelos membros presente à reunião. 
 

Sessão I 
Da Ordem dos Trabalhos e das Discussões  

 
Art. 14º As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem: 
I .Momento espiritual; 
II . Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior, quando não 
aprovada no final da reunião anterior; 
III . Comunicado da Presidência; 
IV . Apresentação, pelos conselheiros, de comunicação de cada segmento; 
V . Relatório das correspondências e comunicações, recebidas e expedidas; 
VI . Ordem do dia, referente às matérias constantes na pauta da reunião. 
 
Art. 15 A convocação para reunião ordinária e extraordinária do CME será 
destinada a todos os membros titulares e suplente. 
 
Art. 16 Participam das sessões e demais atividades do Conselho os seus 
membros titulares e suplentes, ambos tendo direito a voz e voto. 
§ 1º. As sessões planárias do CME, são abertas à participação de qualquer 
cidadão, sem o direito a voto, mas com direito a voz quando autorizado, 
previamente pelo presidente. 
§ 2º. A função de Conselheiro, dado seu caráter representativo e 
fiscalizador, dispensa qualquer forma de remuneração. 
 
Art. 17º Em caso de vagas de Conselheiro titular e/ou suplente, a 
nomeação do substituto dar-se-á para completar o prazo de mandato do seu 
suplente. 
§ 1. A vaga do titular e seu suplente nas seguintes hipóteses 
I – Morte; 
II – Renuncia explicita ou implícita; 
III – Enfermidade que tenha exigido o afastamento continuo por mais de 60 
(sessenta), dias; 
IV – Procedimento incompatível com a dignidade da função, o qual deve 
ser julgado pelo plenário do CME; 
V – Exercício de mandatos político-partidário; 
VI – Desligamento da entidade que representa. 
§ 2. No caso de afastamento de um membro, o CME notificará a entidade 
representativa para indicação de outro representante. 
 
Art. 18 A renúncia implícita que extingue o mandato tanto do conselheiro 
titular quanto do suplente é caracterizada pela ausência de titular e suplente 
por mais de quatro reuniões consecutivas sem justificativa ou 2/3 das 
reuniões ocorridas em seis meses consecutivos, ainda que justificadas.    

 
Art. 19 A justificativa de falta deverá ser apresentada ao CME e registrada 
em ata na data da sessão subsequente. 

 
CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA BÁSICA E DO FUNCIONAMENTO  
 

Art. 20 O Conselho Municipal de Educação de Alagoa Nova – PB, compõe-
se de: 
I – Presidente 

II – Vice-Presidente 
III -Secretaria Executiva 
IV-Colegiado de acordo com a Lei N°396/2016   
 
Art. 21 O CME reunir-se-á, ordinariamente, de fevereiro a dezembro, 
conforme calendário anual e, extraordinariamente, quando for convocado 
pelo (a) Presidente(a) do CME, por um terço dos membros em exercício ou 
pelo Secretário(a) Municipal de Educação. 

Parágrafo único. As reuniões ordinárias mensais serão distribuídas, 
conforme a necessidade em Conselho. 
  
Art. 22 Os processos para deliberação, serão apresentados ao plenário, 
por um relator, previamente designado pelo presidente do CME. 
Parágrafo único.  Os atos do conselho precisam de voto da maioria simples 
(cinquenta por cento mais um dos membros presentes em sessões de 
quórum). 
 
Art. 23 Extraordinariamente, o presidente poderá convidar pessoa 
especialistas para esclarecer peculiaridades técnicas. 
 
Art. 24 As deliberações normativas das sessões plenárias, em 
conformidade com as leis vigentes, dependem da homologação do (a) 
Secretário (a) Municipal de Educação. 

             
SEÇÃO I 

DAS SESSÕES PLENÁRIAS 
 

Art. 25 A definição da pauta das sessões plenárias respeitará a ordem em 
que as matérias foram apresentadas. 
 
Art. 26 Compete ao plenário decidir, em face da pauta da reunião, sobre 
os pedidos de: 
I – Urgência – Dispensa das exigências regimentais, salvo a de quórum, e 
fixação de rito próprio para que seja analisada determinada proposição; 
II – Prioridade – Alteração da sequência das matérias relacionadas na 
pauta para que determinada proposição seja discutida imediatamente. 
 
Art. 27 As matérias constantes de pauta devem ser apresentadas pelo 
Secretário. 
Parágrafo único – Verificada ausência do Secretário da matéria, 
apresentação deverá ser feita por outro conselheiro. 
 
Art. 28 Durante as discussões, qualquer membro do conselho deverá 
levantar questões de ordem. 
 
Art. 29 As matérias serão apreciadas e alteradas em destaque (por partes). 
Parágrafo único. Na votação de destaque não há voto em separado. 
 
Art. 30 Encerrada a discussão, a matéria é submetida à votação global (o 
documento completo). 
 
Art. 31 As votações são nominais, através de chamada dos presentes, 
devendo os membros do Conselho responder sim ou não, conforme sejam 
favoráveis ou contrários à proposição. 
 
Art. 32 O Conselheiro que desejar apresentar voto em separado sobre 
determinada matéria terá o prazo improrrogável de uma semana para fazê-
lo. 
§ 1º O voto em separado deverá ser publicado juntamente com a decisão 
do Conselho e com a indicação do autor e dos Conselheiros que, 
porventura, o acompanharem. 
§ 2º O voto em separado existe quando um Conselheiro tem muita 
convicção sobre sua posição referente a uma matéria, mas o Conselho 
decide ao contrário, então o Conselheiro apresenta o seu voto separado 
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(folha anexa), justificado sua posição com fundamentação teórica e legal. 
Ele não tem nenhum valor jurídico, é apenas um direito de expressão. 
 
Art. 33 O Presidente do Conselho votará em caso de empate na votação, 
podendo exercer o voto em separado. 

 
Art. 34 Ao anunciar o resultado das votações, o Presidente do Conselho 
deverá declarar quantos votaram. Havendo dúvida sobre o resultado, o 
Presidente do Conselho deverá pedir aos membros que se manifestem 
novamente. 

SEÇÃO II 
DOS ATOS E REGISTRO 

 
Art. 35 Os atos do CME manifestam-se em relação a qualquer matéria de 
sua competência ou que seja submetida, podendo vir a constituísse em: 
I – Parecer, que deverá ser assinado pelo Colegiado presente e pelo 
Presidente do CME; 
II – Resolução, que deverá ser assinada pelo Presidente do  CME e 
homologada pelo Secretário Municipal de Educação; 
III – Indicação, de caráter interno, deverá ser assinada pelo Secretário(a) 
e demais Conselheiros que acompanha, sendo submetida a aprovação da 
plenária do Conselho Pleno; 
IV – Instrução, que deverá ser assinada pelo Secretário(a), pelo Presidente  
do respectivo CME. 
§ 1º Parecer é a opinião fundamentada sobre determinado assunto, 
emitida por um especialista ou órgão responsável, cuja redação não 
contém artigos. 
§ 2º Os pareceres normativos serão homologados pelo(a) Secretário(a) 
Municipal de Educação. 
§ 3º O parecer do Conselho Municipal de Educação poderá ser 
deliberativo, normativo, instrutivo ou propositivo: 
I – O parecer deliberativo expressa a decisão do Conselho quanto a 
matéria de sua competência. 
II – O parecer normativo regulamenta o sistema no que a lei lhe atribui, 
gerando resoluções normativas. 
III – O parecer instrutivo e/ou orienta sobre normas vigentes. 
IV – O parecer técnico expressa a opinião fundamentada do Conselho, 
quando solicitada por quem de direito. 
V – O parecer propositivo faz a sugestão do Conselho em vista da melhoria 
do ensino sendo o destinatário não tem obrigação de cumpri-lo. 
 
Art. 36 A homologação pelo (a) Secretário (a) Municipal da Educação, ou 
pedido de reexame ou seu veto integral ou parcial às Deliberações e 
Pareceres do Conselho, deve ser expresso dentre de um prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de entrada da respectiva documentação no 
gabinete do(a) Secretário(a) Municipal de Educação. 
§ 1º Dentro do prazo a que se refere este artigo, cumpre ao (a) 
Secretário(a) Municipal da Educação encaminhar ao Conselho os motivos 
pelos quais entende-se ser necessário o reexame da matéria ou as razões 
do veto. 
§ 2º Decorrido o prazo fixado neste artigo sem qualquer comunicação ao 
Conselho, considera-se homologado o parecer ou a deliberação. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
SEÇÃO I  

DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
 

Art. 37 Ao Presidente do Conselho incumbe: 
I – Estabelecer a pauta de cada sessão plenária; 
II – Convocar os membros do Conselho para as reuniões ordinárias e 
extraordinárias; 

III – Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho 
promovendo as medidas necessárias à consecução das suas finalidades; 
IV – Coordenar as discussões e tomar os votos dos membros do Conselho; 
V – Dirimir as questões de ordem; 
VI – Expedir documentos decorrentes de decisões do Conselho; 
VII – Resolver questões de ordem do Conselho; 
VIII – Exercer o voto de desempate e quando desejar, o voto em 
separado; 
IX – Baixar portarias, resoluções e normas decorrentes das deliberações 
do Conselho ou necessárias ao seu funcionamento; 
X – Instituir comissões especiais, integradas por conselheiros e/ou 
especialistas, para realizar estudos de interesse do Conselho; 
XI – Representar o Conselho em Juízo ou fora dele; 
XII – Realizar despachos em assunto que requeiram maior agilidade de 
retorno do Conselho e que não requeiram deliberação do CME; 
Parágrafo único. No impedimento do Presidente, a presidência é exercida 
pelo Vice-presidente e, no impedimento deste, o secretário o substitui  

 
Art. 38 Constituirá matéria de despacho, os encaminhamentos feitos ao 
CME, em que o Presidente julgar desnecessário o debate plenário, sendo 
posteriormente apresentada à plenária para o conhecimento. 
§ 1º Todo despacho será lido ao plenário na reunião que o suceder, para 
que o Conselho o referende ou, quando for contrário ao despacho, emita 
parecer relativo à matéria nele contida. 
§ 2º O parecer contrário ao despacho será emitido pelo Conselho quando 
houver descumprimento à legislação e normas vigentes contrarias os 
princípios CME. 

SEÇÃO II 
DOS MEMBROS DO CONSELHO 

 
 

Art. 39 Compete aos membros do Conselho: 
I – Estudar e pesquisar sobre normas e assuntos pertinentes a seu 
segmento; 
II – Relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem 
atribuídas pelo Presidente do Conselho; 
III – Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias; 
IV – Participar ativamente das reuniões do Conselho; 
V – Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e 
funcionamento do Conselho; 
VI – Exercer outras atribuições, por delegação do Conselho; 
VII – Submeter ao Plenário todas as medidas julgadas úteis ao efetivo 
desempenho das funções de Conselheiro; 
VIII – Votar no Conselho pleno todas as matérias de sua competência; 
IX – Requerer votação de matérias em regime de urgência, quando 
necessário; 
X – Expressar o CME, quando solicitado pela Presidência; 
XI – Presidir as sessões em que for solicitado pela Presidência; 
XII – Desempenhar atribuições inerentes à função, que lhes forem 
confiadas pelo Presidente do Conselho. 
 

SEÇÃO III 
DA SECRETARIA EXECUTIVA 

Art. 40 Ao (a)secretário(a) do Conselho ,servidor municipal estatutário, 
indicado pelo Conselho Municipal de Educação compete: 
I. Responsabilizar-se pelos serviços administrativos da secretaria do 

CME; 
II. digitar documentos e atos do conselho; 
III.encaminhar convocações para as reuniões plenárias; 
IV.elaborar relatórios das atividades do Conselho, anualmente ou sempre 
que solicitado pela presidência; 
V.manter articulação com órgãos técnicos e administrativos da Rede 
Municipal de educação e outros órgãos, sempre que solicitado pelo 
Presidente do Conselho; 
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VI. expedir, receber e organizar a correspondência do órgão e manter 
atualizado o arquivo e documentação deste; 
VII. prestar informações da tramitação do processo; 
VIII. receber e expedir processos e correspondência, fazendo os 
necessários registros; 
IX. incumbir-se das demais atribuições inerentes à função. 
Parágrafo único. Dependendo da demanda do CME o secretário (a) do 
conselho poderá ser um servidor da secretaria, desde que a atividade do 
conselho tenha prioridade. 

 SEÇÃO IV 
DAS COMISSÕES 

  
Art.41.As comissões serão constituídas, temporariamente, por 
determinado número de Conselheiros e/ou técnicos especialistas 
designados pelo Presidente para estudo e proposição sobre o assunto em 
pauta; 
Art.42.As comissões reunir-se-ão com maioria de seus membros e 
definirão proposição por maioria simples; 
Art.43.Qualquer Conselheiro pode participar dos trabalhos das 
comissões a que não pertença, sem direito a voto. 
Art.44 Compete as comissões: 
I-apreciar os assuntos e sobre eles posicionar, emitindo proposição que 
será objeto de decisão do conselho; 
II.desenvolver estudos e levantamentos para serem utilizados nos 
trabalhos do Conselho; 
III.organizar os planos de trabalhos inerentes à respectiva Comissão. 

 
SEÇÃO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art.45 Este regimento terá validade de seis anos,a partir de sua 
publicação; podendo ser alterado a qualquer momento. 

 
Art.46 Este Regimento poderá alterado em reunião extraordinária, 
expressamente convocada para esse fim,e por deliberação de dois terços 
dos conselheiros titulares. 
 
Art. 47 O Poder Executivo Municipal. Através da Secretaria da Educação 
garantirá infraestrutura e condições logísticas adequada à execução plena 
das competências do Conselho e oferecerá ao Ministério da Educação aos 
dados cadastrais relativas à criação e composição do respectivo Conselho. 
 
Art. 48 Os membros do Conselho Municipal de Alagoa Nova – PB, 
deverão residir no Município de Alagoa Nova – Paraíba e/ou exercer a 
função de servidor público efetivo do referido Município. 
 
Art. 49 Os relatórios das atividades do Conselho devem evidenciar os 
resultados obtidos em comparação aos objetos propostos. 
Parágrafo único. Os relatórios das atividades do Conselho serão semestrais 
e encaminhados às instituições com representação no Conselho. 
 
Art. 50. As decisões do Conselho não poderão implicar em nenhum tipo 
de despesa. 
 
Art. 51. Eventuais despesas dos membros do Conselho, no exercício de 
suas funções serão objeto de solicitação junto à Secretaria Municipal de 
Educação, comprovando-se a sua necessidade, para fins de custeio. 
 
Art. 52 Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho deverá solicitar 
providencias ao chefe do Poder Executivo e, caso a situação requeira 
outras providências, encaminhar representação à Câmara Municipal, ao 
Tribunal de Contas do Município/Estado e ao Ministério Público. 
 

Art. 53 Os casos regimentais omissões serão resolvidos pelo Plenário do 
Conselho Municipal de Educação. 
 
Art. 54 Este Regimento entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

 
    Alagoa Nova, 03 de dezembro de 2019. 

 
 
 

Ângela Coeli Rodrigues Cabral  
PRESIDENTE DO CME 

 

 


