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LEI MUNICIPAL DE N° 508/2021 

 

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO NO MUNICÍPIO DE 

ALAGOA NOVA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

ALAGOA NOVA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso das suas atribuições que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal e 

Lei Orgânica do Município, faz saber que 

a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O Município de Alagoa Nova, por 

sua administração direta e indireta, 

poderá executar programas de 

voluntariado utilizando os serviços 

voluntários de pessoas físicas de acordo 

com os preceitos da Lei Federal nº 

9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

 

Parágrafo Único - O serviço voluntário 

não gera vínculo empregatício, nem 

obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim. 

 

Art. 2º A prestação do serviço voluntário 

será precedida de termo de adesão a ser 

firmado entre o Município ou entidade 

da administração indireta e o prestador 

do serviço voluntário. 

 

Parágrafo Único - Do Termo de Adesão 

constará o objeto e as condições de seu 

exercício. 

 

Art. 3º O prestador do serviço voluntário 

poderá ser ressarcido pelas despesas de 

transporte e alimentação que 

comprovadamente realizar no 

desempenho das atividades voluntárias. 

 

Parágrafo Único - O ressarcimento de 

que trata o caput deste Artigo, fica 

limitado ao montante anual de 

R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e 

individualmente, ao limite do 

quantitativo e do valor diário que é 

estabelecido para o transporte e 

alimentação dos servidores municipais, 

cabendo ao Poder Executivo 

regulamentar a presente Lei, no que 

couber. 

 

Art. 4º Fica o Poder Executivo obrigado 

a enviar anualmente, ao Poder 

Legislativo Municipal a relação com os 

nomes, endereços, identidade e CPF dos 
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voluntários beneficiados pela presente 

Lei. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

Art. 6º - Esta Lei vigorará a partir da data 

de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Alagoa Nova – PB, 31 de maio de 2021. 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

LEI MUNICIPAL DE N° 509/2021 

 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 

ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO 

EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

ALAGOA NOVA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso das suas atribuições que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal e 

Lei Orgânica do Município, faz saber que 

a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei: 

                                                      

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, 

autorizado a abrir Crédito Especial para 

o Projeto de acordo com o 

detalhamento abaixo: 

 

02.120 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

2104 – INCENTIVO FINANCEIRO DA APS 

- DESEMPENHO 

Fonte: 1214 Transferências Fundo a 

Fundo de Recursos do SUS provenientes 

do Governo Federal - Bloco de Custeio 

das Ações e Serviços Públicos de Saúde 

3390.31.99 – Premiações culturais, 

artísticas, científicas, desportivas e 

outras.....................................................

............................................................12

9.000,00 

SubTotal 

............................................................

................................129.000,00 

TOTAL   

............................................................

...............................  129.000,00 
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Art. 2º Os recursos para fazer face as 

despesas estabelecidas no art. 1º, são 

oriundos de anulação de dotação, 

excesso de arrecadação ou superávit 

financeiro do exercício anterior. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Alagoa Nova – PB, 31 de maio de 2021. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

 

LEI MUNICIPAL DE N° 510/2021 

 

AUTORIZA A CRIAÇÃO DO 

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E 

ORIENTAÇÃO TURÍSTICA NO 

MUNICÍPIO DE ALAGOA 

NOVA-PB. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL 

DE ALAGOA NOVA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso das suas atribuições 

que lhe são conferidas pela Constituição 

Federal e Lei Orgânica do Município, 

faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica autorizada a criação do 

Sistema de Sinalização e Orientação 

Turística, constituído por placas 

indicativas a serem implantadas nas 

proximidades de sítios turísticos, obras, 

rotas turísticas, engenhos e patrimônio 

cultural de relevante interesse. 

  

Art. 2º As placas indicativas de que trata 

o art. 1º desta lei terão suas dimensões 

padronizadas e serão compostas de 

acordo com a legislação vigente, 

seguindo cores e estéticas próprias.   

 

§ 1º As placas que tratam o "caput" 

deverão possuir conteúdo objetivo, claro 

e expresso em tamanho e tipo que 

favoreçam a imediata e inequívoca 

leitura e/ou interpretação da mensagem 

veiculada. 

 

§ 2º As placas indicativas a que se refere 

esta lei abordarão, entre outros aspectos:

  

I - a sinalização de entrada em áreas 

turísticas; 

II - as áreas de estacionamento;  

III - a infraestrutura de apoio turístico; 

IV - a sinalização de saída; 
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V - o horário de funcionamento local; 

VI - as rotas turísticas pedonais; 

VII - os serviços existentes; 

VIII - a distância e direção dos demais 

sítios turísticos existentes nas 

proximidades; 

IX - o alerta em relação às áreas de risco. 

 

Art. 3º A localização das placas de 

sinalização de que trata esta lei respeitará 

padronização quanto ao afastamento das 

vias de tráfego, altura de fixação, 

distância entre sua localização e o ponto 

de acesso ao sítio turístico, entre outros 

elementos, de forma a permitir sua fácil 

identificação pelo turista.    

 

Art. 4º O Poder Público Municipal 

buscará obter, junto às demais esferas 

administrativas afetas ao assunto, os 

elementos técnicos necessários à 

consecução da normatização de que trata 

a presente lei. 

 

Art. 5º Estas placas de sinalização, a 

critério exclusivo do Poder Executivo, 

desde já autorizado, poderão ter a 

participação da iniciativa privada, em 

parceria com o Poder Público, a fim de 

não onerar ou causar despesas aos cofres 

públicos. 

Parágrafo único. O Poder Público 

constituirá grupo de trabalho específico 

a esta finalidade, do qual  

deverão participar obrigatoriamente 

representantes dos órgãos municipais 

responsáveis pelas áreas de turismo, 

cultura, trânsito, meio ambiente, 

esportes, lazer e recreação, planejamento 

urbano e infraestrutura urbana.  

 

Art. 6º O Executivo regulamentará esta 

lei no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, a contar da data de sua publicação.

  

 

Art. 7º As despesas decorrentes da 

execução da presente lei correrão por 

conta das dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário.

  

 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Alagoa Nova – PB, 31 de maio de 2021. 

FRANCINILDO PIMENTEL DA 

SILVA 

Prefeito Constitucional  

 

 

 


