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DECRETO Nº 049/2021, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 

 

 

Dispõe sobre o funcionamento do espaço físico do matadouro 

público municipal de Alagoa Nova e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei Orgânica Municipal; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O presente Decreto tem por objetivo regulamentar o funcionamento do Matadouro 

Público Municipal de Alagoa Nova - Paraíba. 

 

Art. 2º O Matadouro Público Municipal de Alagoa Nova é um espaço de uso público, 

com a finalidade de produção, elaboração e beneficiamento de carnes (bovina, suína e 

caprina e ovina), administrado pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova por meio da 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Art. 3º O Matadouro Público Municipal de Alagoa Nova obedecerá rigorosamente seus 

dias de funcionamento aqui estabelecidos, como norma a ser seguida por servidores, 

usuários, Associações e seus contratados diretos e indiretos. 

 

Art. 4º Os dias de funcionamento do Matadouro Público para abate de animais bovinos, 

caprinos, ovinos e suínos ficam fixados nas segundas, quartas e sextas-feiras. 

 

Art. 5º Ficam autorizados o recebimento de animais (bovinos, caprinos, ovinos e suínos) 

no dia anterior ao abate (domingos, terça e quintas-feiras). 

 

§1º Fica proibida a permanência de animais no ambiente do matadouro fora do período 

permitido por este Decreto. 

 

Art. 6º O uso do matadouro deve seguir as normas de higiene e vigilância sanitária e 

ambiental de acordo com as legislações em vigor.  

 

Art. 7º O descumprimento total ou parcial de qualquer obrigatoriedade estabelecida neste 

decreto confere ao Município o direito de aplicar ao usuário do matadouro as seguintes 

penalidades:  

 

I – Na primeira ocorrência, em advertência;  
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II – Na segunda ocorrência, em multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada 

animal deixado no espaço físico do matadouro fora dos horários permitidos; 

III – Na terceira ocorrência, em multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada 

animal deixado no espaço físico do matadouro fora dos horários permitidos; 

IV– Na quarta ocorrência, suspensão temporária de entrada e utilização do Matadouro, 

por um prazo de até 30 (trinta) dias;  

V – Na quinta ocorrência, interdição administrativa de uso. 

 

Art. 9º A administração do Matadouro não se responsabiliza e não ressarcirá, em nenhuma 

hipótese, total ou parcialmente, danos financeiros ou materiais causados por permanência 

de animais fora dos parâmetros estabelecidos por este Decreto. 

 

Art. 10 – Fica facultada a prévia defesa do interessado em um prazo de 10 dias (dez) úteis, 

contados do recebimento da notificação da infração, em processo administrativo 

especialmente aberto para tal fim.  

 

Parágrafo único - A assinatura, no ato da autuação, valerá como indicação da autoria, 

gerando o mesmo efeito à recusa do infrator em assinar o documento, fato que será 

certificado pelo Responsável da Administração Municipal, mediante a assinatura de 2 

(duas) testemunhas. 

 

Art. 11 - Os casos omissos neste Decreto serão deliberados e encaminhados ao Secretário 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, no impedimento deste, ao Prefeito 

Municipal. 

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições 

em contrário, com publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do município. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Alagoa Nova, PB, 28 de Outubro de 2021. 

 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


