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LEI MUNICIPAL DE N° 523/2021 

 

DENOMINA A RUA EM FRENTE À IGREJA 

MATRIZ NO POVOADO SÃO TOMÉ.   

 

Dispõe sobre a formação de uma 

comissão especifica para elaboração de 

um projeto de lei  

 

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 denominar a 

rua localizada em frente a Igreja Matriz 

no Povoado São Tomé de rua Bento José 

Alexandre. 

 

           Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

         

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Alagoa Nova - PB, 28 de outubro de 2021. 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

 

LEI MUNICIPAL DE N° 524/2021 
 
 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A INSTITUIR O PROGRAMA 
IPTU PREMIADO, MEDIANTE A 
REALIZAÇÃO DE SORTEIOS DE PRÊMIOS 
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: 
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Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a instituir o Programa “IPTU 
Premiado”, que tem por objetivo 
estimular o pagamento do IPTU e 
reduzir o crescimento da Dívida Ativa 
incidente sobre a propriedade predial e 
territorial urbana, através da 
distribuição gratuita de prêmios, por 
sorteio, aos proprietários e legítimos 
possuidores de imóveis inscritos no 
Cadastro Imobiliário do Município, que 
comprovem a regularidade de suas 
obrigações tributárias junto à Fazenda 
Pública Municipal, em relação aos 
tributos de sua competência. 
 
Art. 2º Para fins do disposto neste 
artigo, considera-se:  
 
I – abrangido na competência municipal 
os seguintes tributos: imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana-
IPTU e a Taxa de coleta de resíduos 
sólidos por serem cobradas na mesma 
guia de recolhimento.  
 
II – situação regular, quando se 
comprove:  
 
a) A inexistência de débitos referentes 
aos tributos mencionados no inciso I, 
em nome do contribuinte, em relação a 
todos os imóveis inscritos em seu nome 
no Cadastro Imobiliário do Município, 
inscritos ou não em dívida ativa, 
ajuizada ou em condição de 
ajuizamento no ato da retirada do 
prêmio;  

b) A existência de débitos parcelados, 
em curso de pagamento, em dia até a 
data mencionada da alínea “a” deste 
inciso;  
 
c) Cujos débitos eventualmente 
existentes, sejam objetos de reclamação 
ou recurso em processo administrativo 
junto à Prefeitura Municipal.  
 
III – legítimo possuidor, aquele que não 
sendo proprietário exerce sobre o bem 
a posse com animus domini e que 
conste do Cadastro Imobiliário do 
Município como responsável pelo 
imóvel.  
 
Art. 3º – O Programa “IPTU PREMIADO” 
consistirá na realização de sorteios de 
prêmios, para, dentre outras 
finalidades, estimular a arrecadação do 
Imposto Predial Territorial Urbano 
(IPTU), valorizando a atitude positiva 
dos munícipes regulares com as suas 
obrigações junto à Fazenda Municipal, 
premiando os que estejam adimplentes. 
Parágrafo único – Não poderão 
participar dos sorteios: 
 
 I – o (a) Prefeito(a) e o(a) Vice 
Prefeito(a);  
 
II – os Secretários Municipais e demais 
ocupantes de cargos em comissão;  
III – os Vereadores;  
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IV – os Membros da Comissão 
Organizadora da Campanha e do 
Sorteio; 
 
V – os cônjuges, os companheiros ou os 
parentes consanguíneos ou afins até 1º 
grau (pai, mãe, filhos, sogros e 
enteados) do(a) Prefeito(a), do Vice 
Prefeito (a), dos Secretários Municipais 
e demais ocupantes de cargos em 
comissão, dos(as) Vereadores e dos 
Membros da Comissão Organizadora da 
Campanha e do Sorteio; 
 
VI – as pessoas físicas ou jurídicas 
imunes ou isentas, parcial ou 
integralmente, do pagamento do IPTU, 
nos termos da Lei.  
 
Art. 4º – O Poder Executivo Municipal 
fica autorizado a anualmente dispor do 
valor equivalente a 01 (um) salário 
mínimo nacional vigente, para servir 
como prêmio na forma estabelecida em 
regulamento através de sorteio aos 
contribuintes que estiverem em 
situação regular perante a Fazenda 
Municipal no mês anterior a realização 
do sorteio. 
 
 Art. 5º Poderá participar do Programa o 
proprietário ou legítimo possuidor do 
imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário 
da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
que:  
 
I – comprove à Secretária Municipal de 
Finanças o pagamento dos tributos 

mencionados no art. 2º, inciso I desta Lei 
até o dia do vencimento constante no 
artigo anterior;  
II – comprove através de documento 
hábil, a propriedade, ou legítima posse 
do imóvel, o que se dará pela emissão 
do cupom mencionado no art. 9º, inciso 
I desta Lei. 
 
 Art. 6º – Para entrega dos prêmios, o 
contribuinte premiado terá o prazo 
máximo de 90 (noventa) dias a contar da 
data do sorteio, para solicitar junto ao 
setor competente da prefeitura, sua 
premiação.  
 
Art. 7º – Os prêmios não reclamados em 
até 90 (noventa) dias após a realização 
do sorteio serão incorporados ao 
patrimônio público municipal, que serão 
destinados à Secretaria de 
Desenvolvimento Social. 
 
 Art. 8º – Os sorteios serão organizados 
por comissão instituída para esta 
finalidade, através de Decreto do 
Executivo Municipal.  
 
Parágrafo Único – No ato do sorteio 
estarão presentes junto à Comissão de 
Organização da Campanha 05 (cinco) 
membros, dos quais:  
 
a) 02 representantes do Poder 
Executivo;  
 
b) 01 representante do Poder 
Legislativo;  
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c) 01 representante da Associação dos 
Comerciantes de Alagoa Nova;  
 
d) 01 representante de Associação de 
Moradores de Bairros que manifeste 
interesse em participar do sorteio.  
 
Art. 9º – Os sorteios serão realizados da 
seguinte forma:  
 
I - Para todos os recolhimentos de IPTU 
dentro do prazo estipulado no art. 4º, o 
sistema de arrecadação municipal 
gerará cupons na proporção de 01 (um) 
cupom para cada imóvel, cujo número 
de identificação corresponderá ao da 
matrícula do imóvel.  
 
II - Os cupons citados no inciso I deste 
artigo conterão:  
a) Identificação do contribuinte;  
b) Identificação do imóvel;  
c) Inscrição cadastral imobiliário; 
 
 III - Nos casos de imóveis pertencentes 
a mais de um proprietário ou legítimos 
possuidores, o titular da posse, 
constante do Cadastro Imobiliário Fiscal 
da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
representará os demais para efeito do 
sorteio e recebimento do prêmio ou, na 
falta desse, aquele que estiver 
legalmente habilitado.  
 
IV - No caso de imóvel inscrito em nome 
de Espólio ou na eventualidade do 
contribuinte contemplado vir a falecer, 
o prêmio será entregue em nome do 

espólio, na pessoa do seu inventariante, 
mediante apresentação de documento 
que comprove tal condição. Não 
havendo processo de inventário, será 
entregue aos sucessores legais do 
contribuinte contemplado, desde que 
devidamente comprovada tal condição, 
nos termos da legislação aplicável.  
 
V - O participante que for sorteado e não 
puder comparecer para receber o 
prêmio, nomeará um representante, 
através de procuração pública, com 
poderes específicos.  
 
VI - Sendo o participante sorteado 
pessoa jurídica, a entrega do prêmio 
será feita ao seu representante legal, 
mediante exibição do documento de 
constituição da empresa e alterações, se 
houver, além do documento de 
identidade da pessoa física que a 
represente.  
 
Art. 10. Quaisquer dúvidas e/ou casos 
omissos serão resolvidos por Comissão 
Organizadora da Campanha e do 
sorteio, nomeada pelo Prefeito 
Municipal, cuja decisão não caberá 
qualquer recurso administrativo.  
Art. 11. As despesas decorrentes do 
cumprimento desta lei incidirão nas 
dotações próprias do orçamento 
vigente.  
 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data 
se sua publicação.  
 



JORNAL OFICIAL DO 

MUNICÍPIO DE ALAGOA 

NOVA – PB 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PARAÍBA                                 PODER EXECUTIVO                                              Edição Extra nº 59 – ano 2021 

 

        Lei municipal, nº 331, de 04/11/1969                                                - Atos do poder executivo -                               Alagoa Nova/PB, 28/10/2021 

 
 

5 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Alagoa Nova – PB, 28 de outubro de 
2021.   
 
 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 
Prefeito Constitucional 

 
 
 

 
LEI MUNICIPAL DE Nº 525/2021 
 
 
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: 
 
02.130 – FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS  
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
Fonte: 1001 Recursos Ordinários 

3390.30.99 – Material de Consumo 
................................................................
......   5.000,00 
3390.36.99 – Outros Serviços de 
terceiros Pessoa Física 
..................................    5.000,00 
3390.39.99 – Outros Serviços de 
terceiros Pessoa 
Jurídica................................    5.000,00 
3390.33 99 Passagens e Despesas com 
Locomoção..........................................    
5.000,00 
Sub Total 
................................................................
.............................................. 20.000,00 
 
TOTAL   
................................................................
...............................................  
20.000,00 
 
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, 28 de outubro de 
2021. 
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FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 
Prefeito Constitucional 

 
 
 
 
 

 
LEI MUNICIPAL DE Nº 526/2021 
 
 
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO 
MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB 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 instituído o Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa, 
instrumento de natureza contábil, 
tendo por finalidade a captação, o 
repasse e a ampliação de recursos 
destinados a proporcionar o devido 
suporte financeiro na implantação, na 
manutenção e no desenvolvimento de 
programas, projetos e ações voltadas à 
pessoa idosa no âmbito do Município de 
Alagoa Nova/PB. 
 

Art. 2º. O Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa será gerenciado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social, a 
que se vincula o Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso, sendo de 
competência deste a deliberação sobre 
a aplicação dos recursos em programas, 
projetos e ações voltadas à pessoa 
idosa. 
 
Parágrafo único - O Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa será 
gerenciado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, tendo como 
gestor administrativo e financeiro, 
servidor efetivo ou comissionado, do 
quadro funcional dos servidores 
públicos do município de Alagoa Nova, 
devidamente nomeado pelo Prefeito 
Municipal através de Portaria. 
 
Art. 3º. Constituem fontes de recursos 
do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa: 
I – as transferências e repasses da 
União, do Estado, por seus órgãos e 
entidades da administração direta e 
indireta, bem como de seus Fundos; 
II – as transferências e repasses do 
Município; 
III – os auxílios, legados, valores, 
contribuições e doações, inclusive de 
bens móveis e imóveis, que lhe forem 
destinados por pessoas físicas ou 
jurídicas públicas ou privadas, nacionais 
ou internacionais; 
IV – produtos de aplicações financeiras 
do recursos disponíveis; 
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V – os valores das multas previstas no 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 01 
de outubro de 2003); 
VI – as doações feitas por pessoas físicas 
ou pessoas jurídicas deduzidas do 
Imposto Sobre a Renda, Conforme Lei 
Federal nº 2.213/2010; 
VII – outras receitas destinadas ao 
referido Fundo, e  
VIII – as receitas estipuladas em lei. 
§ 1º Os recursos que compõem o Fundo 
serão depositados em conta especial 
sob a denominação “Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa”, e sua 
destinação será deliberada por meio de 
atividades, projetos e programas 
aprovados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso, sem isentar a 
Administração Municipal de previsão e 
provisão de recursos necessários para as 
ações destinadas à pessoa idosa, 
conforme a legislação pátria. 
§ 2º Os recursos de responsabilidade do 
Município de Alagoa Nova/PB, 
destinados ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa, será 
programados de acordo com a Lei 
Orçamentário do respectivo exercício 
financeiro, para promover ações de 
proteção e promoção da pessoa idosa, 
conforme regulamentação desta Lei. 
 
Art. 4º. O gestor administrativo e 
financeiro, prestará contas anualmente 
ao Conselho Municipal do Idoso, sobre o 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, e dará vistas e prestará 

informações quando for solicitado pelo 
Conselho. 
 
Art. 5º. O Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa não manterá pessoal 
técnico administrativo próprio que, na 
medida da necessidade, será designado 
pelo Poder Executivo Municipal. 
 
Art.6º. A contabilidade do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
será organizada e processada pela 
Secretaria de Finanças de forma a 
permitir o exercício das funções de 
controle prévio, concomitante e 
subsequente. 
Parágrafo único – A contabilidade do 
Fundo tem por objetivo evidenciar a 
situação financeira, patrimonial e 
orçamentária, observados os padrões e 
normas estabelecidos na legislação 
pertinente. 
 
Art.7º. O Fundo será regido 
administrativamente pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, por meio do 
gestor administrativo e financeiro 
nomeado pelo Prefeito Municipal, 
inclusive no que diz respeito ao controle 
de contratos e convênios firmados com 
instituições governamentais e não 
governamentais, execução 
orçamentária, registros contábeis, 
análise e avaliação da situação 
econômica financeira, aquisição de 
bens, equipamentos, serviços e 
disponibilização de pessoal necessário à 
administração do Fundo, sob orientação 
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e controle do Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso. 
 
Art. 8º. Os recursos do Fundo serão 
aplicados nas seguintes atividade que 
digam respeito ao atendimento direto à 
pessoa idosa, observados e obedecidos 
o processo de despesas do serviço 
público. 
I – financiamento total ou parcial de 
programas, projetos e serviços voltados 
à pessoa idosa desenvolvidos pelo 
Município ou por órgão conveniados; 
II – pagamento pela prestação de 
serviços às entidades cadastradas nos 
Órgãos de Controle da Política de 
Assistência Social, nos âmbitos 
municipal ou estadual ou federal, de 
direito público ou privado, para 
execução de programas e projetos 
dirigidos à pessoa idosa; 
III – aquisição de material permanente e 
de consumo e de outros insumos 
necessários ao desenvolvimento de 
programas; 
 
IV – construção, reforma, ampliação, 
aquisição ou locação de imóveis para 
prestação de serviços voltados a 
desenvolvimento de atividades com 
pessoas idosas, condicionadas à 
observância da acessibilidade plena; 
 
V – desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos instrumentos de 
gestão, planejamento, administração e 
controle das ações voltadas à pessoa 
idosa; 

VI – desenvolvimento de programas de 
capacitação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos, nas áreas de 
geriatria e gerontologia e na prestação 
de serviços a pessoas idosas. 
 
Art. 9ª. O repasse de recursos às 
entidades Cadastradas nos Órgãos de 
Controle da Política de Assistência 
Social, nos âmbitos municipal ou 
estadual ou federal, de direito público 
ou privado será efetivado por 
intermédio do Fundo, de acordo com 
critérios estabelecidos em Resolução 
aprovada em plenária do Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso. 
 
§1º As transferências de recursos para 
organizações que atuam com a pessoa 
idosa se precederão mediante convênio, 
contrato, acordos, ajustes ou similares, 
obedecendo à legislação vigente, em 
conformidade com os programas, 
projetos e serviços aprovados pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa. 
 
§2º Somente poderão ser beneficiadas 
organizações referidas no §1º, do art. 9º 
desta Lei, que cumprirem todas as 
exigências legais e, em se tratando de 
Entidades de Atendimento ao Idoso, 
que tenham seus programas inscritos 
junto ao Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho 
Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, 
na forma do art. 48 e seguintes da Lei nº 
10.741/03 - Estatuto do Idoso. 
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Art. 10. Nenhuma despesa será 
realizada sem prévia autorização 
orçamentária. 
Parágrafo único – Para os casos de 
insuficiência orçamentária poderão ser 
utilizados os créditos adicionais 
suplementares e especiais, autorizados 
por lei. 
 
Art. 11. Fica criada a rubrica 
orçamentária 02.130 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 
FMAS 2106 MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DO IDOSO, específica do Orçamento do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa. 
 
Parágrafo único – O Poder Executivo 
providenciará a inclusão das receitas e 
das despesas autorizadas por esta Lei no 
Orçamento do Município. 
 
Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de 
Alagoa Nova - PB, 28 de outubro de 
2021. 
 
 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 
Prefeito Constitucional 

 
 

DECRETO Nº 048/2021, DE 28 DE 
OUTUBRO DE 2021 
 
 
Dispõe sobre o funcionamento do 
espaço físico do mercado público no 
município 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 
dos espaços físicos no Mercado Público 
de Alagoa Nova - Paraíba. 
 
Art. 2º O Mercado Público de Alagoa 
Nova é uma unidade de comercialização 
de produtos e serviços, onde as 
atividades visam operações de 
comercialização de produtos, artigos de 
consumo e itens comercializáveis que 
atendam a função mercado público pela 
sua utilidade, a demanda da população, 
bem como a prestação de serviços 
profissionais úteis à coletividade. 
 
§1º O Mercado Municipal é constituído 
de boxes, localizados na área interior do 
Mercado. 
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Art. 3º O espaço a ser utilizado por cada 
box somente poderá ser destinado às 
finalidades específicas de 
comercialização e devem estar 
restritamente limitados às áreas pré-
determinada pela Gestão Municipal 
para cada loja. 
 
§1º Fica proibido extrapolar a área 
disposta para cada box, ainda que para 
mera exposição de produtos, devendo a 
prática comercial ser realizada apenas 
no espaço individual de cada loja, de 
modo que não sejam ocupados os 
espaços comuns do mercado público. 
 
Art. 4º Os limites dos boxes e áreas 
comuns do Mercado Municipal só 
poderão sofrer alterações ou em suas 
disposições e estrutura na hipótese de 
modificação pela Administração 
Municipal. 
 
Art. 5º É proibido perturbar o sossego e 
o bem estar público no espaço do 
Mercado Público com emissão de som 
que, direta ou indiretamente, seja 
ofensiva ou nociva à saúde, à segurança 
e ao bem estar da coletividade. 
 
Parágrafo Único. Os encarregados pelos 
boxes ficam responsáveis por toda ação 
ou omissão que dê causa ou contribua 
para a ocorrência de poluição sonora 
dentro dos respectivos espaços de 
venda, seja por ruídos, vibrações, som 
excessivo ou incômodo de qualquer 
natureza. 

Art. 6º O descumprimento total ou 
parcial de qualquer obrigatoriedade 
estabelecida neste decreto confere ao 
Município o direito de aplicar ao 
responsável pelo box as seguintes 
penalidades:  
 
I – Na primeira ocorrência, em 
advertência;  
II – Na segunda ocorrência, em multa no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais); 
III – Na terceira ocorrência, em multa, 
no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais); 
 
IV– Na quarta ocorrência, suspensão do 
exercício da atividade comercial por um 
prazo de até 30 (trinta) dias;  
V – Na quinta ocorrência, interdição 
administrativa. 
 
Art. 7º – 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. 
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Art. 8º - 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. 9º - 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
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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;  

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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


