
JORNAL OFICIAL DO 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA – PB 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PARAÍBA                                 PODER EXECUTIVO                                           EDIÇÃO EXTRA Nº 46 – ANO 2022 

 

                            Lei Municipal, nº 331, de 04/11/1969                                                - Atos do poder executivo -                               Alagoa Nova/PB, 12/08/2022 

    
 

1 
 

LEI MUNICIPAL DE Nº 568/2022 

 

INSTITUI A CRIAÇÃO DO CADASTRO 

MUNICIPAL DO ARTESÃO. 

 

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 - Cabe ao Executivo Municipal por meio 

da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 

Juventude o cadastro e inscrição dos artesãos e 

dos empreendimentos artesanais que produzem e 

comercializam suas mercadorias no Município. 

 

§ 1º - O Executivo Municipal inscreverá o artesão 

no cadastro municipal, emitindo a respectiva 

Carteira Municipal de Artesão, mediante 

solicitação, dispensada qualquer outra.  

 

§ 2º - O artesão será identificado pela Carteira 

Municipal de Artesão, válida em todo o território 

do Município, renovável a cada 2 (dois) anos.  

 

§ 3º - Facultativamente, o interessado poderá 

solicitar a inscrição no cadastro municipal e a 

respectiva emissão da Carteira de Atividade 

Artesanal quando este já for inscrito no âmbito 

Estadual e Federal, ou órgão equivalente que 

venha a substituí-la, dispensada nesse caso 

qualquer outra exigência de comprovação da 

qualidade artesanal dos produtos produzidos e 

comercializados. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução 

desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se 

necessário.  

 

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

publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 10 

de agosto de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

LEI MUNICIPAL DE N° 569/2022 

 

 

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DO 

PROGRAMA CASAMENTO COLETIVO 

NO CIVIL E ESTABELECE CRITÉRIOS 

PARA A SUA EXECUÇÃO.  
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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 autorizado, no âmbito do município 

de Alagoa Nova – PB o programa “Casamento 

Coletivo no Civil” que consiste no oferecimento 

gratuito de serviços de cartório, mediante 

habilitação para o casamento civil e registro de 

casamento civil, com o objetivo de oficializar a 

união entre casais, promovendo a cidadania e a 

sua inclusão social. 

 

Art. 2º - O programa “Casamento Coletivo no 

Civil” será destinado a população de baixa renda, 

residente no município de Alagoa Nova no 

mínimo há 2 (dois) anos.  

 

Art. 3º - Para ter acesso ao programa de que trata 

esta lei os interessados deverão atender aos 

seguintes requisitos: 

I – Serem maiores de 16 (dezesseis) anos de 

idade, devendo os menores de 18 (dezoito) anos 

de idade, ter autorização dos pais e/ou 

responsáveis; 

II – Residirem e terem domicilio no município de 

Alagoa Nova; 

III – Preencherem a respectiva ficha cadastral na 

secretaria de desenvolvimento social; 

IV – Ter o casal renda mensal de até 1 (um) 

salário mínimo devidamente comprovada; 

V – Em se tratando de pessoas divorciadas, ou 

viúvo (a), apresentar a certidão de casamento com 

averbação de divórcio ou atestado de óbito do 

esposo (a). 

Parágrafo único. Os documentos referidos nos 

incisos deste artigo deverão ser apresentados em 

originais. 

 

Art. 4º - Cada casal só terá acesso ao programa 

uma única vez, não podendo dele beneficiar-se em 

outra cerimônia. 

 

 Art. 5º - O programa será desenvolvido em uma 

única etapa, por ano em data determinada pelo 

cartório e em parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social.  

 

§1º As inscrições serão realizadas na Secretaria de 

desenvolvimento Social em horário normal de 

expediente. 

§2º O programa fica limitado a realização de até 

50 (cinquenta) casamentos. 

 

  

Art. 6º - A cerimônia do casamento coletivo 

consiste na celebração civil no local determinado 

pela Secretaria de Desenvolvimento Social. 
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Art. 7º - A organização, administração e 

execução do programa “Casamento Coletivo no 

Civil” compete a Secretaria de Desenvolvimento 

Social, cabendo-lhe o desempenho e o custeio das 

seguintes ações: 

I – Organização do evento e dos casais; 

II – Encaminhamento de documentos ao cartório 

responsável; 

III – Confecções de convites; 

IV – Animações com música ao vivo; 

V – Organização e ornamentação do espaço para 

realização do programa e realização de 

fotografias. 

 

Art. 8º - As despesas para execução do programa 

ocorrerão por conta de dotações orçamentárias da 

Secretaria de Desenvolvimento Social. 

 

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - 

PB, em 10 de agosto de 2022. 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 


