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 LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2022 

REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 

391/2016. 

 

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: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Fica instituído na Câmara Municipal de Alagoa Nova – PB, de acordo 

com o artigo 12, XVI, da Lei Orgânica Municipal; e os artigos 235 e 236 do Regimento 

Interno da Casa Legislativa de Alagoa Nova, os seguintes Títulos Honoríficos e 

Comendas: 

I – Título de “Cidadão Alagoa-novense”;  

II – Título de ‘‘Honra ao Mérito Mulher-Cidadã Carmem Sampaio Borges”; 

III – Título de “Mérito Cultural e Literário Ladislau Nogueira de Lima’’; 

IV – Título de “Mérito em Saúde Parteira Sofia de Castro”;  

V – Título de “Mérito em Educação Daura Leite”; 

VI – Medalha “Assis Pintor’’; 

VII – Comenda “Mons. José Borges de Carvalho”; 

VIII – Comenda “Pedro Gondim”; 

IX – Comenda “Alípio Bezerra de Melo”; 
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X – Comenda “Tavares Cavalcanti’’; 

           XI - Título de Mérito na Agricultura José Inácio de Oliveira. 

CAPÍTULO II 

DOS TÍTULOS HONORÍFICOS E COMENDAS 

 

Seção I 

Título de Cidadão Alagoa-novense 

 

Art. 2º O Título de “Cidadão Alagoa-novense’’ será concedido às pessoas não 

naturais de Alagoa Nova que atendam a um ou mais requisitos: 

 I – se destacado em suas atividades, no sentido de contribuir para o crescimento 

econômico, social, religioso e cultural, e concorrido para o desenvolvimento de Alagoa 

Nova-PB;  

 II – contribuído para o desenvolvimento de ciências, letras, artes, cultura, 

esportes ou profissional, indistintamente, tornando-se a si e a Alagoa Nova-PB uma 

referência; 

III – relevantes serviços prestados e incontestável benefício trazido ao município 

e a sua gente;  

IV – prestado serviços relevantes por, no mínimo, cinco anos, na área da 

filantropia ou em favor de obras sociais;  

V – participado de entidade de classe, sem remuneração, por no mínimo 02 

(dois) anos em Alagoa Nova. 

§1º O Título de “Cidadão Alagoa-novense” será concedido mediante Projeto de 

Decreto Legislativo, requerido pelo Vereador (a) e aprovado e discutido em votação 

única por maioria absoluta dos membros da Câmara, após tramitação estabelecida no 

Regimento Interno e Lei Orgânica. 
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§2º O Projeto de Decreto Legislativo deverá vir instruído com a biografia 

completa de quem se pretenda homenagear e da anuência do homenageado.  

§3º Será cassado o Título quando o homenageado: 

I – cometer atos contra a soberania da Nação; 

II – atentar contra o regime democrático; 

III – investir, por atos ou palavras, contra o País ou o Município ou seus 

interesses; 

IV – for condenado por crime infamante, em grau irrecorrível; 

V – conduzir-se de forma a propiciar mau exemplo ou promover escândalo 

público.  

§4º Fica vedada a concessão de Título de “Cidadão Alagoa-novense’’ a 

personagem que: 

I – tenha sentença / acórdão criminal condenatório transitado em julgado. 

§5º Será facultada a cada Vereador indicar 04 (quatro) personalidades durante 

sua legislatura.   

§6º O Título de “Cidadão Alagoa-novense’’ será concedido, na semana do dia 

05 de setembro, ocasião em que se comemora o aniversário do município de Alagoa 

Nova, em Sessão Solene, no Plenário da Câmara Municipal de Alagoa Nova - PB ou em 

outro local escolhido por esta, desde que seja local público.  

Seção II 

Título de Honra ao ‘’Mérito Mulher Cidadã Carmen Sampaio Borges’’ 

 

Art. 3º O Título de Honra ao “Mérito Mulher Cidadã Carmen Sampaio Borges’’ 

será concedido as mulheres que: 
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I – prestam ou que tenham prestado serviços relevantes nas mais diversas 

atividades nas suas comunidades urbana e rural do nosso município; 

II – se revelaram, comprovadamente, benfeitoras da humanidade; 

III – tenham reconhecimento público pelo seu valioso contributo no exercício de 

uma determinada profissão. 

§1º O Título de Honra ao “Mérito Mulher Cidadã Carmen Sampaio Borges’’ 

será concedido, anualmente, na semana do dia 08 de março, por ocasião em que se 

comemora o Dia Internacional da Mulher, em Sessão Solene, no Plenário da Câmara 

Municipal de Alagoa Nova - PB ou em outro local escolhido por esta, desde que seja 

local público. 

§2º O Título de Honra ao “Mérito Mulher Cidadã Carmen Sampaio Borges’’ 

será concedido mediante Projeto de Resolução, requerido pelo Vereador (a) e aprovado 

e discutido em votação única por maioria absoluta dos vereadores, após tramitação 

estabelecida no Regimento Interno e Lei Orgânica.  

§3º O Projeto de Decreto Legislativo será acompanhado de: 

I – biografia circunstanciada da pessoa que se deseja homenagear; 

II – justificativa com base nos critérios estabelecidos nos incisos I, II e III do 

caput deste artigo; 

III – anuência por escrito do (a) homenageado (a). 

§4º Cada Vereador só pode indicar, anualmente, 04 (quarto) personalidades para 

serem homenageadas. 

 

Seção III 

Título de Mérito Cultural e Literário Ladislau Nogueira de Lima 
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Art. 4º O Título de “Mérito Cultural e Literário Ladislau Nogueira de Lima’’ 

será concedido as personalidades ou instituições do município: 

I – que se destacaram na área da cultura e da literatura, contribuindo com o 

enriquecimento intelectual do Município; 

II – que tenham melhor entendimento entre as comunidades, as culturas, os 

povos e nações; 

III – que tenham se dedicado as artes, as ciências, filosofia, letras ou do melhor 

entendimento entre os povos; 

IV – que tenham serviços prestados à comunidade ou na defesa de uma causa 

importante. 

§1º O Título de “Mérito Cultural e Literário Ladislau Nogueira de Lima’’ será 

concedido mediante Projeto de Decreto Legislativo, requerido pelo Vereador (a) e 

aprovado e discutido em votação única por maioria absoluta dos vereadores, após 

tramitação estabelecida no Regimento Interno e Lei Orgânica.  

§2º O Projeto será acompanhado de: 

I – biografia circunstanciada da pessoa que se deseja homenagear ou dos dados 

históricos da entidade, quando for o caso; 

II – justificativa com base nos critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do 

caput deste artigo; 

II – anuência por escrito do (a) homenageado (a). 

§3º Cada Vereador só pode indicar, anualmente, 1 (uma) personalidade para ser 

homenageada.  
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§4º Se o Projeto de que trata o parágrafo 1º não for aprovado, o Vereador poderá 

indicar mais 01 (uma) personalidade dentro do mesmo ano em que o Projeto for 

rejeitado.  

§5º O Título de “Mérito Cultural e Literário Ladislau Nogueira de Lima’’ será 

concedido, anualmente, na semana da Rota Cultural Caminhos do Frio, em Sessão 

Solene, no Plenário da Câmara Municipal de Alagoa Nova - PB ou em outro local 

escolhido por esta, desde que seja local público. 

 

Seção IV 

Título de Mérito em Saúde Parteira Sofia de Castro 

 

Art. 5º O Título de “Mérito em Saúde Parteira Sofia de Castro’’ será concedido 

as personalidades: 

I – que se destacam ou se destacaram, no âmbito municipal ou estadual, na área 

da saúde, contribuindo para garantia do direito à saúde e a vida dos cidadãos que reside 

neste município; 

§1º O Título de “Mérito em Saúde Parteira Sofia de Castro’’ será concedido 

mediante Projeto de Decreto Legislativo, requerido pelo Vereador (a) e aprovado e 

discutido em votação única por maioria absoluta dos vereadores.  

§2º O Título de “Mérito em Saúde Parteira Sofia de Castro’’ será concedido, 

anualmente, no dia 07 de abril, por ocasião em que se comemora o Dia Mundial da 

Saúde, em Sessão Solene, no Plenário da Câmara Municipal de Alagoa Nova - PB ou 

em outro local escolhido por esta, desde que seja local público. 

§3º A honraria será outorgada aos profissionais que trabalham ou que 

trabalharam na área da saúde. 

§4º O Projeto será acompanhado de: 
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I – biografia circunstanciada da pessoa que se deseja homenagear; 

II – justificativa com base nos critérios estabelecidos nos incisos I e II do caput 

deste artigo; 

III – anuência por escrito do (a) homenageado (a). 

§5º Será facultada a cada Vereador indicar, anualmente, 01 (uma) personalidade 

para ser homenageada. 

 

Seção V 

Titulo Mérito em Educação Daura Leite 

 

Art. 6º O Titulo de “Mérito em Educação Daura Leite’’ será concedido as 

personalidades que: 

I – se destacam ou se destacaram como educadores, contribuindo para o 

crescimento e a amplitude da educação do nosso Município; 

II – se destacam ou se destacaram na luta pelo progresso e desenvolvimento da 

educação de nossa cidade; 

§1º O Titulo de “Mérito em Educação Daura Leite’’ será concedido mediante 

Projeto de Decreto Legislativo, requerido pelo Vereador (a) e aprovado e discutido em 

votação única por maioria absoluta dos vereadores, após tramitação estabelecida no 

Regimento Interno e Lei Orgânica.  

§2º O Projeto de Decreto Legislativo será acompanhado de: 

I – biografia circunstanciada da pessoa que se deseja homenagear; 

II – justificativa com base nos critérios estabelecidos nos incisos I e II do caput 

deste artigo; 
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III – anuência por escrito do (a) homenageado (a). 

§3º Cada Vereador só pode indicar, anualmente, 01 (uma) personalidade para ser 

homenageada com o Título.  

§ 4º O Titulo de “Mérito em Educação Daura Leite’’ será concedido, 

anualmente, no dia 15 de outubro, ocasião em que se comemora o Dia do Professor, em 

Sessão Solene, no Plenário da Câmara Municipal de Alagoa Nova - PB ou em outro 

local escolhido por esta, desde que seja local público. 

 

Seção VI 

Medalha Assis Pintor 

 

 

Art. 7º A Medalha “Assis Pintor’’ será concedida as personalidades ou 

instituições:  

 

 

I – que se destacam ou se destacaram, no âmbito municipal ou estadual, na área 

do esporte, contribuindo para garantia do direito ao esporte e ao lazer dos cidadãos que 

reside neste município; 

§1º O Vereador que propuser a concessão da Medalha “Assis Pintor’’ fá-lo-á 

através de Projeto de Decreto Legislativo, devidamente justificado e acompanhado de 

biografia do nome proposto ou dos dados históricos da entidade, quando for o caso; 

assim como a anuência do precípuo homenageado.  

§2º Cada Vereador só pode indicar, anualmente, 01 (uma) personalidade para ser 

homenageada com a Medalha. 

§3º O Projeto de Resolução requerido pelo Vereador (a) será aprovado e 

discutido em votação única por maioria absoluta dos vereadores. 
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§4º A entrega da Medalha “Assis Pintor’’ será feita apenas uma vez em cada 

ano, em data a ser definida pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alagoa Nova-

PB. 

§5º A entrega da Medalha “Assis Pintor’’ será realizada no Plenário da Câmara 

Municipal de Alagoa Nova – PB, em Sessão Solene, ou em outro local escolhido por 

esta, desde que seja local público. 

 

Seção VII 

Comenda Monsenhor José Borges de Carvalho 

 

Art. 8º A Comenda “Monsenhor José Borges de Carvalho’’ será concedida a 

personalidades que: 

I – se destacam ou se destacaram nas áreas religiosa e social; 

II – morem ou moraram no município, por no mínimo 05 (cinco) anos. 

§ 1º A Comenda “Monsenhor José Borges de Carvalho’’ será concedida 

mediante Projeto de Decreto Legislativo, requerido pelo Vereador (a) e aprovado e 

discutido em votação única por maioria absoluta dos vereadores, após tramitação 

estabelecida no Regimento Interno e Lei Orgânica. 

§ 2º O Projeto de Decreto Legislativo será acompanhado de: 

I – biografia circunstanciada da pessoa que se deseja homenagear; 

II – justificativa com base nos critérios estabelecidos nos incisos I e II do caput 

deste artigo; 

III – anuência por escrito do (a) homenageado (a). 
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§ 3º Cada Vereador só pode indicar, durante a sua legislatura, 02 (duas) 

personalidades para ser agraciadas com a Comenda.  

§ 4º A Comenda “Monsenhor José Borges de Carvalho’’ será concedida no mês 

de julho, ocasião em que se comemora a Festa da Padroeira do Município de Alagoa 

Nova, em Sessão Solene, no Plenário da Câmara Municipal de Alagoa Nova - PB ou em 

outro local escolhido por esta, desde que seja local público. 

Seção VIII 

Comenda Pedro Gondim 

 

Art. 9º A Comenda “Pedro Gondim’’ será concedida as personalidades naturais 

de Alagoa Nova que: 

I – se destacaram em suas atividades no âmbito estadual ou nacional, projetando 

o nome de Alagoa Nova em suas conquistas; 

II – tenham notório reconhecimento público.  

§ 1º A Comenda “Pedro Gondim’’ será concedida mediante Projeto de Decreto 

Legislativo, requerido pelo Vereador (a) e aprovado e discutido em votação única por 

maioria absoluta dos vereadores, após tramitação estabelecida no Regimento Interno e 

Lei Orgânica. 

§ 2º O Projeto de Decreto Legislativo será acompanhado de: 

I – biografia circunstanciada da pessoa que se deseja homenagear; 

II – justificativa com base nos critérios estabelecidos nos incisos I e II do caput 

deste artigo; 

III – anuência por escrito do (a) homenageado (a). 
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§ 3º Será facultada a cada Vereador indicar 02 (duas) personalidades durante sua 

legislatura.  

§ 4º A Comenda “Pedro Gondim’’ será concedida na semana do dia 15 de 

novembro, ocasião em que se comemora a Proclamação da República, em Sessão 

Solene, no Plenário da Câmara Municipal de Alagoa Nova - PB ou em outro local 

escolhido por esta, desde que seja local público. 

 

Seção IX 

Comenda Alípio Bezerra de Melo 

 

Art. 10. A Comenda “Alípio Bezerra de Melo’’ será concedida as 

personalidades que: 

I – se destacaram na área pública, Executiva, Legislativa, Judiciária e Eleitoral, e 

que contribuíram para o progresso do município de Alagoa Nova - PB. 

§1º A Comenda “Alípio Bezerra de Melo’’ será concedida mediante Projeto de 

Decreto Legislativo, requerido pelo Vereador (a) e aprovado e discutido em votação 

única por maioria absoluta dos vereadores, após tramitação estabelecida no Regimento 

Interno e Lei Orgânica. 

§2º O Projeto de Decreto Legislativo será acompanhado de: 

I – biografia circunstanciada da pessoa que se deseja homenagear; 

II – justificativa com base no critério estabelecido no inciso I do caput deste 

artigo; 

III – anuência por escrito do (a) homenageado (a). 

§3º Será facultada a cada Vereador indicar 02 (duas) personalidades durante sua 

legislatura. 
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§4º A Comenda “Alípio Bezerra de Melo’’ será concedida no último dia de 

trabalho do ano legislativo, em Sessão Solene, no Plenário da Câmara Municipal de 

Alagoa Nova - PB ou em outro local escolhido por esta, desde que seja local público. 

 

Seção X 

Comenda Tavares Cavalcanti 

 

 

Art. 11. A Comenda “Tavares Cavalcanti’’ será concedida àqueles: 

I – de extraordinário valor que prestam ou que prestaram relevantes serviços ao 

Município de Alagoa Nova, elevando o nome da cidade pelo Brasil ou pelo mundo; 

 II – que se destacam ou que tenham se destacado nas áreas do direito, da 

política, da sociologia, da filosofia, da literatura, das artes, da medicina, das ciências 

humanas e tecnológicas, no âmbito estadual, regional ou nacional; 

III – que tenham publicações de abrangência municipal, estadual, nacional ou 

internacional em periódicos, jornais, revistas ou outros meios de comunicação. 

§1º A Comenda prevista no caput deste artigo será concedida mediante Projeto 

de Decreto Legislativo, requerido pelo Vereador (a) e aprovado e discutido em votação 

única por maioria absoluta dos membros da Câmara, após tramitação estabelecida no 

Regimento Interno e Lei Orgânica.  

§2º O projeto de concessão da Comenda “Tavares Cavalcanti’’ deverá vir 

acompanhado de pormenorizada biografia da pessoa que se deseja homenagear, da 

anuência do homenageado e da relação circunstancial dos trabalhos ou serviços 

prestados. 

§3º Será cassado a Comenda quando o homenageado: 

I – cometer atos contra a soberania da Nação; 

II – atentar contra o regime democrático; 
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III – investir, por atos ou palavras, contra o País ou o Município ou seus 

interesses; 

IV – for condenado por crime infamante, em grau irrecorrível; 

V – conduzir-se de forma a propiciar mau exemplo ou promover escândalo 

público.  

§4º Fica vedada a concessão da Comenda “Tavares Cavalcanti’’ a personagem 

que: 

I – esteja no exercício de mandato eletivo; 

II – tenha sentença / acórdão criminal condenatório transitado em julgado; 

III – exerça cargos executivos por nomeação, exercendo cargos em Comissão, 

no âmbito municipal, estadual ou federal. 

§5º No momento da propositura deverão ser anexadas certidões negativas e 

criminais, com a finalidade de comprovar sua reputação ilibada, conduta profissional e 

pessoal irrepreensíveis do homenageado.  

§6º Será facultada a cada Vereador indicar 01 (uma) personalidade durante sua 

legislatura.   

§7º A Comenda “Tavares Cavalcanti’’ será concedida no mês de junho, em 

Sessão Solene, no Plenário da Câmara Municipal de Alagoa Nova - PB ou em outro 

local escolhido por esta, desde que seja local público.  

 

Seção XI 

Título de Mérito na Agricultura José Inácio de Oliveira 
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Art. 12. O Título “Mérito na Agricultura José Inácio de Oliveira” será 

concedido as personalidades que: 

I – se destacam ou se destacaram como agricultores de âmbito familiar, 

contribuindo para o engajamento de sua família na atividade do campo e fortalecimento 

da permanência e crescimento da comunidade rural; 

II – se destacam ou se destacaram como empresários e trabalhadores rurais de 

pequeno, médio ou grande porte gerando emprego e renda para a população; 

 

III – tenham serviços relevantes prestados em Alagoa Nova, no âmbito da 

agricultura, por no mínimo 10 (dez) anos. 

 

§1º O Título de “Mérito na Agricultura José Inácio de Oliveira” será concedido 

mediante Projeto de Decreto Legislativo, requerido pelo Vereador(a) e aprovado e 

discutido em votação única por maioria absoluta dos vereadores. 

 

§2º O Título de “Mérito na Agricultura José Inácio de Oliveira” será concedido, 

anualmente, no dia 28 (vinte e oito) de julho, por ocasião que se comemora o Dia do 

Agricultor, em Sessão Solene, no Plenário da Câmara Municipal de Alagoa Nova – PB 

ou em outro local escolhido por esta, desde que seja local público.  

§3º O Projeto será acompanhado de: 

I – biografia circunstanciada da pessoa que se deseja homenagear; 

II – justificativas com base nos critérios estabelecidos nos incisos I, II e III do 

caput deste artigo; 

III – anuência por escrito do(a) homenageado(a). 

 

§4º Cada vereador só poderá indicar, anualmente, 02 (duas) personalidades para 

serem homenageadas. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. É vedada a concessão de Títulos, Medalha ou Comendas a mais de uma 

personalidade no mesmo Projeto de Decreto Legislativo ou no mesmo Projeto de 

Resolução.  

Art.14. Fica vedada a concessão de qualquer título ou honraria a qualquer 

personalidade que já tenha recebido a Comenda “Tavares Cavalcanti”.  

Art. 15. Detentores de mandato eletivo, ocupantes de cargo em comissão e 

pessoas que tenham sentenças condenatórias transitada em julgado ficam proibidos de 

receber os supracitados Títulos, Medalha e Comendas desta lei. 

§1º Os Títulos Honoríficos, Medalha e as Comendas não poderão ser concedidos 

no período de eleições. 

§2º No momento da propositura deverão ser anexadas certidões negativas e 

criminais, com a finalidade de comprovar reputação ilibada, conduta profissional e 

pessoal irrepreensíveis do homenageado.  

Art. 16. Na Sessão destinada a entrega dos Títulos de que trata esta lei, para 

falar em nome da Câmara, como orador oficial, só será permitida a palavra ao Vereador 

autor da Proposição. Na falta deste, o Presidente designará outro orador, sendo vedado, 

em qualquer hipótese, o pronunciamento de outro Vereador que não o designado nos 

termos deste artigo. Além deste orador, só será permitida a palavra ao homenageado ou 

familiar deste. 

Art. 17. Para discutir o projeto de concessão dos Títulos de que trata esta lei, 

cada Vereador disporá de 10 (dez) minutos, cabendo ao primeiro subscritor tempo 

dobrado, que poderá usar de uma vez ou de duas, no início e no fim da discussão. 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA 

GABINETE DO PREFEITO 

16 
 

Art. 18. Os signatários da proposição serão considerados fiadores das qualidades 

excepcionais da pessoa que se pretende homenagear e da relevância dos serviços que 

tenha prestado, não podendo retirar suas assinaturas depois de recebida a Proposição 

pela Mesa. 

Art.19. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei  391 de 

2016. 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 01 de setembro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 


