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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB 
GABINETE DA PREFEITA 

 

Justificativa 
Durante os últimos anos o nosso município vem sofrendo 

com a estiagem, agravada ainda mais atualmente pois o volume de 
chuvas foi ínfimo não tendo assim nenhuma reposição de água nos 
poços artesianos que abastece a zona urbana nem açudes da zona 
rural.  Enquanto não se tem uma solução definitiva, esta situação 
requer medidas urgentes no sentido de tornar a distribuição da 
pouca água que ainda temos eficaz e ao mesmo tempo com 
economia de modo que tenhamos uma distribuição mais justa e 
igualitária, este é um grande desafio, porém se não tomarmos 
medidas agora corremos o risco de esgotar de uma vez nossos 
recursos hídricos.  

Vale ressaltar que a conscientização da população é 
parte fundamental para o enfrentamento deste momento de 
adversidades naturais que independem da nossa vontade, nos 
restando adotar em nossas residências meios e praticas que 
resultem no uso racional da água.  

 Diante dessa situação de emergência e ciente da 
responsabilidade como gestora deste município, a prefeita 
constitucional se encontra na obrigação de adotar medidas 
emergenciais com objetivo de minimizar os efeitos da falta d’água e 
promover uma melhor distribuição para o acesso a toda a 
população a distribuição da água. 

Carrapateira – PB, 04 de abril de 2017 
 

 
Marineidia da Silva Pereira 

Prefeita Constitucional 
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DECRETO N°.004/2017 DE 04 DE ABRIL DE 2017 
 

“Regula De Forma EMERGENCIAL a  Distribuição De 
Água Através de Poços Artesianos Promovida Pela 
Prefeitura Municipal e Dá Outras Providencias” 

 
A Prefeita Constitucional de CARRAPATEIRA, Estado da 

Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o prescrito no decreto 
Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010, e a Lei nº 12.340, de 1ª 
de Dezembro de 2010 e diante da justificativa apresentada. 

DECRETA: 
Art. 1° - A distribuição de água realizada pela Prefeitura 

municipal de Carrapateira passará a obedecer o que estabelece 
este decreto. 

Art. 2° - Fica limitada a distribuição realizada nas 
torneiras instaladas na Lavanderia Pública deste município: 

§1° - A distribuição de água será realizada em dias 
alternados, a cada 2 dias, sempre nos horários de 06:00 ás 12:00; 

 §2° - O limite por pessoa será de 500 litros no período 
citado no parágrafo anterior. 

Art. 3° - Fica proibido o uso de qualquer tipo de motor 
bomba ligado diretamente na rede de distribuição de água, sob pena 
de apreensão do equipamento. 

Parágrafo Único: O equipamento referido neste artigo será 
restituído mediante pagamento de multa no valor de R$: 100,00 (cem 
reais) feito através de Documento de Arrecadação Municipal. 

 Art. 4° - Ficarão responsáveis pela fiscalização dessas 
normas os Guardas Municipais, Agentes de Postura, Diretores, 
Coordenadores e Membros da Defesa Civil, Qualquer Funcionário 
Municipal ou Prestador de Serviço que tenha suas atividades 
relacionadas ao abastecimento d’água. 

Parágrafo Único: Os fiscais poderão no exercício da 
função, sempre que acharem necessário, solicitar apoio da Força 
Policial. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de 
Carrapateira – PB, em 04 de abril de 2017. 

  Registre-se, Publique-se e Cumpra-se 
 

 
 

Marineidia Da Silva Pereira 
Prefeita Constitucional 

 

 
 


