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Município de Carrapateira 

Jornal Oficial  
do 

Município 
Criado pela Lei Municipal nº. 115/98, de 14 de Fevereiro de 1998 

 

 
Atos do Poder Executivo 

 
 
     PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA – PB 

 
 

GABINETE DO PREFEITO 
 
 
Portaria nº. 001/2016 

Carrapateira – PB, 04 de Janeiro de 2016. 

 

O Prefeito Constitucional do município de 
Carrapateira, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais e com base na Lei Orgânica do 
Município.  
 

RESOLVE: 

Art. 1º. – NOMEAR, a partir do dia 04 de janeiro 

de 2016, os Senhores FRANCIANA VIEIRA DE SOUSA, 

FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA e NABOU ALEXANDRE 

DA SILVA JÚNIOR, para sob a presidência do 

segundo, comporem a Comissão Permanente de 

Licitação – CPL, do município de Carrapateira/PB, 

pelo período de 01(hum) ano, nos termos da Lei 

Nº. 8.666/93 

Art. 2º. – Revogam se as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Constitucional do município 

de Carrapateira – PB em, 04 de janeiro de 2016. 

 
  Publique-se. 
  Registre-se. 

 
ANDRÉ PEDROSA ALVES 
Prefeito Municipal 

 

Portaria nº. 002/2016 

Carrapateira – PB, 04 de Janeiro de 2016. 

 
O Prefeito Constitucional do município de 
Carrapateira, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais e considerando as exigências 
da Lei nº. 025/2005 de 12 de dezembro de 2005. 
  
RESOLVE: 

Art. 1º. – NOMEAR, a partir do dia 04 de janeiro 

de 2016, o senhor FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA, 

como PREGOEIRO responsável pelos trabalhos 

advindos da modalidade de Pregão, para o 

exercício de 2016. 

Art. 2º. – Designa ainda os servidores FRANCIANA 
VIEIRA DE SOUSA e NABOU ALEXANDRE DA SILVA 
JÚNIOR, para compor a Equipe de Apoio aos Pregões 
eletrônicos e presenciais, realizados por este 
município, para o ano de 2016. 
 
Art. 3º. – Revogam se as disposições em 
contrário. 
 
Art. 4º. – Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. 
  
Gabinete do Prefeito Constitucional do município 
de Carrapateira – PB em, 04 de janeiro de 2016. 

  
   Publique-se. 
   Registre-se. 

 
ANDRÉ PEDROSA ALVES 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº. 001/2016   
                                        
CARRAPATEIRA – PB, 04 Janeiro de 2016. 

 
“Declara situação anormal, caracterizada 
Como SITUAÇAO DE EMERGÊNCIA no Município 
de CARRAPATEIRA (zona rural e urbana) 
afetadas por ESTIAGENS e dá outras 
providências.” 

 
 

O Prefeito 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. 

 
Considerando, que, o Município encontra-se 

encravado na região do semiárido Paraibano, e que 
as chuvas durante o segundo semestre do ano de 
2015 e até a presente data, pela sua 
irregularidade e a má distribuição espacial 
acarretou o fenômeno das ESTIAGENS; 

 
Considerando, que as irregularidades das 

chuvas, causaram o não plantio ou o prejuízo nas 
culturas de subsistência, principalmente o milho 
e o feijão atingindo o pequeno agricultor;  

 
Considerando, a perca do rebanho, em torno 

de 18%, que atingindo todos os pequenos criadores 
da zona rural do nosso município; 

 
Considerando, a necessidade de promover o 

atendimento à população quanto a complementação 
do abastecimento d’ água através de carros pipas, 
e alimentação a população atingindo pelo 
fenômeno; 

 
Considerando, que, a população carente do 

município vem procurando o Poder Público 
Municipal, em busca de soluções para a manutenção 
da alimentação básica cotidiana das famílias e de 
água; 

 
Considerando, ser da alçada dos Poderes 

Públicos, buscarem soluções para minimizar os 
efeitos desse fenômeno natural; 

 
Considerando, que o Poder Público 

Municipal não dispõe de recursos suficientes para 
enfrentar a crise que assola o município, 
especialmente no sentido de assegurar à população 
todas as condições necessárias para o atendimento 
de suas necessidades; 

 
DECRETA: 
 
Art.1º. Fica decretada, SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA a situação anormal existente, no 
município de CARRAPATEIRA (zona rural e urbana), 
pelas ESTIAGENS, por um período de 180 (cento e 
oitenta) dias. 

 

Parágrafo único – Esta situação de 
anormalidade e válida apenas para a área deste 
município, comprovadamente afetadas pelo 
desastre, conforme prova documental estabelecida 
pelo formulário de Avaliação de Danos, e pelo 
croqui da área afetada, anexo a este Decreto. 

 
Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizando a abrir Crédito Extraordinário para 
fazer face à situação inexistente. 

 
Parágrafo Único: A tomada de decisão 

contida no caput desse artigo, de imediato será 
comunicado ao Poder Legislativo, em obediência a 
legislação em vigor. 

 
Art. 3º. Fica autorizada a convocação de 

voluntários para o reforço das ações de respostas 
ao desastre natural vivida no Município. 

 
Art. 4º. Conforme a previsão constante no 

inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e, 
considerando a urgência da situação vigente, fica 
dispensados de Licitações, ou contratos de 
aquisição de bens e serviços necessários as 
atividades de respostas ao desastre, de prestação 
de serviços e de obras relacionadas com a 
reabilitação do cenário do desastre, desde que 
possa ser concluídas no prazo estipulado em Lei. 

 
Art. 5º. Esse decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de CARRAPATEIRA- 

PB, 04 de Janeiro de 2016. 
 

 
ANDRÉ PEDROSA ALVES 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
DECRETO Nº. 002/2016 
 
CARRAPATEIRA – PB, 04 Janeiro de 2016. 

 
 

INSTITUI A COMISSÃO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO 
DA REVISÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS. 
 
  
 

O Prefeito Constitucional de CARRAPATEIRA, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas pela lei Orgânica 

Municipal e, 

Considerando, que a Lei complementar 

0001/2001 se tornou obsoleta em muitos dos seus 

artigos; 

Considerando, que as há erros de 

sequencia, as quais acarretaram a não orientação 
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de como deverá ser regido o mandato classista por 

servidor efetivo deste ente público; 

Considerando, ser da alçada dos Poderes 

Públicos, buscar as melhores soluções um serviço 

público de qualidade; 

 

DECRETA: 
 

 
Art. 1º Fica criada a Comissão Municipal de 

Acompanhamento da Revisão do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de 

Carrapateira/PB instituído pela Lei Complementar 

001/2001 

 

Art. 2º A Comissão Municipal de Acompanhamento da 

Revisão do Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Carrapateira/PB de será constituída 

por 10 (dez) membros, que se reunirão sempre que 

convocados, até a finalização dos trabalhos, 

representados por segmento, a saber: 

I. 01 (um) representante do Gabinete do 

Prefeito; 

II. 01 (um) representante do Departamento de 

Recursos Humanos, vinculada a 

Secretaria de Administração; 

III. 01 (um) representante da Secretaria de 

Ação Social e Cidadania; 

IV. 01 (um) representante da Secretaria de 

Agricultura; 

V. 01 (um) representante da Secretaria de 

Educação; 

VI. 01 (um) representante da Secretaria de 

Saúde; 

VII. 01 (um) representante da Secretaria de 

Infraestrutura; 

VIII. 01 (um) representante da Câmara Municipal 

de Carrapateira/PB; 

IX. 01 (um) representante do Sindicato dos 

Funcionários Públicos de 

Carrapateira/PB; 

X. 01 (um) representante da Assessoria 

Técnica responsável pela elaboração do 

novo texto do Estatuto; 

Parágrafo único. A Comissão Municipal será 

presidida pelo representante da Chefia de 

Gabinete. 

 

Art. 3º Compete a Comissão Municipal de 

Acompanhamento da Revisão do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de 

Carrapateira/PB: 

I. Acompanhar a revisão integrada do Estatuto 

dos Servidores Municipais de 

Carrapateira/PB instituído pela Lei 

Complementar Nº. 001/2001, com plena 

observância às Leis Federais que tratam 

sobre direitos e deveres dos servidores 

públicos; 

II. Pronunciar-se sobre pendências e 

propostas de modificação da legislação dos 

direitos e deveres dos servidores públicos 

do município de Carrapateira/PB; 

III. Desempenhar outras atribuições 

afins. 

 

Art. 4º A atuação das entidades citadas neste 

Decreto será sempre em regime de cooperação e 

considerado serviço relevante prestado ao 

Município. 

 

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de CARRAPATEIRA- 

PB, 04 de Janeiro de 2016. 
 
 

 
 

ANDRÉ PEDROSA ALVES 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 


