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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 

 
 
 
DECRETO Nº. 005/2016. 

 
CARRAPATEIRA – PB, 01 novembro de 2016. 

 
 

Instaura processo administrativo e 
nomeia comissão para a realização 
de transição de governo 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. 
 
Considerando, os resultados das eleições municipais de 02 de 
outubro de 2016; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica instaurado, a partir do dia 21/11/2016, o processo 
administrativo para a realização de transição entre a atual gestão 
administrativa que se finaliza em 31/12/2016 e a nova gestão 
administrativa que se inicia em 01/01/2017. 
 
Art. 2º. Constitui a Comissão do Processo Administrativo de 
Transição os seguintes membros: 

I. Representantes do Prefeito Municipal em 
exercício: 

a) Sr. Cícero Marcos Meneses da Silva; 
b) Sra. Franciana Vieira de Souza; 
c) Sr. Francihermes Pedroza da Silva; 
d) Sr. Nabou Alexandre da Silva Júnior; 
e) Sra. Patrícia Pedrosa Galdino; 
f) Sra. Valéria Pedrosa Galdino; 
g) Sra. Valma Laene Pedrosa Roberto. 

II. Representantes da Prefeita Eleita: 
h) Sr. Cleriston Vieira Ferreira Menezes; 
i) Sr. Daniel Tavares da Silva; 
j) Sra. Marineidia da Silva Pereira; 
k) Sra. Rozilene dos Ramos Silva; 

l) Sra. Samara da Silva Tavares; 
m) Sr. Zenilton Vieira de Araújo; 
n) Sr. Yarley Pereira Bezerra. 

 
Parágrafo único: O presente processo administrativo será 
coordenado simultaneamente pelos Srs. Cícero Marcos Meneses da 
Silva e Cleriston Vieira Ferreira Menezes, como representantes 
respectivamente do atual Prefeito Municipal e da Prefeita Eleita. 
 
Art. 3º. Fica a disposição da Comissão de Transição constituída 
no art. 2º do presente Decreto uma equipe técnica de apoio 
administrativa composta por servidores municipais efetivos. 
 
Art. 4º. A Comissão de Transição executará seus trabalhos na sala 
que funciona o gabinete do prefeito municipal de Carrapateira/PB, 
devidamente identificada localizada no térreo da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira/PB durante o período de 30 (trinta) 
dias, iniciados na data 23/11/2016 e finalizados na data 
23/12/2016; de segunda a sexta-feira das 13:00 horas às 18:00 
horas. 
 
Art. 5º. Deverão os coordenadores da Comissão de Transição 
designarem dentro dos membros da Comissão de Transição ou da 
Equipe de Apoio um Secretario Executivo do Processo de 
Transição, com a atribuição de secretariar todos os trabalhos do 
presente processo administrativo e ainda: numerar as folhas do 
processo, fazer juntada de documentos, expedir ofícios e 
requerimentos, tomar termo das atas de todas as reuniões e demais 
atribuições a ele determinada pelos coordenadores do presente 
processo. 
 
Art. 6º. Caberá aos membros da Comissão de Transição 
designada no Art. 2º, I do presente Decreto Municipal 
disponibilizar aos membros da referida comissão designados no 
Art. 2º, II todos os documentos requisitados por estes. 
  
Art. 7º. Fica a Comissão de Transição constituída autorizada a se 
reunir independentemente de qualquer convocação ou intimação 
do Poder Executivo Municipal no local, dias e horários previstos no 
art. 4º do presente decreto, estando ainda, autorizada a solicitar 
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documentos, requerer informações e realizar visitas nas diferentes 
repartições públicas do município de Carrapateira/PB. 
 
§1º. Todos os órgãos da Administração ficam cientificados que a 
transição iniciará em 23/11/2016, e, qualquer informação ou 
documento requisitado, deverá ser endereçado à Comissão de 
Transição para registro formal no procedimento e entrega 
documentada, podendo ser agendada visitas da Comissão de 
Transição em qualquer órgão. 
 
§2º. As informações protegidas por sigilo só poderão ser 
fornecidas pela atual administração na forma e condições previstas 
na legislação. 
 
§3º. É vedado a utilização da informação recebida pela Comissão 
de Transição para outras finalidades a não ser para dar 
continuidade à gestão pública. 
 
Art. 8º. Na data 23/12/2016 deverão ser concluídos os trabalhos 
da Comissão de Transição que deverá apresentar o Relatório Final 
para o Prefeito Municipal e Prefeita Eleita, que terão o prazo de 07 
(sete) dias para manifestação e homologação de todos os atos e 
decisões da Comissão de Transição designada. 
 
Art. 9º. O Relatório Final deverá conter obrigatoriamente as 
decisões pertinentes às questões contidas nos incisos abaixo, face 
ao princípio da continuidade administrativa e supremacia do 
interesse público: 

I. Dividas a Longo Prazo; 
II. Dividas com Servidores Públicos Municipais Efetivos; 

III. Precatórios; 
IV. Processos Judiciais; 
V. Processos no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; 

VI. Convênios em Vigência a partir de 31.12.2016; 
VII. Contratos Administrativos; 

VIII. Servidores Públicos Municipais; 
IX. Inventário dos Bens Patrimoniais; 
X. Medicamentos em estoque para utilização na Unidade de 

Saúde da Família – USF; 
XI. Demais materiais em estoque para utilização nas 

diversas áreas da administração pública municipal. 
 
Parágrafo único. Qualquer questão que possa gerar a 
descontinuidade de serviços deverá ser informada à Comissão de 
transição para as providências que o novo Governo julgar 
necessárias 
 
Art. 10º – Todos os atos deverão ter ampla publicidade, inclusive 
com publicação na imprensa local, devendo ainda o presente 
Decreto Municipal ser encaminhado à Prefeita Eleita e ainda a 
todos os seus representantes designados no Art. 2º, II do presente 
decreto. 
 
Art. 11º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de CARRAPATEIRA- PB, 01 de 
novembro de 2016. 
 

ANDRÉ PEDROSA ALVES 
Prefeito Municipal 

LEI Nº 277/2016 
 

Carrapateira/PB, 15 de outubro de 2016. 
 
‘’DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, 
VICE-PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
LEGISLATURA 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS’’. 
 
 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de 
Carrapateira, Estado da Paraíba, no uso das suas atribuições e na 
forma da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, submete 
a Câmara de Vereadores a seguinte: 
 
 
LEI 
 
 
Art. 1°- O Subsídio  do Prefeito, Vice-prefeito e dos vereadores será 
estabelecido nos termos desta lei. 
 
Art. 2°- O subsídio mensal do Prefeito Municipal, para a 
Legislatura 2017 a 2020, fica fixado em parcela única no valor de 
R$ 15.000(quinze mil reais). 
 
§ 1º - Quando o Prefeito for servidor municipal lotado em cargo 
efetivo da Prefeitura, deverá fazer a opção pelo vencimento do 
cargo ou pelo subsídio. 
 
Art. 3º - O Subsídio mensal do Vice-Prefeito, para a Legislatura 
2017 a 2020, fica fixado em parcela única no valor de R$ 7.500 
(sete mil e quinhentos reais). 
 
§ 1º - O Vice-Prefeito quando no exercício de um cargo 
comissionado, deverá fazer a opção pelo subsídio devido ao cargo 
de Vice-Prefeito ou pelo subsídio devido ao cargo ao qual foi 
nomeado.  
 
§ 2º - Quando o Vice-Prefeito for servidor Municipal lotado em 
cargo efetivo, o mesmo receberá o vencimento do cargo efetivo e o 
valor do subsídio, podendo neste caso acumular, exceto quando no 
exercício do cargo de Prefeito, onde deverá fazer a opção.  
 
Art. 4° Nos termos do § 4° do artigo 39 da Constituição Federal, é 
vedado o pagamento aos agentes políticos de quaisquer outras 
parcelas remuneratórias além de seus subsídios. 
 
Art. 5° Os vereadores receberão um subsídio mensal no valor de 
R$ 5.000 (cinco mil reais). 
 
Parágrafo único. O Presidente da Câmara Municipal, perceberá, 
enquanto mantiver esta qualidade, o subsídio de R$ 7.000 (sete  
mil reais). 
 
Art.6° O Secretários Municipais receberão subsídio mensal no 
valor de R$ 2.000,00(dois mil reias) 
 
Art. 7° O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do 
poder executivo e/ou Câmara de vereadores, nos impedimentos ou 
nas ausências dos titulares, fará jus ao recebimento do valor do 
prefeito e/ou do vereador previstos nos artigos 2° e parágrafo 
único do art. 5° 
 
Art. 8º - Em caso de viagem ou representação fora do Município, 
os agentes políticos do Executivo perceberão as diárias que lhes 
foram fixadas em Lei, não sendo consideradas como subsídio.  
 
Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas pelas 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 10º - Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de vereadores de Carrapateira, 
aos 15 de outubro do ano de dois mil e dezesseis. 
 
JOÃO BATISTA 
presidente 
 
 
 



Página 3 de 3 
        J.O.M. – ANO: XVIII– Nº. 569 Carrapateira/PB, 07 de Novembro de  2016 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA 
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO 

PREFEITO CONSTITUCIONAL: ANDRÉ PEDROSA ALVES 
 
 

Portaria nº. 040/2016 
 

Carrapateira – PB, 17 de outubro 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. – EXONERAR, a partir desta data, MARCELO 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, casado, portador de RG: 3527587 
SSP/PB e CPF: 139.967.318-17, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração em cargo efetivo, do cargo de SECRETÁRIO DA 
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR de Carrapateira/PB. 
 
Art. 2º. – Fica Designado que o servidor mencionado no Artigo 1º 
desta portaria volta a assumir seu cargo efetivo instituído pela 

portaria 073/2009, de 20 de novembro de 2009, como guarda 
municipal noturno nas vias públicas deste município. 
 
Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
Revogando-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Carrapateira 
– PB em, 17 de outubro de 2016. 
 
 Publique-se. 
 Registre-se. 

 
ANDRÉ PEDROSA ALVES 

Prefeito Municipal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


