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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 

 
 
Portaria nº. 044/2016, em 29 de novembro de 2016. 
 
O Prefeito Constitucional do Município de Carrapateira, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais e amparado pelo 
Capítulo I, Seção VII e VIII, dos Artigos 12 ao 23, da Lei Nº. 
248/2013, de 24 de janeiro de 2013. 
 
CONSIDERANDO o requerimento do(a) servidor(a) público(a): 
LUCIANA BATISTA DE LIMA – MAT.: 0000296, apresentado a 
Diretoria de Recursos Humanos em 04 de janeiro de 2016; 
CONSIDERANDO a soma da pontuação realizada pelo 
Departamento de Recursos Humanos do Município de 
Carrapateira/PB, resultante dos documentos apresentados pelo 
requerimento do servidor, realizada de acordo com Art. 14 § 1º, nos 
termos da tabela abaixo: 

 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERANDO a análise ora realizada, indicando que o(a) 
servidor(a) deverá progredir, a partir da data de 01/02/2016, no 
cargo de – MERENDEIRA para a CLASSE III – F1, ficando com 
um acúmulo restante de 65 pontos, sendo necessários mais 255 
pontos para alcançar a CLASSE IV, penúltimo nível de 
enquadramento legal para os cargos referentes ao Grupo 
Ocupacional Operacional – OPC, conforme ANEXO VII da Lei Nº. 
248/2013; 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder progressão funcional sob a forma de Mudança 
de Classe ao Servidor Público Municipal LUCIANA BATISTA DE 
LIMA – MAT.: 0000296 exercente da função pública de 
MERENDEIRA, passando da CLASSE I, para a CLASSE III – F1. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroagindo ao dia 01 de fevereiro de 2016 e revogando 
as disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de 
Carrapateira/PB, em 29 de fevereiro de 2016. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

ANDRÉ PEDROSA ALVES 
Prefeito Municipal 

 
 
Portaria nº. 045/2016, em 29 de novembro de 2016. 
 
O Prefeito Constitucional do Município de Carrapateira, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais e amparado pelo 
Capítulo I, Seção VII e VIII, dos Artigos 12 ao 23, da Lei Nº. 
248/2013, de 24 de janeiro de 2013. 
 
CONSIDERANDO o requerimento do(a) servidor(a) público(a): 
MARIA JOSÉ PEREIRA HIDELFONSO – MAT.: 0000348, 
apresentado a Diretoria de Recursos Humanos em 04 de janeiro de 
2016; 
 
CONSIDERANDO a soma da pontuação realizada pelo 
Departamento de Recursos Humanos do Município de 
Carrapateira/PB, resultante dos documentos apresentados pelo 
requerimento do servidor, realizada de acordo com Art. 14 § 1º, nos 
termos da tabela abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERANDO a análise ora realizada, indicando que o(a) 
servidor(a) deverá progredir, a partir da data de 01/04/2016, no 
cargo de – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS para a CLASSE II – 
F1, ficando com um acúmulo restante de 80 pontos, sendo 
necessários mais 80 pontos para alcançar a CLASSE III, 
antepenúltimo nível de enquadramento legal para os cargos 
referentes ao Grupo Ocupacional Operacional – OPC, conforme 
ANEXO VII da Lei Nº. 248/2013; 
  

ITEM PONTUAÇÃO 
Anos no efetivo exercício   30 
Certificados demais cursos 175 
Certificado do ensino médio 100 
TOTAL 305 

ITEM PONTUAÇÃO 
Anos no efetivo exercício   30 
Certificados demais cursos 30 
Certificado do ensino médio 100 
TOTAL 160 
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RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder progressão funcional sob a forma de Mudança 
de Classe ao Servidor Público Municipal MARIA JOSÉ 
PEREIRA HIDELFONSO – MAT.: 0000348, exercente da 
função pública de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, passando da 
CLASSE I, para a CLASSE II – F1. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroagindo ao dia 01 de abril de 2016 e revogando as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de 
Carrapateira/PB, em 29 de fevereiro de 2016. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
ANDRÉ PEDROSA ALVES 

Prefeito Municipal 
 
 

Atos das Secretarias 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 
           A Secretaria Municipal de Agricultura do Município de 
Carrapateira/PB vem de público esclarecer em Nota Oficial o 
seguinte: 
 
1.      Esta sendo vinculado equivocadamente na comunidade local 
uma suposta lista dos poços artesianos e caixas d’água com 
capacidade de três mil litros e cinco mil litros, de responsabilidade 
ou pertencentes a Prefeitura Municipal de Carrapateira/PB – 
adquiridas via Secretaria Municipal de Agricultura do mesmo 
município; 
 
2.      As informações, no entanto, não constam em texto explícito, 
sendo geradoras de boatos de diversas naturezas que estão 
interferindo na paz da comunidade local e, para tanto, se entendeu 
da necessidade de um comunicado oficial para retornar a paz da 
comunidade deste município; 
 
3.      Nos anos de 2014 e 2015 foram perfurados diversos poços no 
município de Carrapateira/PB, em propriedades particulares de 
moradores desta cidade, pelo Governo do Estado da Paraíba, via 
Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba 
– CDRM, em caráter emergencial sem correr os trâmites 
burocráticos de praxe, via a urgência de se resolver a questão da 
falta de água para a população local. Assim sendo, não há 
documentação específica que vincule a propriedade desses poços 
ao governo do município nem ao Estado da Paraíba, pois a 
finalidade ora exposta é de serem utilizados enquanto houver o 
estado de calamidade gerado pela estiagem no município, desde o 
ano de 2012 até a presente data; 
 
4. O único poço oficializado via documentação arquivada 
na Prefeitura de Carrapateira/PB, que é de propriedade oficial do 
município, se encontra na Lavanderia Municipal – sistema de 
abastecimento d’água construído pelo então prefeito Joel Pereira 
de Meneses (1966-1972); 
 
5. Quanto às caixas d’água mencionadas como adquiridas 
pela Prefeitura Municipal de Carrapateira/PB, via Secretaria 
Municipal de Agricultura, algumas delas realmente são do 
patrimônio público municipal, de acordo com as notas fiscais de 
números. 903; 1039; 1040; 1041; 1042 e 1043, emitidas pela 
Empresa Manoel Pereira do Nascimento – CNPJ Nº. 

08.301.913/0001-50, no ano de 2014, que foram assim 
distribuídas no município: 

• 01(uma) no Bairro Belo Jardim – Casas Populares; 
• 02(duas) no Bairro Cachoeira – outro lado; 
• 03(três) no Bairro São José; 
• 01(uma) na Rua Manuel Pedrosa – Centro – calçada da 

residência do Sr. Setônio; 
• 02(duas) na Rua Joel Pereira – Centro – uma próxima a 

entrada da cidade e outra próximo ao “clube” municipal; 
• 02(duas) na Rua José Vieira – Centro – uma em frente à 

lavanderia municipal e a outra por traz da Igreja de 
Matriz; 

• 01(uma) na Rua Pergentino Galdino – Centro – na 
calçada da residência do Sr. Vieira; 

• 01(uma) na Rua Pedro Vieira – Centro; 
Portanto, demais caixas existentes ou em uso no município se 
constatou serem de propriedade de associações de produtores 
rurais, empresa privada ou da CAGEPA via Governo Estadual; 
 
 Esclarecidos os fatos, assumimos o papel da Assessoria de 
Comunicação de Carrapateira/PB, nos colocando a disposição para 
quaisquer esclarecimentos que vierem a ser necessários. 
 

Carrapateira/PB, em 29 de novembro de 2016 
 
Atenciosamente, 
 

JOSÉ CARLOS MENDES 
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA 


