
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 
GABINETE DO PREFEITO 
LEI MUNICIPAL Nº 235/2011, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011. 
Altera Dispositivo em Lei, cria Cargos 
e determina outras providências 
correlatas. 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PARAR!, ESTADO 
DA PARAÍBA; 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
Art. 1° - O Artigo 8° da Lei Municipal Nº 68/2001 , de 25 de Janeiro de 
2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 8° - São Órgãos de Linha: 
1 - Secretaria da Administração e Planejamento; 
li - Secretaria de Educação, Turismo e Cultura; 
Ili - Secretaria de Saúde e Saneamento; 
IV - Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
V - Secretaria de Infra-Estrutura; 
VI - Secretaria de Finanças; 
VII - Secretaria de Ação Social 
VIII - Secretaria do Meio Ambiente 
IX - Secretaria de Desportos e Lazer 
Art. 2° - O Artigo 16 da Lei Municipal Nº 68/2001 , de 25 de Janeiro de 
2001 , passa a vigorar com a seguinte redação 
Art. 16° - A Secretaria de Educação, Turismo e Cultura compete: 
1 - planejar e executar as atividades anuais concernentes à educação 
e cultura do Município; 
11 - instalar, manter e administrar os estabelecimentos municipais de 
Educação, visando um bom atendimento à clientela da Pré-Escola, Ensino 
fundamental, Jovens e Adultos, Educação Especial, Artística e Profissional; 
Ili - prestar assistência administrativa, didático-pedagógica aos 
professores, técnicos e pessoal de apoio, treinamento capacitado e atualizado para 
o melhor desempenho de suas funções; 
IV - organizar e manter o serviço de assistência ao educando, em 
parceria com os demais Órgãos da Secretaria; 
V - elaborar e executar programas de educação Física e Desportos 
junto as Escolas Municipais; 
VI - programar a execução dos serviços de assistência médicoodontológico 
e psico-pedagógico ao educando, em articulação com os demais 
Órgãos da Prefeitura dos quais dependem direta ou indiretamente a realização da 
ação; 
VII - organizar e manter o serviço de assistência e supervisão as 
bibliotecas, salas de leitura, teatros, museus ou outros Órgãos voltados para a 
difusão e promoção cultural do Município; 
VIII - promover atividades artísticas, culturais, recreativas e 
folclóricas, como forma de incentivo à clientela inserida no processo educacional; 
IX - desempenhar outras atividades afins. 



X - No âmbito do Turismo: 
a - formular, desenvolver, acompanhar e avaliar a operação das 
políticas públicas de turismo no âmbito da Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB; 
b - fomentar e operar planos, programas, projetos e ações voltadas 
ao desenvolvimento das atividades de turismo em Caraúbas - PB; 
c - planejar, articular e operar ações, em parceria com os demais 
órgãos municipais da Prefeitura Municipal de Caraúbas, voltadas ao incremento da 
atividade turística na cidade, enquanto geradora de trocas culturais, lazer e renda ; 
d - desenvolver estudos e pesquisas, visando ampliar e qualificar a 
área de turismo no âmbito do município; 
e - promover e organizar seminários, cursos, congressos, fóruns e 
outros eventos periódicos, com o objetivo de discutir e incrementar a política e as 
ações específicas na área de turismo e outros assuntos de interesse desse 
segmento, em parceria com entidades representativas da sociedade civil, 
organizações não-governamentais e órgãos públicos nas esferas municipal, 
estadual e federal; 
f - estabelecer parcerias, mediante convênio, contrato ou acordo de 
cooperação, com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com 
vistas a promover projetos de interesse do segmento tu rístico no município; 
g - fortalecer e apoiar ações voltadas ao incremento do fluxo de 
turistas a Caraúbas, consolidando a imagem da cidade como um destino turístico 
qualificado, seguro, democrático e multicultural; 
h - garantir a participação da sociedade civil na montagem e 
operação da política de turismo municipal; 
i - desencadear processo de sensibilização da comunidade para o 
Turismo, como fenômeno humano e econômico, e das potencialidades de 
Caraúbas; 
j- planejar e adotar as providências necessárias para garantir o 
cumprimento da legislação pertinente ão turismo municipal; 
1 - reconhecer, receber e valorizar os turistas, buscando ampliar e 
diversificar os motivos para visitarem a cidade; 
m - planejar e desenvolver o Programa Municipal de Turismo 
(PMT), composto por ações e projetos que visam o desenvolvimento da atividade 
social e econômica de turismo; 
n - planejar e estimular ações públicas e privadas, visando 
aproveitar e desenvolver o potencial turístico do município; 
o - ampliar e aprofundar as parcerias nos setores público e privado 
da sociedade, que busquem desenvolver produtos e serviços turísticos a partir de 
. ~ 

uma concepção global dos interesses da cidade, através do aporte de 
conhecimento e tecnologia existentes no mercado, para seu maior profissionalismo 
e rentabilidade; 
p - desenvolver outras atividades e ações, que lhe forem delegadas, 
desde que guardem relação técnica com a área de turismo. 
§ Único - A Secretaria de Educação, Turismo e Cultura têm a seguinte 
composição: 
1- DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
1 - Divisão de Estatística e Material Didático; 
2 - Divisão de Merenda Escolar; 



3 - Supervisão Escolar. 
li - DEPARTAMENTO DE CULTURA 
1 - Divisão de Bibliotecas e Salas de Leitura; 
2 - Divisão de Esportes, Promoção e Eventos. 
Ili - DEPARTAMENTO DE TURISMO 
1 - Divisão de Turismo. 
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas às disposições em contrário . 
de 2011. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Parari - PB, em 21 de dezembro 
SOLANGE AIR. E GUIMARÃES 
Prefeita Municipal 
r 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAR! 
GABINETE DO PREFEITO 
ANEXO 
GRUPO OCUPACIONAL: Assessoramento Administrativo 
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
SIMBOLO CARGO Nº DE CARGOS 
c. c -1 Chefe de Gabinete 01 
c. c -1 Assessor Especial 03 
c. c -1 Assessor Jurídico 02 
c. c - 1 Assessor de Comunicação 01 
c. c -2 Tesoureiro 01 
c. c -2 Diretor de Departamento 15 
c. c -3 Chefe de Divisão 25 
c. c -3 Supervisor Escolar 03 
e. e -4 Chefe de Setor 10 
c. c -4 Fiscal Geral 01 
c. c -4 Fiscal Tributário 02 
S. G -1 Secretário de Gabinete 01 
VENCIMENTOS 
Gabinete do Prefeito Municipal de Parari - PB, em 01 de 
Dezembro de 2011 . 

~m/JJ - SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES 
Prefeita Municipal 

Jornal Oficial do Município 
Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Parari 
Criado pela Lei Municipal Nº 05/1997, 31 de Janeiro de 1997. 
Edição de 12 de Dezembro de 2011. Ano XV 
-.....~... .,. ... ... 
ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 



LEI MUNICIPAL N• 234/2011 , DE 12 OE DEZEMBRO DE 2011 . 
AUTIRIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONTRIBUIR MENSALMENTE COM AS 
ENTIDADES OE REPRESENTAÇÃDOS 
MUNICIPIOS 00 ESTADO DA PARAISA 
Art. 1" - Fica a Poder Executivo autorizado a contnbuir 
mensalmente com a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - 
CNM, entidade nacional de representação dos Municípios do Estado da 
Paraíba; com a FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 
DA PARAISA - FAMUP. entidade estadual de representação dos 
Municlpios do Estado da Paraíba: bem como, com a ASSOCIAÇÃO 
005 MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANA - AMCAP, 
entidade regk>nal de representação dos Munícipios do Estado da 
Paraíba. 
Art. 2º - A contribuição vasa a assegurar a representa~ 
rnsutuciooal do Município de PARARI junto aos poderes da união e dos 
Estados - membros, bem como. nas diversas esferas admlnistratívas e 
ôrgaos normalivos dos entres federados desenvolvendo, para tanto. 
dentre outras. as seguintes ações: 
1- integrar colegiados de discussão junto aos diversos órgãos 
governamentais e legislativos, defendendo os interesses dos Municipios; 
11- participar de ações governamentais que visem ao 
desenvolvimento dos Municípios, à atualização e capacitação dos 
quadros de pessoas dos entes públicos, à modernização e 
instrumentalização da gestão püblica Muntcipal; 
lll· representar os Municipios em eventos oficiais de âmbito 
nacional, regional cu local 
N- desenvotver ações comuns com vistas ao aperfeiçoamento 
e à modernização da gestão pública municipal. 
Art. 3• - Para OJstear o cumprimento das ações referidas no 
artigos anterior, o Municipio contribuirá financeiramente com a(s) 
entidades(s) em valores mensais a serem estabelecidos na AssembléiaGeral 
anual da mesma. 
Parágrafo Único As entidades de representação prestarão 
contas dos recursos recebidos na forma estabelecida pelas respectivas 
Assembléías Gerais. 
Art. 4º - Ficam ratificador os atos de delegação e contríbutÇão 
realizados para esta finalidade até a data ée public.ção da presente lei. 
Art.5" • Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Parari - PB. em 12 de 
Dezembro de 2011. 
SOLANGE AIRES CALUÊTE GUIMARÃES 
Prefeita Conslítucional 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEIT URA MUNICIPAL DE PARARI 
GABINETE DO PREFEITO 
LEl MUNICIPAL N· 235'2011, OE lZ oe DEZEMBRO DE 2011. 
Altera DÍSJHISÍIÍ\1/1 t /11 l.,i. cria 
C1.1.ry;us e rldermitw outrflS 
prtJ1<illê11cius c:orulaJas. 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PARAR!. 
EST ADO DA PARAÍBA. 
Faço sab~r que .a Câmara Mumcipal u:pro,,ou e eu s;mciono a 
s,eguintelá 
Art. 1" w O Artigo~ da Lei .\,lumc1p.1l Nº 68/2001, de 25 de Janeiro 
de 200l. passa n vigor:ircom a scgui.nlc redação: 
Art. s• . Silo Órgilos do Linho: 
1 - Secrt:tnri!t. da Administraç:lo e Plnnej<1 111c11to; 
11 - Secrem1i:.l de Edue'&ç.~o. Tmismo e Cultura; 
UI - Secretad:t de Saútlc e SaneamcntOj 
IV - Secretmi:1 de Aglicultur"a e A.balte<:imento; 
V - Secr'ttaria de Inírn-Estrururn; 
V{ - Se:cret:u;fl de Fi,rnnça.s; 
vn • Secretnlil'I de Ação Social 
VIII -Secretaria do Meio Ambiente 
IX-Secretaria de Despo1'tos e Lazer 
Art.. 2° -O Aniso 16 ~ Lei Municipal N' 68f2.00L, de 2.S de Janerr<> de 2001, passa 
a. vigorar com a seguinte rednção 
Art .. t6• -A Secretaria de Educação, Tw-ismo e Cultura compete: 
I w planejar e execut:i.r as atividades: nnu:a.is co"cemenres .i eduC:lÇ5:o : cultura do 
MW1icipio, 
[I w instai.ir, rmnter e administr:ir os estabe!ectmemos municip:s.is de Educação. 
visando um bom a1endimenro â ctiencela da Pré-Escola, Ensino fundamental, Jovens e Adultos. 
Educação Especial, An.isuca e Profissional; 
Ili - prest::ir assistência adminis1r.111va. didãtico-peday;ógica aos proí~res. 1knicos 
e pess0.1I de apoio, treinimento capacitado e atualiz:tdo p~ o melhor desempenho de suas 
funções. 
IV - org3ni.z.ar e manter o serviço de .usistênc.i:i ao educ::tndo, em parceria com os 
demais Órgãos da Secre1:iria.. 
V - elabornr e executar progr:im:u de educação Fisica e Dc:sponos junto as EscolJ.S 
Municiptus; 
VI - program:ir o execução dos serviços de assisthia mêdiCCH>dontológico e psicopedagógico 
ao educ.i.ndo, em articubção com os demais Órgàos da Prefeitura dos quais 
dependem direta ou indiretamente a realizaçOO da açJo; 
VU - organi:z.ar e manter o serviço de assistência e supervisão M: bibliotecas, ~las de 
leitura. tealros, museus ou outros Órg3os voltados para a difusão e promoç~o culturnl do 
Municipio; 
VIII. promover .!tiv1dades artístteaS, cultur::.as, recreati \'DS e fclclóricm, como fomia 
de inccnuvo à chentc!a inscnda no processo educaciom:ú; 
IX - desempenhar ouiro..s atividades nfins. 
X - No âmbito do Turismo: 
a - forrrutar, desenvolver, aco01)anhar e avaliar a opcraç~ d.is pollticas públicas de 



turismo no âmbito da. Pcefeirnra Municipal de CaraUb:is ~ PB: 
b - foment.ir e operar pl3110S. programas, projetos e ações voltadas ao 
desenvolvimento da.s atividades de turismo em C.v:Wb:is - PB, 
e - planejar. articular e operar ações. em pa.rcerin com os derru::.is 6rsdos m1,m1çip~is 
d3 Preteitura Municipal de CaraúOOS, voltada,: ao incremento da .:ui,.,idade turisrica n:1 cidOO.e. 
enquanto geradora de troC3S culturais, lazer e renda, 
d - desen\'olver estudos e pesquisas, visando ampliar e·9unlifico.r a ó.reade turismo 
no ãmbilo do mun.ícípio; 
e - promover e orsanizar seminários, cursos. congressos. fóruns e ouuos eventos 
periódicos. com o objetivo de discutir e mcrem:nlar a polilic3 e as ações especificas na área de 
turismo e outros asswuos de interesse desse segmento, em parceria com entidndes 
representariv~ da soc::iedadc civil, organil;.lÇõcs nlo-go\-emamentais e Õfilos ptlblicos nas 
esferas municip-'1, estadud e federal; 
f - estabelecer pnrcerias, med.iante con.,·énio, contrato ou acordo de cooperaçdo, com 
entidades plli:tlicas ou pnvada.s, nacionais ou internacionais. com vistns a promo"er proJetOs de 
inieresse do segmento lurislico no município; 
g - fo rtalecer e apoiar oçôes vohacfas :i:o incremento do fluxo de 1.uristas a Caraübas, 
consolidando a umgem d., cidade corro um destino turístico qualiíic.wlo. seguro. democr:itico e 
multtcultur.il. 
h - garílntir a part1cipaçãa d:i. sociedade civil na momagem e oper3Ção da politic.:i. de 
turismo rn.mtcipal: 
i - de.sencdur processo de sensibili.uaç:SO d.:i. comumdnde paro. o Turismo, corro 
fenômeno h.umMo e econõmico, e das potcncíalida.dcs de Caraübas: 
j- planeJat e ~otar a.s providêocia:s n«essãtias para gar:lntir o cwnpnmemo da 
legisl.:iç!k) pertinente ao turismo mumcipal; 
1 - reconhecer, receber e va2ori1...ar os turistas, busCllldO a.mpli3! e dl\•ers ificar os 
motivos para visilarem a cidnde: 
m - plilllejar e desemoh·er o Program:i Mumcipal de Turisiro (PM1). co:"r.posto por 
ações e projetos que visam o desei-wolir,imento da atividade soci::il e ecooónüc,1 de turismo. 
n - planejlí e es1imular ações públicas e privad;is, vis.ando aproveir:ir e desenvoh·er 
o pctenCtal turisltco do muntclp10; 
o - ampliar e aprofundar as parcemis nos setores público e priv,1do da sociedndi::. que 
busquem desenvoh•er produtos e serviços turísticos a partir de uma conccpç.'lo glob.:i.1 dos 
interesses da cidade. atra,·és do aponc de conhecimento e tecnolo gia e.~1stentes no rrm"ado, p:i.r:i 
seu maior profissionalismo e rentabilidade; 
p - desenvolver outras arividodes e ações, que lhe forem delegad.ls., desde que 
,guardem ~~ção 1·éolica com a áre3 de tunsmo. 
§ Único-A Seaerariade EdUClÇ&>, Tunsm::> e Cultura têm il scguins.ccomposiç..\:J· 
1. DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
1 - Divisão de Estatistica e :Vlaterial Didáltco; 
2 - Divisilo de Merendo. Escolilf. 
3 • Supervisâo Escolor. 
U . DEPARTAMENTO DE CULTURA 
1 - D1v1sào de 8 1blio1ec:is e Sa.las de Leiturn; 
2 - Divisão de Esportes. Prom:,ç30 e Eventos 
lll - DEPARTAM ENTO O.E TURISMO 
l - Oi\·isão de TurlSmo. 
Art, 3" - Es1a Lei entrnrá em vigor na dm:1 d~ rn:1 publica~. re"ogadas O..S 
disposições em cortrário. 
Gabinece da Prefeita. Muniop~] de Parari - PB, em 21 de dezembro de 2011. 
SOLANGE AJRES CA.LIIETE GUIMARÃES 
Prefeit:1 Municipal 

- 
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SÍMBOLO 
C.C- 1 
C.C - 1 
C.C-t 
C.C -1 
C.C-2 
c.c-z 
C.C-J 
C.C-3 
C.C-4 
C.C-4 
C. C- 4 
S.G-1 

Jornal Oficial do Município 
Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Parari 
Criado pela Lei Municipal Nº 05/1997, 31 de Janeiro de 1997. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL OE PARAR! 
GABíNETE DO PREFEITO 
ANEXO 
GRLPO OCUPACIONAL: Assossor:tm,nto Admini,rrotivo 
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
VENCIMENTOS 
CARGO N"DE CARGOS 
Cheíe de Gabinete OI 
Assessor Esoecial OJ 
Assessor Jurldico 02 
Assessor de Comunicação 0\ 
Tesoureiro OI 
Diretor de uepanamento IS 
Chefe. de Divisão 25 
Suoervisor Escolar 03 
Chefe de Setor 10 
Fiscal Geral 01 
Fiscal Tributário 02 
Sccre1llio de Gabinete OI 
Gabinete do Prefeito Mun1c1p:il de Par.m • PB. em OI de Dezembro de 2011. 
SOLANGE AIRES CA/..UETE GUIMARÃES 
Prefeua Municipal 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARARI 
GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Visando atender ao que determina a Constituição Federal, temos 
a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências a proposta 
Orçamentária do exercício financeiro de 2012. Na elaboração da referida proposta, 
foram obedecidas às normas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária , 
para o aludido exercício. 
Todavia, o Orçamento, como instrumento de programa a curto 
prazo, contém o plano de trabalho a ser desenvolvido pelo Poder executivo 
Municipal, durante o decorrer do exercício financeiro de 2012. Nele estão incluídas 
as Diretrizes gerais dos dispêndios com a manutenção dos Poderes Executivo e 
Legislativo, visando manter as funções básicas de Governo para a sociedade, 
bem como, a previsão de recursos necessários à realização de investimentos de 
infra-estrutura econômica, social e cultural em nosso Município. 
Assim sendo, a Proposta Orçamentária para exercício financeiro 
de 2012, estima uma Receita no montante de R$ 7.233.000,00 (Sete milhões 
duzentos e trinta e três mil reais). Esta expectativa de receita é baseada nos 
recursos que pretendemos arrecadar, nas transferências dos recursos 
provenientes do FPM, ICMS, etc., bem como, foram acrescidas as receitas 
originadas de convênios que ora são apresentados como orçamentários, 
celebrados com os Governos Federal e Estadual. 
RECEITAS CORRENTES 
Receita Tributária 
Receita Patrimonial 
Receita de Serviços 



Transferências Correntes 
Outras Receitas Correntes 
115.907,00 
10.237,00 
1.297,00 
7.053.145,00 
8.435,00 

- 
Dedução da Receita Corrente para o FUNDES 
RECEITA DE CAPITAL 
Transferências de Capital 
TOTAL 
- 1.195.534,00 
1.239.513,00 
7.233.000,00 
A programação da despesa para o próximo exercício, está fixada de 
forma a assegurar a manutenção da máquina administrativa do Município, bem 
como a continuidade da execução dos projetos em execução. Não foi esquecido 
dotações para atender compromissos contraídos em exercícios anteriores. 
A despesa fixada para os Órgãos integrantes do Poder Executivo e 
do Poder Legislativo importam o montante de R$ 7.233.000,00 (Sete milhões 
duzentos e trinta e três mil reais). Foram inseridos recursos destinados a Reserva de 
Contingência no valor de R$ 12.053,00 (doze mil e cinqüenta e três reais), que serão 
utilizados, preferencialmente, para reforço das dotações de pessoal 
insuficientemente fixada. 
1 - DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA 
CÂMARA MUNICIPAL 
GABINETE DO PREFEITO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
SECRETARIA OE INFRA-ESTRUTURA 
SECRETARIA DE SAÚDE 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
TOTAL 
487.366,00 
274.237,00 
822 .201 ,00 
250.409,00 
339.250,00 
1.365.211 ,00 
1.349.844,00 



1.612.939,00 
410.737,00 
297.214,00 
11 .539 ,00 
12.053,00 
7.233.000,00 
Convictos de estarmos apresentados as Vossas Excelências um 
programa de trabalho que espelha as reais necessidades de nosso povo, 
colocamonos 
à disposição dessa Colenda Casa para quaisquer informações que julguem 
necessárias e, aproveitamos o ensejo, renovar-lhes protestos de estima e especial 
apreço. 
PARARI, 09 DE OUTUBRO DE 2011. 

. tP/J O A rJtl}J _ 
SOLANGE AIR~tTE GUIMARAES 
PREFEITA 


