
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Lei N°194/2006, de 23 de Maio de 2006. 
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
DISTRITO DE BARREIRAS NO 
MUNICIPIO DE CARAÚBAS – PB E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-

PB, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores Decreta 
e eu sanciono a presente Lei. 

 
Art.1º - Tendo em vista reunir as condições necessárias à elevação a 

categoria de Distrito, fica criado a partir da presente data, o Distrito de Barreiras, 
localizado distante 24 km da Sede, limitando-se ao Norte com a cidade de Caraúbas, 
ao Sul com o Município de Jataúba – PE, ao Leste com o Município de Barra de São 
Miguel e a Oeste com o Município do Congo – PB. 

 
Art.2º - O município de Caraúbas providenciará todas as medidas 

necessárias para fornecer a Infraestrutura básica de manutenção de órgãos públicos 
e a criação de unidades administrativas que funcionarão na execução de atividades 
relacionadas à comunidade. 

 
Art.3º - Considerando o aumento da necessidade da Prestação de 

Serviços a comunidade Distrital de Barreiras, levando em consideração, o gradativo 
aumento da população e a demanda de obras decorrentes de serviços públicos fica 
criado o presente Distrito, face à abertura de créditos adicionais suplementares, no 
presente orçamento, com o objetivo de atender as necessidades da localidade. 

 
Art.4º - Em face do aumento da qualidade do serviço prestado aquele 

povoado, principalmente no tocante a saúde, educação, obras e serviços públicos 
fica elevada a presente categoria de distrito para atender com presteza e zelo aos 
anseios da sociedade. 

Art.5º - Tendo em vista o número de residências, no total de 210 
(Duzentas e dez) casas, escolas, igrejas, posto médico, posto da AGC – Agência 
Comunitária dos Correios, posto de delegacia, cemitério público, além de uma 
excelente Infraestrutura urbana, o povoado reúne condições e merecimento para 
elevação a categoria de Distrito. 

 
Art.6º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua sanção e 

publicação, revogadas às disposições em contrário. 
 

Caraúbas – PB, em 23 de Maio de 2007. 
 

José Gomes Ferreira 
 Prefeito  



 

 


