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DECRETO n° 44, de 29 de maio de 2017. 
 
 

Dispõe sobre a regulamentação formal das ações  
inerentes à organização, coordenação, execução 
e fiscalização do Festival de Caprinos e Ovinos 
da Paraíba – Festa do Bode Rei e define outras 
providências correlatas.  

 
                                                                                                                      Fls. 1 / 
06. 

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o art. 12 e 64, VIII, constante na Lei Orgânica 
Municipal  e,  considerando ainda: 

 
Que a Prefeitura Municipal promove anualmente o maior Festival da 

caprinovinocultura da Paraíba – Festa do Bode Rei, promoção  esta que consta 
no Calendário de Eventos da Paraíba, sendo promovida desde o ano de 1998,  
contribuindo desde então, de forma significativa,  para  o desenvolvimento de 
toda a cadeia produtiva em nossa região, bem como para a valorização  da 
vocação regional e a cultura de nosso povo e  adicionalmente para um maior 
desenvolvimento do turismo no município; 

 

Que as ações básicas inerentes à organização, coordenação, 
execução e fiscalização do mencionado Evento não se encontram 

devidamente formalizadas oficialmente, 
 
D E C R E T A: 
 

Art. 1° Fica estabelecida a regulamentação formal das atividades  
inerentes à organização, coordenação, execução e fiscalização do FESTIVAL 
DE CAPRINOS E OVINOS DA PARAÍBA – FESTA DO BODE REI, tendo por 
finalidade  contribuir para atingir os seguintes objetivos: 

 
 I - facilitar  um melhor conhecimento prévio  das ações  a serem desenvolvidas 

por todos os titulares dos cargos da classe provimento em comissão e servidores 
públicos envolvidos, mesmo que haja  mudança de gestão; 

 
             II - dividir formalmente os níveis de  competências, os limites de atuação e as 
responsabilidades dos coordenadores e servidores envolvidos. 
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Art. 2° A FESTA DO BODE REI é um Evento promovido anualmente, na 

primeira semana do mês de junho, abrangendo a data de Emancipação Política 
do Município. 
 
Parágrafo único. Excepcionalmente, e por motivo de força maior, o referido 
evento pode ser promovido em outras datas. 
 

Art. 3° As ações  inerentes à  organização, coordenação, execução e 
fiscalização do Festival de Caprinos e Ovinos da Paraíba – Festa do Bode Rei, 
ficam sob a responsabilidade do Gestor Municipal, auxiliado pelos titulares das 
Secretarias abaixo elencadas: 

 
I – Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente; 
II – Secretaria de Educação, Cultura e Desportos – Divisão de Cultura; 
III – Serviços de Promoção de Eventos; 
IV – Departamento de Obras e Serviços Públicos; 
V -  Departamento de Turismo e Comunicação Social; 
VI – Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento; 
VII – Secretaria de Saúde. 

 
 Art. 4° Os Secretários responsáveis pelas direções das Secretarias 
constantes no artigo anterior ficam incumbidas das  atribuições básicas, abaixo 
elencadas, devidamente coordenadas pelo Gestor Municipal: 
 
          I – Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente: 
 
              a) providenciar, em conjunto com o Prefeito Municipal, a formalização 
de parcerias com o GOVERNO DO ESTADO, GOVERNO FEDERAL, EMEPA, 
EMATER, DEFESA AGROPECUÁRIA, SEBRAE, BANCO DO NORDESTE, 
BANCO DO BRASIL,CAIXA ECONÔMICA, ORGANIZAÇÕES CIVIS, 
INICIATIVA PRIVADA, entre outros.  
               b) promover, em conjunto com o Prefeito Municipal, reuniões com os 
criadores, visando definir ações na área pertinente e os temas dos seminários.  
             c) organizar a expofeira de animais. 
             d) providenciar e / ou revisar os regulamentos de todas as competições 
em sua área de atuação. 
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             e) providenciar a contratação de um Veterinário para acompanhamento 
das competições. 
              f) providenciar, juntamente com a responsável pelo Departamento de 
Obras e Serviços Públicos,  na área do Parque do Bode,  a limpeza do terreno, 
a montagem, pintura  e identificação dos currais, bem como os espaços para 
as competições.     
              g) providenciar o transporte e alimentação dos animais. 
              h) providenciar equipe de limpeza e seguranças.  
              i) providenciar os materiais necessários para as competições. 
              j) providenciar a locução das competições no Parque do Bode. 
                l) providenciar a hospedagem dos profissionais auxiliares residentes 
em outros municípios. 
              m) organizar o desfile da Comitiva Real pelas ruas da Cidade. 
              n) outras atribuições correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 
 
         II – Secretaria de Educação, Cultura e Desportos - Divisão de 
Cultura: 
 
               a) contactar e selecionar, conjuntamente com o Prefeito Municipal, os 
grupos de forró pé - de - serra,  os grupos folclóricos e expositores de produtos 
artesanais. 
               b) definir, juntamente com Prefeito Municipal, o grupo de  
recepcionistas (Informa Bode ) que irão orientar os grupos e artesãos. 
              c) definir o local que servirá de vestuário e guarda dos grupos e 
artesãos.  
              d) definir locais e horários de duração das apresentações. 
                e) providenciar lanches para os grupos e equipe de trabalho no palco 
do Arraial Liu dos 8 Baixos. 
              f) providenciar os materiais necessários para a produção e 
comercialização da bebida artesanal denominada “ Xixi de Cabrita “. 
             g) outras atribuições correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 
 
          III – Serviço  de Promoção de Eventos:  
 
     a) providenciar a decoração de todas as áreas do Evento; 
              b) elaborar propostas de modelos de portais. 
              c) promover os Concursos da Garota Bode Rei Municipal e 
Intermunicipal. 
              d) providenciar os regulamentos pertinentes. 
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                e) providenciar, em conjunto com a responsável pelo Departamento 
de Obras e Serviços Públicos,  a limpeza da área, a montagem  e identificação 
das barracas situadas na Praça do Artesanato e no Arraial Liu dos 8 Baixos. 
              f) providenciar o local de guarda dos produtos artesanais. 
              g) providenciar, em conjunto com o Prefeito Municipal, a distribuição 
de seguranças e agentes de limpeza. 
              h) outras atribuições correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal.  
          
 
 IV – Departamento de Obras e Serviços Públicos: 
 
              a) providenciar, em conjunto com o Prefeito,  o layout de distribuição 
das barracas, instalação dos comerciantes informais, estacionamentos, entrada 
de veículos na cidade  e áreas livres.    

   b) providenciar  e acompanhar a montagem das barracas, de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal, com disponibilidade de mesas, 
cadeiras, frezers, eletrificação e abastecimento dágua, nas áreas do 
Evento.  

             c)  providenciar as  placas de sinalização e identificação  pertinentes. 
             d)  providenciar e distribuir os painés para divulgação dos 
patrocinadores. 
             e)  providenciar o cadastramento dos comerciantes informais. 
              f) providenciar, juntamente com o Prefeito Municipal, a distribuição dos 
banheiros masculinos e femininos. 
             g) definir, em conjunto com o Prefeito Municipal,   as equipes de 
limpeza, reforço policial  e seguranças em todas as áreas do evento,  

  h) entre outras correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 
 
  V – Departamento de Turismo e Comunicação Social: 
 
            a) providenciar, em conjunto com o Prefeito Municipal, os materiais 
gráficos, arte e o tema do Festival. 
           b) promover reuniões com os condutores de turismo e recepcionistas. 
            c) expedir ofícios, convites, emails, releases, entre outros meios de 
comunicação.  
            d) definir, em conjunto com o Prefeito Municipal,  a veiculação por meio 
da mídia televisiva, radiofônica, impressa, outdors e internet. 
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 VI – Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento: 
 

a) providenciar, juntamente com o Prefeito Municipal, o envio do projeto 
do Festival para os Órgãos  integrantes da esfera federal e estadual, 
bem como para a iniciativa privada.  

b) Providenciar meios de melhor racionalização dos custos e acréscimo 
de arrecadação.  

c) definir, juntamente com o Prefeito Municipal, os preços públicos que 
deverão cobrados dos comerciantes informais e barraqueiros; 

d) definir, juntamente com o Prefeito Municipal, o número de camisas a 
serem disponibilizadas para as equipes de trabalho e as que serão 
postas para comercialização. 

           e) providenciar, juntamente com o Departamento de Obras e Serviços 
Públicos, a estrutura da Central de Informações. 
          f) outras correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 
 
 VIII – Secretaria de Saúde: 
 
           a) providenciar a disponibilidade das ambulâncias próximas às áreas do 
Evento, principalmente no Parque do Bode, por ocasião da realização das 
competições. 
           b) providenciar equipes para execução de plantões ininterruptos. 
           c) providenciar vistoria nas barracas e comércio ambulante para fins de 
expedição ou não do Alvará de Vigilância Sanitária. 
           d) providenciar a instalação da “ Tenda da Saúde “ para fins de aferição  
de pressão, distribuição de panfletos educativos, etc. 
          e) outras correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 

                                                                                                                          
         

Art. 5° As competições integrantes da FESTA DO BODE REI, são as 
abaixo elencadas, entre outras que poderão ser criadas: 

 
I – Concurso do Bode Rei; 
II – Concurso da cabra leiteira; 
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III – Concurso: Fórmula Bode: categoria juvenil e adulto ( masculino ) e 

adulto ( público feminino ); 
IV – Concurso Pega Bode;                                                                                                                                 
 V -  Concurso Gincana do Bode; 
VI – Concurso Laço do Bode: categoria juvenil, adulto e para o turista; 
VII -  Concurso Garota Bode Rei: Municipal e intermunicipal. 

Parágrafo único. Todas as competições em referência  atendem ás normas 
constantes  nos Regulamentos pertinentes, que são partes integrantes deste 
instrumento regulatório. 

 
 Art. 6° Os Eventos integrantes da Festa do Bode Rei serão realizada 
nos  espaços  públicos abaixo discriminados, entre outros que poderão ser 
criados, com as suas respectivas destinações: 
 
             I – Parque do Bode Rei: local onde será realizada Expofeira de 
caprinos e ovinos e execução das competições: Concurso do Bode Rei, Cabra 
Leiteira, Fórmula Bode, Pega Bode, Gincana do Bode e  Laço do Bode; 
 
           II – Feira do Artesanato: Local destinado à Expofeira de artesanato; 
 
            III – Arraial Liu dos 8 Baixos: Local destinado a apresentações de 
grupos de forró pé de serra, grupos folclóricos, quadrilhas e concurso da 
Garota Bode Rei; 
 
          IV – Área de shows: local destinado á apresentações de grupos 
musicais de renome regional e ou nacional. 
 
          Art. 7º  Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário.  
                                                 Cabaceiras, 29 de maio de 2017; 181 anos de 
Emancipação Política. 
 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra – se. 
 


