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DECRETO n° 105, DE 19  DE JULHO DE  2018.  
  

Específica tipos de  vedações  de 
construções em áreas que 
menciona, visando à preservação do 
aspecto  histórico, cultural, natural, 
estético ou urbanístico, bem como 
proíbe a execução de obras por 
parte de pessoas físicas ou jurídicas, 
contratadas ou não, pelos demais 
Entes Federados e suas respectivas 
autarquias,  sem a prévia 
autorização do Poder Executivo  
Municipal. 

                                                                
Fls. 1 / 02. 

 
                O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE 
CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, 
VII, constante na Lei Orgânica, bem como em consonância com o art. 7°, 
integrante da Lei Municipal n° 568 / 2002, que dispõe sobre o Código de 
Obras e,  subsidiariamente com a Lei Municipal n° 883 / 2017, que aborda 
sobre a preservação do patrimônio histórico, Cultural e Natural e, 
considerando adicionalmente: 
 

           A  necessidade de especificação  das situações de proibições 
concernentes à execução de obras que possam  vir prejudicar  os aspectos 
histórico, cultural, natural, estético ou urbanístico, nas áreas compreendidas no 
Centro Histórico;  
 
            A necessidade de melhor ampliar a fiscalização de obras, executadas 
por pessoas físicas ou jurídicas, visando  o combate antecipado de construções 
sem autorização legal  e / ou  irregulares; e 
  
           A necessidade de melhor conscientizar, alertar e ajuizar os 
responsáveis, nos termos das leis pertinentes, subsidiado por este instrumento 
regulatório. 
                    
    D E C R E T A: 
 
    Art. 1° Fica vedado, nos termos das Leis municipais em referência,   a 
realização de  tipos de construções, que  abaixo discrimina, situados na áreas 
que compreende o Centro Histórico,  tendo por finalidade  a preservação  do 
aspecto  histórico, natural, estético ou urbanístico: 
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                I – construções de edificações ou similares nas proximidades do 
Letreiro Roliúde Nordestina; 
             II – construções de edificações ou similares nas proximidades do 
Cruzeiro da Pedra e “ Furna do Caboclo “; 
              III  - construção particular no espaço situado entre o Museu Histórico e 
Cultural e a antiga  Cadeia Pública;  
            IV – modificação das calçadas que dão acesso as Igrejas; e 
             V -  outros espaços aprovados pelo Conselho Municipal de Patrimônio 
Cultural.  
 
         

            Art. 2° Fica proibido  a execução de obras, em qualquer área do 
Município de Cabaceiras,  por parte de pessoas físicas ou jurídicas, 
contratadas ou não, pelos demais Entes federados e suas respectivas 
autarquias,  sem a prévia autorização do Poder Executivo  Municipal. 
 
            Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, mesmo que haja 
autorização formal deste Órgão Público, a pessoa física e / ou jurídica 
responsável pela execução da obra fica obrigada a restaurar, com recursos 
próprios, o espaço público alterado, sob pena de medidas judiciais cabíveis. 
 

    Art. 3° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra-se.  
 

 
                           Cabaceiras,  19  de julho  de 2018; 183 anos de 
emancipação Política. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


