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PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

DECRETO Nº  128, DE 21 DE JANEIRO  DE  2019. 
 
 

Regulamenta  o Recadastramento Imobiliário, 
objetivando atualizar o Cadastro Fiscal 
Municipal e define outras providências 
correlatas. 
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais constantes no Art. 64, 
VII da Lei Orgânica, e considerando ainda: 
 

A obsolescência dos dados que compõem o Cadastro Fiscal Imobiliário; 
 
           A necessidade de se instituir a Planta Genérica de Valores; e 
 
           A  Lei Federal n° 101 / 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, em 
seus artigos nºs 11,13 e 14,  estabelece normas referentes à finanças públicas, 
constituindo como responsabilidade da administração municipal a instituição, previsão 
e a efetiva arrecadação  dos tributos  municipais.  
 

DECRETA: 

 
  Art. 1º Fica estabelecido o Recadastramento Imobiliário  tendo por finalidade  
servir de base para a atualização dos dados informativos que compõem o cadastro 
fiscal Municipal. 
 
           Parágrafo único.  O período de coleta e registro de informações no sistema 
informatizado pertinente abrangerá o período máximo de 06 ( seis ) meses, contados a 
partir de 1° de fevereiro próximo.  
 

Art. 2° O Recadastramento Imobiliário abrangerá todas as unidades 
imobiliárias,  na zona urbana da sede do Município, bem como do Distrito Ribeira, 
construídas ou não, imunes, isentas ou mesmo quando não sujeitas à incidência do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial – IPTU. 

 
§ 1° Para efeito do caput deste artigo, compreende-se  por imóveis imunes, 

isentos e não sujeitos a incidência do IPTU, imóveis pertencentes ao patrimônio da 
municipalidade, igrejas,  associações comunitárias, sindicatos,  cartórios notariais e de 
registro.  
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§ 2° A concessão e a manutenção de quaisquer isenções relativas ao IPTU 

ficam condicionadas à realização do recadastramento do imóvel e dos dados 
cadastrais  do sujeito passivo no Cadastro Imobiliário, no prazo estabelecido no 
parágrafo único do artigo primeiro deste instrumento regulatório. 

 
Art. 3° Todas as unidades imobiliárias serão visitadas pelos cadastradores, a 

fim de  coletar informações acerca da localização, propriedade, medidas, utilização, 
materiais aplicados na construção, tipologia, instalações e demais informações 
pertinentes ao cadastro.   

 
§ 1° Quando o imóvel for ocupado por terceiros caberá aos ocupantes mediar 

às solicitações dos cadastradores aos proprietários. 
 
§ 2° O contribuinte que não permitir o ingresso dos cadastradores estará sujeito 

ao arbitramento das informações no Cadastro Imobiliário. 
 
Art. 4° Fica a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento com a 

incumbência da coordenação do Recadastramento Imobiliário de que trata este 
instrumento. 

 

Art. 5° Este Decreto entrará  em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Registre-se, publique-se  e cumpra – se. 

 
 
                                   Cabaceiras, 21 de janeiro de 2019; 183 anos de 
Emancipação Política. 

 
 
 

 
 

 


