
 

 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

Gabinete do Prefeito 
 

 

DECRETO n° 27, de 4 de  janeiro de  2017. 
Dispõe sobre o 
reordenamento da 
execução dos serviços  na 
Unidade de Distribuição de 
água dessalinizada,  a 
racionalização da 
disponibilidade  da mesma 
e, define outras 
providências correlatas.    
      

                                            
Fls. 1 / 02. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, TIAGO 
MARCONE CASTRO DA ROCHA, no uso de suas atribuições legais constantes 
na Lei Orgânica Municipal e, considerando adicionalmente: 

 
 A necessidade de reordenamento da execução de distribuição de água   

dessalinizada,  objetivando uma melhor organização dos serviços oferecidos à 
população; 

 
 A necessidade de racionalização da distribuição da mesma,  tendo por 

finalidade evitar o colapso parcial ou total do abastecimento,  
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1° Decretar  o  reordenamento da execução dos serviços na Unidade de 

Distribuição de Água dessalinizada,  bem como a racionalização da disponibilidade da 
mesma, proveniente da operacionalização por meio do  dessalinizador, instalado nesta 
Cidade. 

 
Art. 2° A Unidade de Distribuição de Água dessalinizada  deverá funcionar em 

obediência  as normas  abaixo elencadas: 

 
   I – funcionamento  de segunda a sábado,  no horário das 5  até às 10 horas 

da manhã;  

  II – disponibilidade  de   04 (quatro )  torneiras  dágua, sendo uma exclusiva 

para pessoas idosas ( acima de 60  anos ) e as outras 03 ( três ) para as demais 
faxetárias de idade. 

  
Parágrafo único.  Excepcionalmente, face à ocorrência de problemas técnicos 
operacionais no sistema de dessalinização, o funcionamento poderá ocorrer  no 
período da tarde. 
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Art. 3° Fica expressamente proibido o estacionamento de veículos 

automotores em frente à mencionada Unidade de Distribuição, bem como da  
vizinhança, os quais deverão ser estacionados na lateral  do referido recinto e / ou em 
outros locais próximos, objetivando assim evitar a obstrução da mencionada via.  

 
 
 
Parágrafo único. Fica a Chefe de Gabinete  incumbida de providenciar as placas e / 
ou  letreiros relativos  à  proibição pertinente. 

 
Art. 4° O responsável pelo gerenciamento da Unidade de Distribuição 

pertinente, deverá racionalizar a distribuição  dágua,  em conformidade com  as regras 
abaixo discriminadas: 

 
I – distribuição de 20 ( vinte ) litros dágua, por dia e por família que  

reside na zona urbana; 
 

          II – distribuição de 40 ( litros ) litros dágua, por dia e por família, residente 
na zona rural. 
 

§ 1° As quantidade de distribuição, objeto deste instrumento são de caráter 

temporário, sem prefixação  tempo  determinado, até que seja providenciado à 
instalação de  novos dessalinizadores, tanto na zona urbana quanto na  zona rural.   
 
§ 2° Fica a Chefe de Gabinete  incumbida de providenciar os letreiros informativos. 

  
 Art. 5°  Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.                                            
                                     Gabinete da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, em 4 de janeiro 
de 2017. 
 

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

 


