
 

 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

Gabinete do Prefeito 
 

 

Decreto n° 31, de 3 de fevereiro de 2017. 
 

Dispõe sobre o reajuste de 
preços públicos face à 
utilização de bens 
pertencentes ao 
patrimônio da 
municipalidade por 
terceiros, bem como 
discrimina os valores por 
utilização face à 
localização e a área total e 
define outras providências 
correlatas. 

 
                                                                                                                  
Fls. 1 / 03. 
 

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de 

suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal  e,  em 
consonância ainda com os artigos 188 e 189 constantes na   Lei 
Complementar n° 06 / 2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do 
Município e, por fim considerando adicionalmente: 

 
O acréscimo considerável de manutenção do Mercado Público 

Municipal com pagamentos de tarifas de energia elétrica, água e materiais 
de limpeza; 

 
Que há quase 15 anos os preços públicos não são reajustados. 
 
 
R E S O L V E: 

 

          Art. 1° Reajustar os valores dos preços públicos por utilização de bens 
pertencentes ao patrimônio municipal, definidos na Tabela  XII, integrante dos 
mencionados  artigos  constantes na Lei em referência, em anexo, passando a 
vigorar com os valores discriminados na folha seguinte, com seus efeitos a 
partir do próximo dia 1° de março do ano em curso. 
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Tabela XII 
 

Valores de preços públicos 
 

1. Utilização de bem público                         Valor – 
R$ 

1.1 – Complexo poli – esportivo por hora: 
a) Domingo a segunda – feira, manhã e tarde 
b) Domingo a segunda – feira, à noite 
c) Torneios. 

 

 
                          R$  5,00 
                          R$  6,00 
                          R$  2,00 

1.2 – Estádio Municipal: 
a) Partidas de campeonato 
b) Partidas amistosas 
c) Torneios e eventos. 

 

 
                          R$ 8,00 
                          R$ 
10,00 
                          R$  6,00 

2 – Utilização de Box do Mercado Público e outros 
imóveis para o desempenho de atividades 
comerciais ou prestação de serviços. 
 

                          
                         R$ 10,00 
                                A 
                          R$ 
100,00 

 
3– Utilização de área reservada para 
estacionamento de veículos nas festividades 
tradicionais: 
a) automóvel em geral 
b) motocicletas 
 

 
 

 
 
 
                       R$ 2,00 
                       R$ 1,00 
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Art. 2° Discriminar o Item n° 02 constante na Tabela XII, acima identificado, 

referente aos valores dos preços cobrados por utilização de imóveis públicos, levando-
se em consideração a localização e a área ocupada, passando a vigorar conforme 
abaixo discriminado: 
 
2 - Utilização de Box do Mercado Público e outros imóveis para o 
desempenho de atividades comerciais ou prestação de serviços 

       R$ 10,00 
              A 
        R$ 
100,00 

2.1 – Boxes situados no Mercado Público, especificamente defrontes  
à Av. 4 de junho, com área total de 11,0 m² a 18 m². 

______________________________________________________ 
2.1.1  - Box situado defronte a Av. 4 de junho, especificamente na 
esquina com os boxes laterais acostados no muro do Centro de 
Saúde, com área total de  24,54 m²  

       R$ 25,00 
 
      

 
         
         R$ 35,00 

2.2 - Boxes situados no Mercado Público, especificamente na área 
interna, com área total de 4,41 m² . 

         
        R$ 10,00 

2.2.1 – Boxes situados no Mercado Público, especificamente na área 
interna, com área total de 10, 05 m²   a 10,24 m² . 
 

        R$  16,00 
 
 

2.2.2 - Boxes situados no Mercado Público, especificamente na área 
interna, com área total de 20,0 m² a 21,5 m². 
 

        R$ 32,00 
 
 

2.2.3 - Boxes situados no Mercado Público, especificamente na área 
interna, com área total de 22,5 m². 

         R$ 35,00 

2.4 - Boxes situados na lateral do Mercado Público, especificamente  
acostados ao muro do Centro de Saúde, com área total de 9,5  m²  a 
12 m². 

        R$ 12,00 

2.5 – Boxes situados na Pça.  Gen.  José Pessoa e outros locais 
públicos. 

        R$ 16,00 

 
 Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.                                                              Cabaceiras,  3  de 
fevereiro de 2017. 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra – se. 

      
 


