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PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  
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DECRETO n° 123, DE 3  DE JANEIRO DE 2019. 
 

Dispõe sobre a atualização dos 
valores unitários de metro quadrado 
de construção e terreno, que 
compõem a base de cálculo do valor 
venal para efeito de lançamento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano  - 
I P T U - 2019 e define outras 
providências correlatas. 

 
                                                                                                                   

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o art. 13, I, IV e 64, VII da Lei Orgânica 
Municipal, bem como  nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, em  
consonância ainda com o art. 51, integrante da  Lei Complementar n° 06 / 2017, que 
dispõe sobre o Sistema Tributário do Município, 

 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1° Atualizar os valores unitários de metro quadrado de construção e terreno 

constantes na Lei Complementar n° 06 / 2017, que  compõem a base de cálculo do valor 
venal para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano ( I P T U ) – 2019. 
 

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo, tem por referência 
o Índice Oficial de Inflação apurado pelo Índice de Preço ao Consumidor - IPCA, no 
percentual de 4,05% ( quatro virgula, zero cinco por cento ), no ano de 2018. 
 

Art. 2° Este Decreto entrará  em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Registre-se, publique-se  e cumpra – se. 
 
 
                        Cabaceiras, 3  de janeiro de 2019; 183 anos de Emancipação Política. 
 
 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 
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DECRETO nº  124, DE 7  DE JANEIRO DE 2019.   
 

 

 

Prorroga o período de situação anormal, caracterizada como 
situação de emergência  no município de Cabaceiras, 
constante no Decreto n° 103, de 13 / 07 / 2018, em 
decorrência da continuidade da estiagem, e define outras 
providências correlatas.  
 
 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e tendo em 
vista o prescrito no art. 17 do Decreto Federal 5.376, de 17 de fevereiro de 2005 e pela 
Resolução nº  03, do Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC)  e, considerando 
ainda: 
 
          Que continuidade da escassez pluviométrica no Município  tem provocado  prejuízos 
significativos nas atividades produtivas, principalmente com relação à agricultura e 
pecuária; 
 
          Que  o Poder Público deve adotar providências para amenizar os efeitos da seca, 
provendo a população com água potável e alimentação para consumo humano;   
          
          Que é obrigação  dos Poderes Públicos buscar soluções para minimizar os efeitos 
desse fenômeno natural; e 
 

Que este Ente Municipal não dispõe de recursos suficientes para enfrentar este 

período que assola este  Município, especialmente às comunidades rurais. 
 
 
DECRETA: 

 

Art. 1º Fica prorrogado o período de  situação anormal, caracterizada como Situação 
de Emergência  em todo o território do município de Cabaceiras, constante no Decreto n° 
103 / 2018, a se vencer no próximo dia 13 / 01, face  à continuidade da  Estiagem,  por um período 
de 180 (cento e oitenta ) dias. 
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                                                                                                                    ( Cont. )  DECRETO nº  124  / 2019. 
   Fls. 2 / 02. 
 

 
 

 

            Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Extraordinário para fazer  
face à  situação existente. 
 

Parágrafo único.  A tomada de decisão contida no caput desse artigo, de imediato será 
comunicado ao Poder Legislativo, em obediência à legislação em vigor. 
 

Art. 3º Fica autorizada a convocação de voluntários para reforço das ações de respostas à 
situação emergencial  vivida no Município. 
 

Art. 4º Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da  Lei  nº 8.666/93 e,  
considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitações ou contratos de 
aquisição de bens e serviços, especificamente relativos às atividades de prestação de serviços e de  
obras pertinentes, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em Lei. 

 
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 103 / 2018. 
 
 

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

 
                                     Cabaceiras,  7 de janeiro  de 2019; 183 anos de Emancipação Política. 
 
 
 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                                              Prefeito Constitucional 
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DECRETO Nº  126, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.                                                                                           
 
Ficam estabelecidas as metas bimestrais de arrecadação, 
a programação financeira e o cronograma mensal de 
desembolso para o exercício financeiro de 2019 e define 
outras providências correlatas. 

 
           O Prefeito Municipal de Cabaceiras, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),  
DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação 
Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 
2019 do município de Cabaceiras – PB. 

 
          Parágrafo único.  O Anexo I deste Decreto estabelece as Metas Bimestrais de Arrecadação, 
enquanto o Anexo II estipula a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de 
Desembolso, para o exercício financeiro de 2019. 
 
           Art. 2º  A verificação do cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de 
Execução Mensal de Desembolso se dará bimestralmente e, caso seja verificado o desequilíbrio 
fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este 
Decreto. 
 
          Art. 3º A Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso abrangem as 
despesas já previstas no orçamento, sendo que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações 
governamentais que acarretem aumento de despesas e que não estejam previstas no orçamento 
inicial, somente possuirão sua programação e execução após expressa determinação 
governamental. 
 
         Art. 4º A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por 
este Decreto poderão ser alterados durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da 
arrecadação e a realização das despesas indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o 
equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. 
 
        Art. 5º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos 
retroativos a 1º de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 
 
                              Cabaceiras, 14 de janeiro de 2019; 183 anos de Emancipação Política. 
 
 

  TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
Prefeito 
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DECRETO Nº  127, 14 DE JANEIRO  DE  2019. 
 
 

Dispõe sobre a definição dos novos valores a serem 
pagos aos prestadores de serviços de transportes escolar 
e, estabelece 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 a necessidade de reajuste dos preços por quilômetro rodados em 
virtude do aumento dos valores de combustíveis a nível nacional, para efeito da definição 
dos valores pagos pela Prefeitura Municipal na realização desses serviços por terceiros, 
através do Programa Municipal de Transporte Escolar; e, 
 

Considerando  a necessidade de adequação aos valores máximos devidamente 
pagos aos prestadores de serviços de transporte escolar contratados pelas prefeituras 
municipais circunvizinhas. 
 

DECRETA: 
 
  Art. 1º Ficam estabelecidos os valores máximos para contratação de veículos 
destinados ao serviço de transporte escolar no município de Cabaceiras, de acordo com o 
critério do valor destinado de 1 (um) quilômetro rodado, conforme descriminação seguinte: 
 
           I - Ônibus: R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos).  
           II – Micro-Ônibus: R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos). 
            III – Caminhonete, Veraneio e/ou veículo similar: R$ 1,30 (um real e trinta 
centavos); e 
           IV – Veículo tipo passeio c/ capacidade de transportar 4 (quatro) passageiros: R$ 
1,20 (um real e vinte centavos). 
  
 Art. 2º Os veículos bem como seus condutores, deverão apresentar a 
documentação exigida para celebração do Contrato, devidamente legalizada e atualizada. 
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 Parágrafo único. A documentação de que trata esse Artigo, quando a contratação 
for realizada com Pessoa Física, serão exigidos os seguintes documentos: 
 
           I – Documentos do veículo devidamente legalizado e em dia; 
           II – Documentos do condutor do veículo: carteira de habilitação com a 
correspondente classificação para o veículo atualizada, RG e CPF; 
          III – Alvará; 
          IV – Comprovante de situação cadastral no CPF; 
          V – Comprovante de residência; 
          VI – Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e 
Municipal, onde possa identificar o CPF do participante, dentro do prazo de validade; e 
         VII – Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT). 
 
 Art.  3º  Revogadas as disposições contrárias, especialmente o Decreto nº 28 /2017 
de 2 de fevereiro de 2017, este instrumento regulatório entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
                                                                                       Cabaceiras, 14 de janeiro de 2019. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 
 

 
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 
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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. 

 
 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 
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DECRETO  nº  129, DE  22  DE JANEIRO  DE  2019. 
 
 

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE LUTO OFICIAL NO 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, FACE O FALECIMENTO 
DE  EX – SERVIDORA PÚBLICA  QUE MENCIONA. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica municipal e, considerando ainda: 

 
O falecimento da Ex – Servidora Pública Municipal aposentada  AMÉLIA 

ESTÁCIO DE LIMA, ocorrido  na noite  desta  segunda - feira ( 21 / 01 ); 
 
O exercício profissional desempenhado pela mesma,  desde sua admissão em 

1° / 04 / 1985, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, executado  de forma assídua, 
responsável, honesta e comprometida,   

 
 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica declarado, com profundo pesar, LUTO OFICIAL, por dois dias, no 

município de Cabaceiras, face o  falecimento da Ex – Servidora Pública aposentada, que 
exerceu o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, AMÉLIA ESTÁCIO DE LIMA, ocorrido  na 
noite  desta segunda - feira ( 21 / 01 ). 

 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                   Cabaceiras, 22 de janeiro de 2019; 183 anos de Emancipação Política. 
 
 

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

 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 130, de  29 de janeiro de 2019.  
    

Dispõe sobre a aprovação oficial do 
Calendário Escolar referente ao ano letivo 
de 2019 e determina outras providências 
correlatas. 
 
 

 
O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em consonância  com a 
Lei Federal n° 9.394 / 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
adicionalmente com a Lei Municipal n° 704 / 2009, que trata sobre o Sistema Municipal de 
Ensino,  

 
 

DECRETA: 
 
Art. 1° Fica aprovado oficialmente o Calendário Escolar a ser cumprido pelos dirigentes 

dos Educandários Públicos Municipais, referente ao ano de 2019, no total de 202 (duzentos e dois ) 
dias letivos, conforme programação constante na tabela em anexo. 

 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor a parir da data de sua publicação. 

 
 

Cabaceiras, 29 de janeiro de 2019; 183  anos de Emancipação Política. 
 

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

  
 
 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                                            Prefeito Constitucional  
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DECRETO n° 132, DE  8 DE FEVEREIRO DE 2019.  
 

Dispõe sobre a instituição da Nota Fiscal 
Eletrônica – NFs-e de Serviços no âmbito da 
Administração Pública Municipal de Cabaceiras  
e define outras providências correlatas. 

 
 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 22, § 8º, inciso II, da Constituição do Estado e no art. 
13, I e 64, VII, da Lei Orgânica do Município, e, considerando: 
 

 A necessidade dos Prestadores de Serviços de emitirem nota fiscal de serviços, cabendo à 
administração pública proporcionar meios de desburocratizar a atividade econômica dos 
contribuintes e de reduzir custos operacionais com a aplicação dos recursos tecnológicos, visando 
à emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NFS-e, visando sempre promover a Justiça Fiscal com 
responsabilidade; 
 

 Que a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, vem 
disponibilizando e dando suporte técnico necessário para todos os contribuintes, escritórios de 
contabilidade e substitutos tributários; e, 
 

Que os contribuintes de um modo geral possuem uma estrutura mínima de informática que 
pode auxiliar os prestadores de serviços, quando necessário, ao preenchimento da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica – NFS-e, diretamente da página eletrônica do Município na Internet ou no 
Departamento de Administração Tributária do Município, quando for o caso. 
 
 
 D E C R E T A : 

 
CAPÍTULO I 

Da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e 
Seção I 

Da Definição da NFS-e 
 

Art. 1º Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, identificada pela sigla NFS-e, como 
documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura do Município de Cabaceiras, 
com o objetivo de registrar as operações relativas à todas e quaisquer modalidades de prestação de serviços no 
âmbito do Município. 
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SEÇÃO II 
Das Informações Necessárias a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e 

 
Art. 2º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e conterá as seguintes informações: 

 
I - número sequencial; 
II – data e hora de emissão; 
III - código de verificação de autenticidade; 
IV - Identificação do Prestador de Serviços, com: 

 
a) nome ou razão social; 
b) endereço; 
c) CPF/CNPJ; 
d) Inscrição Estadual; 
e) Inscrição Municipal; 
f) Atividade; 

 
V - Identificação do Tomador de Serviços, com: 

 
a) nome ou razão social; 
b) endereço; 
c) CPF/CNPJ; 
d) Inscrição Estadual; 
e) Inscrição Municipal; 

 
VI - Descrição do serviço; 
 

       VII – Outras informações, com: 
 

a) Natureza da Operação: 
 

                         a.1) tributação no Município; 
a.2) tributação fora do Município 
a.3) exigibilidade suspensa por Decreto; 
a.4) exigibilidade suspensa por Ordem; e, 
a.5) imune. 
 

b) optante do Simples; 
c) ISS retido; e 
d) competência; 

 
       VIII – Construção Civil, com: 
 

a) Código do Artigo; e 
b) Código da Obra. 
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        IX – Valores (R$), com: 
 
                    a) serviço/Nota; 
                    b) deduções; 
                    c) desconto/Benefício; 
                    d) descontos Incondicionados; e 
                    e) outras Retenções; 
 

       X – Impostos Federais, com: 
 

a) PIS (Programa da Interação Social); 
b) COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); 
c) IR (Imposto de Renda); 
d) INSS (Instituto Nacional do Seguro Social); e, 
e) CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ). 

 
              XI – Totais (R$), com: 
 
                    a) base de Cálculo; 
                    b) crédito gerado; 
                    c) alíquota ISS; 
                    d) valor do ISS; e, 
                    e) valor Líquido; 

 
§ 1º A NFS-e conterá, no cabeçalho, as expressões da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, 

CNPJ, endereço, “Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e” e situação da Nota Fiscal: Emitida / Paga. 
 

        § 2º O número da NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem crescente sequencial (exercício/nº 
da nota), sendo específico para cada estabelecimento do prestador de serviços. 
 

        § 3º A identificação do Tomador de Serviços de que trata o inciso V, “c”, deste artigo é opcional 
para os prestadores pessoas físicas ou as sociedades constituídas. 

 
 

SEÇÃO III 
Da Emissão da NFS-e 

 
        Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento baixar 

Instrução Normativa visando definir ou excluir os prestadores de serviços obrigados à emissão de NFS-e, na 
forma indicada em ato próprio do Departamento de Administração Tributária e Fiscalização do Município. 
 

       Parágrafo único. O contribuinte desde que cadastrado no sistema eletrônico de ISSQN será 
considerado habilitado a emitir a NFS-e, respeitando-se as disposições previstas na legislação tributária vigente. 
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Art. 4º A NFS-e deve ser emitida on-line, por meio da Internet, no endereço eletrônico a ser definido 

pela Prefeitura Municipal somente pelos Prestadores de Serviços estabelecidos no município de Cabaceiras, 
mediante a utilização da Senha Web, salvos os casos que na impossibilidade de emissão de Notas Fiscais por 
quaisquer motivos através do endereço eletrônico do Município, deve-se acionar o responsável pela 
Administração Tributária e Fiscalização para que a emissão das respectivas Notas Fiscais e posterior 
recolhimento do ISSQN sejam assegurados. 
 

§ 1º O contribuinte que emitir NFS-e deverá fazê-lo para todos os serviços prestados. 
 

§ 2º A NFS-e emitida poderá ser enviada ao Tomador de Serviços no formato impresso em via única, 
ou por “e-mail”, no formato PDF. 
 

Art. 5º No caso de eventual impedimento da emissão on-line da NFS-e, o Prestador de Serviços 
emitirá Recibo Provisório de Serviços - RPS, que deverá ser substituído por NFS-e na forma deste Decreto. 
 

Art. 6º O Departamento de Administração Tributária e Fiscalização disponibilizará modelo padrão 
para emissão do RPS a ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte, sem a necessidade 
de solicitação da Autorização de Impressão de Documento Fiscal - AIDF, devendo conter todos os dados que 
permitam a sua substituição por NFS-e. 
 

§ 1º O RPS deve ser emitido em 2 (duas) vias, sendo a 1ª (primeira) entregue ao Tomador de 
Serviços, ficando a 2ª (segunda) em poder do Emitente. 
 

§ 2º Independentemente de haver indício, suspeita ou prova fundada de que a emissão do RPS 
esteja impossibilitando a perfeita apuração dos serviços prestados, da receita auferida e do imposto devido, ao 
Departamento de Administração Tributária e Fiscalização poderá exigir do contribuinte a emissão do RPS 
mediante Autorização de Impressão de Documento Fiscal - AIDF. 
 

§ 3° O Tomador de Serviços poderá consultar o status do RPS no endereço eletrônico oficial do 
município de Cabaceiras. 
 

Art. 7º O RPS será numerado obrigatoriamente em ordem crescente seqüencial a partir do número 
(1) um, coincidindo sempre com o número sequencial da Nota Fiscal Eletrônica a ser emitida. 
 

Art. 8º As notas fiscais convencionais já confeccionadas antes da data de publicação deste decreto 
poderão: 
 

I - ser utilizadas até o término dos blocos impressos desde que não iniciada a emissão da NF-e; e, 
II – ser inutilizadas pelo Departamento de Administração Tributária e Fiscalização, por solicitação do 

contribuinte. 
 

Art. 9° O RPS, tratado nos artigos 5º e 6º, deverá ser substituído por NFS-e até 48 (quarenta e oito) 
horas contadas da sua emissão. 
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§ 1º O RPS emitido, para todos os fins de direito, perderá sua validade depois de transcorrido o prazo 
previsto neste artigo, salvo permanência da inoperância do sistema no portal da Prefeitura Municipal de 
Cabaceiras, hipótese em que o contribuinte deverá obter, junto a  Divisão de Administração Tributária, 
autenticação do RPS emitido. 
 

§ 2º A substituição fora do prazo e a não-substituição do RPS pela NFS-e, equiparando esta última a 
não emissão de nota fiscal convencional, sujeitará o prestador de serviços às penalidades previstas na 
legislação em vigor. 
 

 
SEÇÃO IV 

Do Cancelamento da NFS-e 
 
Art. 10. A NFS-e poderá ser cancelada pelo próprio contribuinte até 24 (vinte e quatro) horas após 

sua emissão no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Cabaceiras ou, findo o prazo, mediante 
solicitação do contribuinte, ou seu representante legal devidamente constituído, por meio de processo 
administrativo, onde deverá conter: 
 

I – Identificação do contribuinte; 
II – Cópia da NFS-e a ser cancelada;  
III – Justificativa do cancelamento. 

 
§ 1º Fica a cargo do Departamento de Administração Tributária e Fiscalização a requisição de 

quaisquer outros dados ou documentos a fim de instruir o pedido de solicitação previsto no caput desse artigo, 
conforme o caso. 
 

§ 2º Deferido o pedido, será feita a liberação da NFS-e para efetivação do cancelamento pelo 
Departamento de Administração Tributária e Fiscalização. 
 

§ 3º Se o cancelamento se realizar após o pagamento do imposto devido, o procedimento disposto 
nesse artigo deverá ser complementado com as providências pertinentes à restituição e/ou compensação de 
valores. 

 
 

CAPÍTULO II 
Das Disposições Finais e Transitórias 

 
Art. 11. As NFS-e emitidas poderão ser consultadas em sistema próprio da Prefeitura do Município de 

Cabaceiras enquanto não transcorrido o prazo prescricional e/ou decadencial inerente ao Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza. 
 

Art. 12. Os Prestadores de Serviços, bem como os Tomadores ou Intermediários de Serviços, 
responsáveis ou não pelo recolhimento do Imposto, ficam dispensados de informar no sistema eletrônico de 
ISSQN as NFS-e emitidas ou recebidas. 

 
 
 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  
Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 
 

 
Art. 13. Aos contribuintes prestadores de serviços, que também figurem como sujeitos passivos do 

ICMS, emitindo a nota fiscal conjugada, que procedam com a identificação no corpo da NFS-e da Fazenda 
Pública Estadual as informações relativas ao ISSQN, permanecem as obrigações acessórias em vigor. 
 

§ 1º O Diretor de Arrecadação Tributária e Fiscalização será a autoridade competente para decidir 
acerca das solicitações previstas neste artigo. 
 

§ 2º A Divisão de Administração Tributária  poderá solicitar o arquivo digital da NF-e estadual emitida, 
sob pena do contribuinte incorrer nas sanções previstas em leis ou Decretos do gênero pertinentes. 
 

Art. 14. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, em conjunto com 
a Assessoria Jurídica do Município a interpretação da aplicação deste Decreto. 
 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

                      Cabaceiras, 8 de fevereiro de 2019; 183 anos de Emancipação Política. 

 

               
 

 
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

                                            Prefeito Constitucional  
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