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DECRETO n° 25, de 2  de janeiro de 2017. 
 

Dispõe sobre a normatização de 
numeração de Atos Oficiais 
expedidos pelo  Poder Executivo e 
define outras providências correlatas. 
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O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal  e considerando ainda, 
 
Que a expedição de determinados  Atos Oficiais, abaixo identificados, expedidos 

pelo Poder Executivo, a exceção das Leis Ordinárias, encontram-se sendo registrados 
numericamente em desacordo com o Manual de Redação de Atos Oficiais da Presidência 
da República e Instruções Normativas Complementares, ou seja com início e fim por 
período anual; 

 
Que o referido Manual deve servir de referência legal visando à expedição de tais 

atos, de forma padronizada e continua dos registros numéricos, independentemente do ano 
civil e de mudança de gestão; 

 
Que tal normatização permite aos interessados saber mais facilmente a totalidade 

dos atos oficiais expedidos.  
 
R E S O L V E : 
 
Art. 1° Determinar que os Atos Oficiais expedidos pelo  Poder Executivo, abaixo 

identificados, devem ser registrados numericamente em ordem de sequência numérica 
crescente, independentemente do ano civil e mudança de gestão.      
 
§ 1° Os atos oficiais a que se refere o caput deste artigo são  o  seguinte: Projetos de Leis 
Ordinários, Projetos de Leis Complementares, Leis Complementares, Vetos, Decretos, 
Portarias, Ordens de Serviços, Instruções Normativas,  Certidões, Declarações, Processos 
Licitatórios, entre outros pertinentes. 
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§ 2° A numeração mencionada, tem por referência inicial as últimas numerações 
seqüenciais dos respectivos atos oficiais expedidos no ano de 2016. 
 
 Art. 2° Os  atos de Correspondências Oficiais expedidos pelo Chefe do Poder 
Executivo ou pelo Secretariado,  continuam a ser registrados numericamente em ordem 
seqüencial com início e fim por período anual.    
 
Parágrafo único. Compreende-se por atos de correspondências oficiais, o seguinte:  
Ofício, Ofício – Circular, Memorando, Notificações, entre outros pertinentes. 
 
 Art. 3° Revogadas as disposições em contrário,  este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e cumpra – se. 
 
 
                 Gabinete da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, em 2 de janeiro de 2017.  
 
 
 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
Prefeito Constitucional 
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Decreto n° 30, de 3  de fevereiro de 2017. 
 

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 - 2017 e define outras 
providências correlatas. 
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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 o art. 50, § 2°, integrante da  Lei Complementar n° 06 / 2002, que dispõe sobre o 
Sistema Tributário do Município e, considerando ainda que há quase 15 anos os 
valores relativos ao Imposto Predial e Territorial - IPTU  não são reajustados,  

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

definidos nas Tabelas II, item n° 08 e III, em anexo, constantes na Lei Complementar n° 02 
/ 2002, que  compõem a base de cálculo do valor venal para efeito de lançamento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano  - I P T U – 2017. 
 
§ 1° A atualização de que trata o caput deste artigo, tem por referência o Índice Oficial de 
Inflação apurado pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE, no percentual 
de 6,29% ( seis e vinte e nove por cento ). 
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§ 2° Os valores, atualmente, constantes nas  Tabelas II, item n° 08 e III ( em anexo ),  
passam a vigorar com o acréscimo percentual de 6,7%, conforme abaixo discriminado: 

 
TABELA ll 

 
VALORES UNITÁRIOS DE METRO QUADRADO DE TERRENOS NÃO CONSTRUÍDOS 

5 – TERRENOS 
MURADOS 

  

 
5.1 

NO CENTRO E CENTRO HISTÓRICO ATÉ 
A RUA MANOEL MARTINS P. DE 
BARROS. 

 
 

4,00 

 
5.2 

A PARTIR DA RUA MANOEL MARTINS P. 
DE BARROS ATÉ A RUA MONOEL 
MELQUIADES P. TEJO. 

 
 

3,00 

5.3 A PARTIR DA RUA ANTONIO AIRES DE 
QUEIROZ 

2,00 

6 – SAPATAS   

 
6.1 

NO CENTRO E CENTRO HISTÓRICO ATÉ 
A RUA MANOEL MARTINS P. DE 
BARROS. 

 
 

8,00 

6.2 A PARTIR DA RUA MANOEL MARTINS P. 
DE BARROS ATÉ A RUA MANOEL 
MELQUIADES P. TEJO 

 
 

6,00 

6.3 A PARTIR DA RUA ANTÔNIO AIRES DE 
QUEIROZ 

 
        5,00 

7 – SEM 
EDIFICAÇÃO 

  

7.1 NO CENTRO E CENTRO HISTÓRICO ATÉ 
A RUA MANOEL MARTINS PEREIRA DE 
BARROS. 

 
 

4,00 

7.2 A PARTIR DA RUA MANOEL MARTINS P. 
DE BARROS ATÉ A RUA MANOEL 
MELQUIADES P. TEJO 

 
 

3,00 

7.3 A PARTIR DA ANTONIO AIRES  DE 
QUEIROZ E DEMAIS. 

 
2,00 

8 EM TODAS AS ÀREAS PARA CALCULOS 
DO VALOR VENAL PARA O IPTU 

1,06 
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TABELA  lll 
 

VALORES UNITÁRIOS DE METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO CORRESPONDENTES 
AOS TIPOS E PADRÕES DA TABELA I 

 

TIPO PADRÃO VALOR UNITÁRIO DE m² DE 
CONSTRUÇÃO – R$ 

1 A 45,00 

1 B 50,00 

1 C 65,00 

1 D 70,00 

2 A 70,00 

2 B 75,00 

2 C 80,00 

2 D 85,00 

3 A 150,00 

3 B 200,00 

3 C 250,00 

4 A 40,00 

4 B 45,00 

4 C 50,00 

 
Observação: 

Para o Cálculo do valor venal 
para o IPTU 

 

Todos Todos 26,57 

 
 

Art. 3° Revogadas as disposições em contrário,  este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e cumpra – se. 
 
 
                 Gabinete da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, em 3 de fevereiro de 2017.  
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DECRETO n° 48, de 1° de junho de 2017. 
 

Dispõe sobre a instituição do Slogan 
e Logomarca oficiais da 
Administração Municipal e define 
outras providências correlatas. 

                                                                                                                   

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas 

atribuições legais constantes no art. 37, parágrafo 1°, da Constituição Federal, 
 

               R E S O L V E :  
 
             Art. 1° Ficam instituídos o Slogan  e a Logomarca oficiais, identificadores da 
Administração Municipal, de caráter educativo, informativo e de orientação social, cuja 
reprodução consta no anexo único deste instrumento,  válidos pelo período de 1° de junho 
de 2017 a 31 dezembro de 2020. 
 
§ 1° O slogan de que aborda o caput deste artigo é o seguinte: “ Um Governo de Todos “. 
 
§ 2° O slogan e a logomarca  deverão ser utilizados na publicidade de atos, programas, 
campanhas, projetos, obras e serviços de todos os órgãos, integrantes da Estrutura 
Administrativa Municipal.  
 
      Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

                                                   Cabaceiras,  1° de junho de 2017; 181 anos de Emancipação Política. 
 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra – se. 
 
 
 

     Tiago Marcone Castro da Rocha 
   Prefeito Constitucional 
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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. 
 
 

     TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
Prefeito Constitucional 
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DECRETO nº  32, de  3  de fevereiro  de  2017.  

      
Dispõe sobre a nova programação de horários de 
expedientes  a ser exercida pelos servidores lotados 
no Departamento de Obras e Serviços Públicos  e 
determina outras providencias correlatas. 

                                            

O Prefeito  Constitucional  do  Município de Cabaceiras, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelos Artigos 13 e 64 da Lei Orgânica municipal, 

 
 

          D E C R E T A: 
 
          Art. 1º Os Servidores Públicos municipais lotados no Departamento de Obras e 
Serviços Públicos, cujos serviços são desempenhados por Auxiliares de Serviços Gerais,  
Agentes de Limpeza Urbana, Eletricistas e Agentes de Sepultamento deverão exercer suas 
atribuições profissionais, obedecendo a seguinte programação de dias e horários: 
 

                  • De  segunda  a sexta – feira  -– turno: manhã:  das  4hs  às 7hs; 

                                                  turno: tarde: das 14 às 17 horas. 
 
             
           Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.   
                                                                                   

Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra - se. 
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DECRETO nº  33  / 2017. 
                                                                                                             Cabaceiras,  21  de março de 2017. 
 

“ Prorroga o período de  situação anormal, caracterizada 
como Situação de Emergência  em todo o território do 
município de Cabaceiras, constante no Decreto n° 18, de 24 / 
10 / 2016, face à continuidade da ESTIAGEM, e define ainda 
outras providências correlatas. ” 
 

 O Prefeito Constitucional do Município de CABACEIRAS - PB, TIAGO 
MARCONE CASTRO DA ROCHA, 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 a escassez pluviométrica dos últimos 05 ( cinco ) anos tem gerado prejuízos 
significativos nas atividades produtivas do município de Cabaceiras, principalmente com 
relação à agricultura e pecuária; 
            Que os efeitos das estiagens  contribui para intensificar a estagnação econômica e 
o nível de pobreza neste Município; 

 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 conforme previsão dos Institutos de Metereologia a previsão é que as 
precipitações irão ocorrer abaixo da média histórica; 

 Que é de responsabilidade dos Poderes Públicos buscar soluções para minimizar 
os efeitos desse fenômeno natural; 

 Que o Poder Público 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° 
18, de 24 /10 / 2016, a se vencer no próximo dia 23 / 03, face continuidade da  Estiagem ,  por um 
período de 180 (cento e oitenta ) dias. 
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            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 entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 
 

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

 
                                        Gabinete do Prefeito Municipal de Cabaceiras,  21  de março de 2017.  
 
 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                                              Prefeito Constitucional 
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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. 

 
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.  
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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. 
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DECRETO n° 26, de  4 de janeiro de 2017. 
 
Estabelece, oficialmente, regras pertinentes a 
pagamentos decorrentes de compras, serviços e 
obras efetivadas por este Ente Público  e define 
outras providências correlatas. 
 
                                                                          Fls. 1 / 03. 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, TIAGO 
MARCONNE CASTRO DA ROCHA, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei 
Orgânica do Município. 

 
DECRETA:  

 
          Art. 1º  Os pagamentos devidos por este Ente Público, a pessoas jurídicas ou físicas 
decorrentes de compras, serviços e obras, serão liquidados pela Divisão de Finanças e 
Contabilidade, unicamente através de “depósito bancário”, a favor do fornecedor especificado na 
Nota de Empenho, qualquer que seja o tipo do recurso financeiro. 

 
Parágrafo único. Não poderão ser efetuados  créditos em contas: 

 
I - de empresas associadas;  
II - de matriz para filial; 
III - de filial para matriz;  
IV - de sócio; 
V - de representante; 
VI - de procurador, sob qualquer condição.  

 
Art. 2º Os pagamentos as Micro e Pequenas e Médias Empresas - MPEs e as Grandes 

Empresas apenas poderão ser efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos: 
 
             I - Pagamentos de compras e serviços prestados: 
 

a) Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual; 
b) Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal conjunta; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS; 
d) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011; 

e) Nota Fiscal; 
f) Cópia autenticada do DAS do mês anterior quando se tratar de MPEs. 
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              II -  pagamentos dos serviços de obras e construção civil: 
 

a) Guia de Recolhimento do INSS; 
b) Guia de Recolhimento de FGTS; 
c) Declaração do contador se a empresa trabalha com Lucro Presumido ou Real; 
d) Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa); 
e) Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual; 
f) Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal conjunta; 
g) Certificado de Regularidade do FGTS; 
h) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011; 
i) Nota Fiscal; 
j) Cópia do DAS do mês anterior quando se tratar de MPEs. 

 
    Art. 3º Os  pagamentos  aos  Micro Empreendedores Individuais – MEIs  apenas poderão 

ser  efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos: 
 

I -  Pagamentos de compras e serviços prestados: 
 
a) Cópia do pagamento do DAS do mês anterior ao pagamento; 
b) Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal conjunta; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS; 
d) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011; 
e) Nota Fiscal. 
 
II -  pagamentos dos serviços de obras e construção civil: 

 
a) Cópia do pagamento do DAS do mês anterior ao pagamento; 
b) Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa); 
c) Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual; 
d) Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal conjunta; 
e) Certificado de Regularidade do FGTS; 
f) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011; 
g) Nota Fiscal. 
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Art. 4º Os pagamentos  aos demais fornecedores da Prefeitura Municipal apenas 

poderão ser efetuados, mediante apresentação dos seguintes documentos: 
 
I – Alvará de localização, instalação e funcionamento devidamente quitado; 

                       II -  Certidão Negativa de Tributos Municipais. 
 

Art. 5º  Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.  

 
                                                                                                       Cabaceiras, 4 de janeiro de 2017. 
 
 
 Registre-se, comunique-se, publique-se  e cumpra – se. 

 
 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 
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DECRETO  nº  35, de 10 de abril  de 2017. 

Dispõe sobre a Decretação de Ponto Facultativo  em 
dia que menciona  e  define outras providências 
correlatas. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, TIAGO 
MARCONNE CASTRO DA ROCHA, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei 
Orgânica do Município e considerando ainda que nos dias 13 e 14 de abril de 2017, datas 
em que a Igreja Católica, Apostólica Romana  promove celebrações religiosas em memória 
da Paixão e Morte de Jesus Cristo,  

 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica decretado  Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, no 

próximo dia 13 / 04 ( quinta – feira ), em virtude das celebrações religiosas em memória da 
Paixão e Morte de Jesus Cristo – Semana Santa. 

 
Parágrafo único.  Para efeito de melhor entendimento do caput deste artigo, fica 
determinado que os serviços considerados essenciais à população, especificamente 
aqueles prestados nas Unidades de Saúde, Mercado Público, serviços de limpeza pública, 
Cemitérios e outros desempenhos profissionais relacionados à manutenção de sistemas de 
abastecimento dágua e energia elétrica, deverão funcionar conforme cronograma pré – 
definido pelas Secretarias competentes com escalas de revezamento. 
 

 Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando -
se as disposições em contrário. 

 

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

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 
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DECRETO  nº 36, de 25 de abril de 2017.   
Dispõe sobre o ordenamento formal de medidas 
administrativas - financeiras visando à continuidade 
do equilíbrio entre empenhos e pagamentos de 
despesas públicas e determina outras providências 
correlatas. 

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no exercício das atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e considerando a necessidade da manutenção de 
equilíbrio nos empenhamentos e pagamentos das despesas públicas, objetivando 
cumprimento de obrigações legais e constitucionais, bem como, atendendo a Lei da 
Transparência e Resolução Normativa de nº 02/2017, do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba, 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica formalmente incumbido a Secretaria de Administração, Finanças e 

Planejamento, especificamente a Sub Secretaria de Finanças e Planejamento  as atribuições 
administrativas - financeiras, abaixo elencadas, tendo por finalidade contribuir com a manutenção 
do equilíbrio dos empenhamentos e pagamentos das despesas publicas, objetivando assim o 
cumprimento de obrigações legais e constitucionais: 

 
I - não proceder a nenhum pagamento sem que a despesa esteja efetivamente empenhada; 
 
II - não receber notas fiscais de fornecedores fora dos prazos fixados em lei, ou seja, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas após sua expedição; 
 

            III - comunicar aos fornecedores que as notas fiscais deverão ser entregues nos seguintes 
dias e horários:  às segundas – feiras, no horário  das 8 até às 12 horas e das 14 às 17 h e,  de 
terça a sexta – feira: das 08 às 13 horas, podendo o fornecedor utilizar o endereço eletrônico: 
finanças.cabaceiras@hotmail.com  para encaminhamento. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra – se. 

 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 

mailto:finanças.cabaceiras@hotmail.com
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DECRETO  nº  37, de 27 de abril  de 2017. 

 
Dispõe sobre declaração de Luto Oficial no Município, 
por três dias,  face o falecimento de ex – Servidora 
Pública Municipal  que menciona e  define outras 
providências correlatas. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, TIAGO 
MARCONNE CASTRO DA ROCHA, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei 
Orgânica do Município e considerando ainda, 

 
O falecimento da Ex – Servidora Pública Municipal aposentada SEVERINA DOS 

SANTOS, ocorrida na presente data; 
O satisfatório desempenho de suas atividades profissionais, nos cargos de 

Professora e posteriormente de Diretora, tendo contribuído assim de forma destacada e 
reconhecida para a melhoria do ensino público municipal 

 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica decretado, com profundo pesar, LUTO OFICIAL, por 03 ( três ) dias, no 

Município de Cabaceiras, face o falecimento da Ex – Servidora Pública Municipal 
aposentada SEVERINA DOS SANTOS, ocorrida nesta data. 

  Art. 2º Ficam os Educandários Municipais autorizados a suspender as atividades 
escolares nos dias 27 e 28 do mês em curso. 

  Art. 3º Fica determinado que os serviços considerados essenciais à população, 
especificamente aqueles prestados nas Unidades de Saúde, Mercado Público, serviços de 
limpeza pública, Cemitérios e outros desempenhos profissionais relacionados à 
manutenção de sistemas de abastecimento dágua e energia elétrica, deverão funcionar 
normalmente. 

   Art. 4° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando -
se as disposições em contrário. 

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

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 
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DECRETO  nº  40, de  11 de maio  de 2017. 

 
Dispõe sobre declaração de Luto Oficial no Município, 
por 02 (dois) dias,  face o falecimento do Sr. 
HERMENEGILDO DE ALMEIDA CASTRO  e  define 
outras providências correlatas. 

 

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

 
O falecimento do Sr. HERMENEGILDO DE ALMEIDA CASTRO, ocorrida na 

presente data; 
 
O consternamento da comunidade cabaceirense  pela perda de um  pai de família, 

músico da Banda Nossa Senhora da Conceição e comerciante  exemplar. 
 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica decretado, com profundo pesar, LUTO OFICIAL, por 02 ( dois ) dias, no 

Município de Cabaceiras, face o falecimento do Sr. HERMENEGILDO DE ALMEIDA 
CASTRO, ocorrida nesta data. 

   
  Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando -

se as disposições em contrário. 
 
 

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

 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 42, de 15  de maio de 2017. 
 

Define normas e rotinas  básicas a serem 
cumpridas pelos Condutores de Veículos de 
Transporte de Enfermos e define outras 
providências correlatas. 

 
                                                                          Fls. 1 / 04. 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, TIAGO 
MARCONNE CASTRO DA ROCHA, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei 
Orgânica do Município e,  tendo por referência legal ainda o art. 45 da Lei n° 317 / 1984, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal,  

 
DECRETA:  

 
 

Art.  1º   Ficam definidas normas e rotinas  a serem cumpridas pelos Condutores de 
Veículos de Transportes de Enfermos, conforme abaixo elencadas, objetivando  uma  
maior organização, comunicação, coordenação, fiscalização e execução dos serviços 
pertinentes prestados à população:                       

    
            I - apresentar-se ao Plantão devidamente uniformizado; 

 
            II - repasse do plantão às 05 ( cinco ) da manhã, com  tolerância de 15 minutos na chegada 
e saída; 

 
           III - estar atento para saída imediata nas ocorrências; 

 
     IV – registro  de presença por meio do ponto eletrônico; 
 
     V - não será permitido escala maior de 24 horas. Salvo na falta do substituto, com anuência 
da coordenação; 
 

           VI - realizar um check list no veículo ( Ex.: giroflex, sirene, pneus, cabine, etc)  antes da 
realização das viagens; 

 
          VII - ao final do plantão o condutor deverá passar as alterações da unidade com as devidas 
pendências e registros para o condutor rendeiro; 
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   VIII - receber e passar o plantão na unidade checando todos os aparelhos e a unidade como 
um todo; 
 

IX - checar toda a limpeza da unidade, tanto na parte externa com interna ( cabine ), e repor 
maca e prancha quando necessário; 

 
X - checar nível de óleo lubrificante ( motor ) hidráulico, freio e água, ao assumir o plantão; 
 

     XI – responsabilizar-se pela informação ao Chefe de Transporte toda a saída e chegada da 
unidade no local da ocorrência, no hospital, bem como no Centro de Saúde; 

 
    XII - checar todo sistema de iluminação da unidade ao assumir o plantão; 

 
    XIII – nos casos em que o condutor apresente Atestado Médico, por ocasião de permuta de 
plantão, a responsabilidade pela substituição será do condutor de origem na escala; 

 
           XIV -  fica proibido a saída do condutor em horário durante o plantão, a exceção   dos 
horários de repouso para refeições que devem durar no máximo 30 minutos; 
 

XV  – não permitir que nos veículos do Centro de Saúde  e de uso público, que são 
exclusivos para transportar pacientes e acompanhantes, seja  usufruído  em benefício de  terceiros; 

 
XVI – estacionar o veículo  na Garagem do Centro de Saúde, no momento em que não 

estiver em ocorrência; 
 

           XVII –  manter o aparelho celular ligado e próximo a si para se comunicar com o Centro de 
Saúde e a Chefia dos Transportes; 
 

XVIII –  verificar a existência de macas e cadeiras de rodas desocupadas nos hospitais, para 
que possa ser  feita a ocupação do paciente e liberação dos equipamentos da unidade; 

 
   XIX – prestar atenção nas orientações do colega condutor em relação à unidade, na 
ausência da coordenação; 
 

XX – procurar conhecer e manusear todos os equipamentos  e acessórios da unidade de 
atendimento; 

 
XXI – respeitar os colegas no ambiente de trabalho; 

 

 
XXII - manter a ética profissional no atendimento aos vitimados, manter a integridade da 

vítima, evitando comentários da ocorrência, fotos ou filmagem; 
 
XXIII -  participar das atualizações disponibilizadas pelo serviço e secretaria de saúde; 
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XXIV – desligar o interruptor do ar – refrigerado, quando a Unidade de Plantão estiver sem 

ninguém; 
 
XXV – participar sempre que convocada das reuniões com a coordenação; 
 
XXVI – em caso de trauma, avaliar a cena, posicionar a unidade de maneira que dê 

proteção à equipe e, que não venha provocar outros acidentes; 
 

            XXVII - procurar usar todos os meios necessários para localizar o endereço independente 
de o solicitante aguardar no ponto de referência ou não; 

 
            XXVIII – prestar auxílio, se solicitado, pelo paciente, a exemplo de  acompanhar o mesmo 
até a residência quando não for possível a unidade móvel chegar próximo, auxiliar na retirada da 
prancha e maca e levar até o paciente; 
 

XXIX -   revisar a maca e apertá-la se for necessário; 
 
XXX – respeitar as normas de trânsito; 
 
XXXI – em caso de incidência de multa de trânsito, o valor pertinente poderá ser descontado 
da remuneração do condutor responsável, caso a justificativa formal não tenha sido aceita 
pelo Diretor da Divisão de Transportes; 
 
XXXII – em caso de acidente, o valor do dano  ao veículo poderá ser descontado da 
remuneração do condutor responsável, caso a justificativa formal não tenha sido aceita pelo 
Diretor da Divisão de Transportes; 
 
XXXIII -  antes de chegar ao hospital desligar sirene; 

 
XXXIV - fazer o possível para não deixar o material do veículo nos hospitais, se assim for 

necessário, anotá-lo no livro protocolo e pedir ao supervisor do hospital assinar; 
 

            XXXV – efetuar a limpeza básica e / ou lavagem simples do veículo,  ou  providenciar os 
referido (s) serviço (s )  junto ao estabelecimento comercial credenciado, se necessário for; 
 
           XXXVI – em caso de algum problema mecânico no veículo, o condutor deve, 
obrigatoriamente,  ficar  á disposição  no Centro de Saúde Ana Aires de Queiróz,  para o exercício 
de suas atribuições até o final do plantão;  
 
           XXXVII - procurar não jogar lixo na garagem ou no pátio. 
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Art. 2°  Fica o responsável pelo Departamento de Transportes Público, juntamente com o 
responsável  pela direção do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, incumbidos  de exercerem a 
fiscalização das normas e rotinas elencadas neste instrumento. 
   
            Art. 3° O descumprimento de qualquer uma das normas e rotinas elencadas  neste 
instrumento regulatório, sendo devidamente formalizado pelos responsáveis  competentes, caberá 
encaminhamento para a Comissão de Inquérito Administrativo que poderá sugerir desde a 
advertência verbal, escrita, perda de plantão, suspensão e até a demissão do Condutor. 

 
Art. 4º  Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  
 

                                                 Cabaceiras, 15 de maio de 2017; 181 anos de Emancipação Política. 
 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra – se. 

 
 
 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 41, de 11 de maio de 2017. 
Estabelece o Calendário Fiscal de 
Arrecadação dos Tributos Municipais 
para o exercício de 2017 e define 
outras providências correlatas. 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere o art. 64, VIII, constante na Lei Orgânica Municipal  e,  em consonância 
ainda com o art. 9º integrante da  Lei Complementar n° 06 / 2002, que dispõe sobre o Sistema 

Tributário do Município, R E S O L V E: 
 
Art. 1º Fica estabelecido, nos termos do art. 9°, constante na Lei Complementar n° 06 / 

2002,  o Calendário Fiscal De Arrecadação dos Tributos Municipais para o exercício de 2017, 
para efeito de lançamento, prazo de pagamento,  meios de quitação  e prazo para inscrição no 
Livro da Dívida Ativa, conforme tabela e artigos subsequentes, abaixo elencados: 

 

Tipo de Tributo          Data de lançamento Prazo máximo p / 
pagamento 

I P T U                Até 30 / 04.              30 / 06  

I T B I Data da celebração formal da compra e 
venda. 

             10 dias, após o 
recebimento da notificação. 

I S S • 1º dia útil do ano; 
•  Data de início da atividade. 
(art.127, I – Lei Complementar n° 08 / 
2003).       

              30 dias, após o 
recebimento da notificação. 

Taxa de Instalação, 
Localização e 
Funcionamento  

• 1º dia útil do ano; 
•  Data de início da atividade. 
(art.148, I – Lei Complementar n° 06 / 
2002); 

              30 dias, após o 
recebimento da notificação. 

Taxa de Fiscalização 
de anúncios 

• 1º dia útil do ano; 
•  Data de início da atividade. 
( Decreto n° 41 / 2017) 

               30 dias após o 
recebimento da notificação. 

Preços públicos por  
Serviços Diversos 

• 1º dia útil do ano; 
• Data de início da atividade. 
( Decreto n° 41 / 2017 ) 

               30 dias após o 
recebimento da notificação. 

Preços Públicos: 
Atividades comerciais 
durante a XIX Festival 
de Caprinos e Ovinos - 
Festa do Bode Rei. 

 

 • Data da inscrição cadastral da 
atividade comercial. 
 (Decreto n° 41 / 2017 ) 
 
 

Pagamento antecipado  ou 
até o dia 04 / 06 . 
 
 



 

 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

 Art. 2º Os tributos municipais não pagos até o prazo estabelecido serão acrescidos 
de  correção monetária, multas e juros, conforme cada especificidade e normas 
pertinentes, constante nas Leis Complementares n°  06 / 2002 e 08 / 2003. 

Art. 3° O pagamento dos tributos poderá ser efetuado na Divisão de Finanças ou por  
meio de depósito bancário: Conta: 4025 -8 / Agência: 1034. 

Parágrafo único. No caso de pagamento via depósito bancário, o contribuinte deverá  
entregar na Divisão de Finanças  o comprovante pertinente e o Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM, para fins de efetuação do procedimento de quitação. 

 Art. 4º A inscrição no Livro da Dívida Ativa deverá ser efetuada no prazo máximo de 
até 90( noventa ) dias do exercício financeiro subseqüente ao da inscrição e lançamento. 

 Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

                                 

                           Cabaceiras, 11  de  maio de  2017; 181 anos de Emancipação Política. 

 

 

                               TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

                                           Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 43, de 24 de maio de 2017. 
 
                                                                                                                                                           Fls. 1 / 02. 
 

O Prefeito Constitucional de Cabaceiras, no pleno uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, tendo em vista a necessidade de 
instituir, no âmbito municipal, o Comitê Gestor para o Programa Criança Feliz e 
estabelecer os regramentos básicos para seu efetivo funcionamento, nos termos que 
dispõe o Decreto Federal nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, que instituiu o 
Programa Criança Feliz, 

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º  Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Criança Feliz, no âmbito do 
Município de Cabaceiras, com a atribuição de planejar e articular os componentes do 
Programa Criança Feliz junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 
 
§ 1º O Comitê Gestor será composto por representantes, titular e suplente, dos seguintes 
Órgãos: 
 

I - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 
II – Secretaria Municipal da Saúde; 
III – Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desportos; 
IV – Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
V – Centro Municipal de Referência de Assistência Social; 
VI – Coordenação Municipal do Programa Federal Bolsa Família. 

 
§ 2º A coordenação municipal do Comitê Gestor será exercida pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, que prestará o apoio administrativo e providenciará os meios 
necessários à execução de suas atividades. 
 
§ 3º Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a designação dos 
membros do Comitê Gestor, a ser constituído com os nomes indicados pelos titulares dos 
Órgãos constantes dos incisos do caput deste artigo. 
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§ 4º Poderão ser convidados a participar das atividades do Comitê Gestor representantes 
de outras instâncias, órgãos e entidades envolvidas no tema. 
 
§ 5º A participação dos representantes do Comitê Gestor será considerada prestação de 
serviço público relevante,  não remunerada. 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 
                                   Cabaceiras, 24 de maio de 2017; 181 anos de Emancipação Política. 
 

 

 
 

Tiago Marcone  Castro da Rocha 
Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 45, de 29 de maio de 2017. 
 

Dispõe sobre a regulamentação, em âmbito da 
Administração Municipal, da integração do processo de 
registro e legalização de pessoas jurídicas entre o 
Município, o Estado e a União e define outras 
providências correlatas.  

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere o art. 64, VIII, constante na Lei Orgânica Municipal, 
 

DECRETA:  
 
Art. 1º Este Decreto estabelece as normas municipais de integração do processo de 

registro e legalização de pessoas jurídicas entre o Município, o Estado e a União, no âmbito da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – 
REDESIM, instituída pela Lei Federal nº 11.598, de 03.12.2007.  

 
Art. 2º Toda pessoa jurídica com atividade econômica no Município, ainda que 

beneficiada pela imunidade constitucional ou isenção dos tributos e preços públicos municipais, 
fica obrigada a requerer sua inscrição e alterações no cadastro geral de atividades do 
Município, de acordo com as formalidades estabelecidas neste Decreto, sem prejuízo de 
determinações estabelecidas em legislação específica.  

 
Parágrafo único. A inscrição deverá sempre preceder ao início das atividades.  
 

Art. 3º Os Órgãos Municipais envolvidos no processo de registro ou inscrição e 
alteração de dados cadastrais de pessoas jurídicas deverão manter à disposição dos usuários 
informações e orientações relativas à efetivação de registro ou inscrição e alteração de dados 
cadastrais, de modo a prover certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade 
do registro ou inscrição.  
 

Art. 4º A  viabilidade do registro ou inscrição deverá ser consultada pelo contribuinte em 
pesquisa prévia à elaboração do ato constitutivo ou de sua alteração, por meio de sistema 
informatizado de registro integrado colocado à disposição do usuário pela Junta Comercial do 
Estado - JUCEP em endereços eletrônicos na rede mundial de computadores – Internet.  
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§ 1º A pesquisa prévia à elaboração do ato constitutivo ou de sua alteração, no âmbito da 
administração Municipal, deverá bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos 
competentes:  
I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da 
atividade desejada no local escolhido;  
II - de todos os requisitos e obrigações a serem cumpridos para obtenção de licenças de 
autorização de funcionamento, segundo a natureza da atividade pretendida, o porte, o grau de 
risco e a localização;  
§ 2º Os órgãos Municipais responderão gratuitamente a pesquisa prévia de que trata este 
artigo exclusivamente por meio do mesmo sistema informatizado de registro integrado utilizado 
pelo usuário para formalizar a consulta.  
§ 3º O resultado da pesquisa prévia deverá constar da documentação que instruirá o 
requerimento de registro na Junta Comercial do Estado - JUCEP.  
§ 4º Será mantido à disposição dos usuários, nos endereços eletrônicos na rede mundial de 
computadores – Internet, de que trata este artigo, manual de utilização do sistema 
informatizado de registro integrado.  
 

Art. 5º Fica assegurada ao usuário da Redesim, através do sistema informatizado de 
que trata o artigo anterior, a entrada única de dados cadastrais e de documentos, resguardada 
a independência das bases de dados e observada a necessidade de informações 
complementares por parte do Município.  

 
           Art. 6º Os Órgãos Municipais envolvidos no processo de registro ou inscrição e 
alteração de dados cadastrais de pessoas jurídicas  poderão:  
 

I - ter acesso, por meio eletrônico, disponibilizado pela Junta Comercial do Estado – 
JUCEP:  

a) aos dados de registro de empresários ou pessoas jurídicas, imediatamente após o 
arquivamento dos atos;  

b)  às imagens digitalizadas dos atos arquivados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o 
arquivamento.  
 

II –  solicitar, de acordo com a natureza da atividade pretendida, o porte, o grau de risco 
e a localização, informações e documentos complementares necessários ao controle 
ambiental, de segurança sanitária e de ordenamento urbano.  

 
Art. 7º Para os fins de registro e legalização de pessoas jurídicas, os requisitos de 

segurança sanitária, controle ambiental e prevenção contra incêndios serão simplificados, 
racionalizados e uniformizados.  
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§ 1º As vistorias necessárias à emissão de licenças e de autorizações de funcionamento serão 
realizadas antes do início de operação do estabelecimento, exceto, quando a atividade, por sua 
natureza, não exigir o controle ambiental e de segurança sanitária.  
§ 2º As vistorias de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento deverão ser realizadas a partir do início de operação do estabelecimento, exceto 
quando, em relação à atividade, legislação específica dispuser sobre a impossibilidade da 
mencionada operação sem prévia anuência da administração tributária.  
 

Art. 8º Concluída a formalização do registro na Junta Comercial do Estado – JUCEP, e 
após a quitação dos respectivos Tributos Municipais, o Município emitirá Alvará de 
Funcionamento Provisório que, nos casos em que a atividade, por sua natureza, não exigir o 
controle ambiental e de segurança sanitária, permitirá o início imediato de operação do 
estabelecimento.  

 
§ 1º A conversão do Alvará de Funcionamento Provisório em Alvará de Funcionamento será 
condicionada à concessão das licenças ou autorizações de funcionamento emitidas pelos 
órgãos e entidades competentes, quando for o caso.  
§ 2º O Alvará de Funcionamento deverá ser impresso pelo empresário ou responsável legal da 
sociedade através da Rede Mundial Computadores – Internet, no sitio da Secretaria Municipal 
da Fazenda, e servirá de comprovação da inscrição do estabelecimento no Município.  
§ 3º No alvará constará o(s) número(s) da(s) pesquisa(s) prévia(s) à elaboração do ato 
constitutivo e/ou de sua alteração, e a informação que o descumprimento dos requisitos 
exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto 
social, conforme resultado da(s) respectiva(s) pesquisa(s) prévia(s) implicará na aplicação das 
penalidades previstas na legislação.  
§ 4º O Alvará de Funcionamento deverá estar impresso e à disposição dos órgãos 
fiscalizadores, acompanhado do(s) resultado(s) da(s) correspondente(s) pesquisa(s) prévia(s) à 
elaboração do ato constitutivo e/ou de sua alteração.  
§ 5º O Alvará de Funcionamento não substitui as licenças de autorização de funcionamento 
relativas à segurança sanitária e controle ambiental, cuja apresentação ou disponibilização 
atenderá à legislação específica.  
§ 6º O Alvará de Funcionamento não substitui a Certidão Negativa de Débitos Municipais.  
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Art. 9º Verificada pela fiscalização municipal divergência em dado cadastral da pessoa 

jurídica originário de instrumento de constituição, alteração ou baixa, ou o descumprimento de 
qualquer obrigação prevista neste Decreto, deverá constar do auto a que seja reduzido o ato 
de fiscalização a obrigatoriedade de atualização ou correção daquele, no prazo de 30 (trinta) 
dias, mediante registro de instrumento próprio na Junta Comercial do Estado - JUCEP.  

 
Art. 10 O Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento  poderá 

emitir normas complementares a este Decreto.  
 
Art. 11 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
 
Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra – se. 
 
 
                                           Cabaceiras, 29 de maio de 2017;181 anos de Emancipação Política.  
                          

 

 

 

Tiago Marcone  Castro da Rocha 
Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 44, de 29 de maio de 2017. 
 
 

Dispõe sobre a regulamentação formal das ações  inerentes 
à organização, coordenação, execução e fiscalização do 
Festival de Caprinos e Ovinos da Paraíba – Festa do Bode 
Rei e define outras providências correlatas.  

 
                                                                                                                      Fls. 1 / 06. 

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere o art. 12 e 64, VIII, constante na Lei Orgânica Municipal  e,  
considerando ainda: 

 
Que a Prefeitura Municipal promove anualmente o maior Festival da 

caprinovinocultura da Paraíba – Festa do Bode Rei, promoção  esta que consta no 
Calendário de Eventos da Paraíba, sendo promovida desde o ano de 1998,  contribuindo 
desde então, de forma significativa,  para  o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva em 
nossa região, bem como para a valorização  da vocação regional e a cultura de nosso povo e  
adicionalmente para um maior desenvolvimento do turismo no município; 

 

Que as ações básicas inerentes à organização, coordenação, execução e 
fiscalização do mencionado Evento não se encontram devidamente formalizadas 
oficialmente, 

 
D E C R E T A: 
 

Art. 1° Fica estabelecida a regulamentação formal das atividades  inerentes à 
organização, coordenação, execução e fiscalização do FESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS 
DA PARAÍBA – FESTA DO BODE REI, tendo por finalidade  contribuir para atingir os seguintes 
objetivos: 

 
 I - facilitar  um melhor conhecimento prévio  das ações  a serem desenvolvidas por todos os 

titulares dos cargos da classe provimento em comissão e servidores públicos envolvidos, mesmo 
que haja  mudança de gestão; 

 
             II - dividir formalmente os níveis de  competências, os limites de atuação e as 
responsabilidades dos coordenadores e servidores envolvidos. 
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Art. 2° A FESTA DO BODE REI é um Evento promovido anualmente, na primeira 

semana do mês de junho, abrangendo a data de Emancipação Política do Município. 
 
Parágrafo único. Excepcionalmente, e por motivo de força maior, o referido evento pode 
ser promovido em outras datas. 
 

Art. 3° As ações  inerentes à  organização, coordenação, execução e fiscalização do 
Festival de Caprinos e Ovinos da Paraíba – Festa do Bode Rei, ficam sob a 
responsabilidade do Gestor Municipal, auxiliado pelos titulares das Secretarias abaixo 
elencadas: 

 
I – Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente; 
II – Secretaria de Educação, Cultura e Desportos – Divisão de Cultura; 
III – Serviços de Promoção de Eventos; 
IV – Departamento de Obras e Serviços Públicos; 
V -  Departamento de Turismo e Comunicação Social; 
VI – Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento; 
VII – Secretaria de Saúde. 

 
 Art. 4° Os Secretários responsáveis pelas direções das Secretarias constantes no 
artigo anterior ficam incumbidas das  atribuições básicas, abaixo elencadas, devidamente 
coordenadas pelo Gestor Municipal: 
 
          I – Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente: 
 
              a) providenciar, em conjunto com o Prefeito Municipal, a formalização de parcerias 
com o GOVERNO DO ESTADO, GOVERNO FEDERAL, EMEPA, EMATER, DEFESA 
AGROPECUÁRIA, SEBRAE, BANCO DO NORDESTE, BANCO DO BRASIL,CAIXA 
ECONÔMICA, ORGANIZAÇÕES CIVIS, INICIATIVA PRIVADA, entre outros.  
               b) promover, em conjunto com o Prefeito Municipal, reuniões com os criadores, 
visando definir ações na área pertinente e os temas dos seminários.  
             c) organizar a expofeira de animais. 
             d) providenciar e / ou revisar os regulamentos de todas as competições em sua 
área de atuação. 
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             e) providenciar a contratação de um Veterinário para acompanhamento das 
competições. 
              f) providenciar, juntamente com a responsável pelo Departamento de Obras e 
Serviços Públicos,  na área do Parque do Bode,  a limpeza do terreno, a montagem, pintura  
e identificação dos currais, bem como os espaços para as competições.     
              g) providenciar o transporte e alimentação dos animais. 
              h) providenciar equipe de limpeza e seguranças.  
              i) providenciar os materiais necessários para as competições. 
              j) providenciar a locução das competições no Parque do Bode. 
                l) providenciar a hospedagem dos profissionais auxiliares residentes em outros 
municípios. 
              m) organizar o desfile da Comitiva Real pelas ruas da Cidade. 
              n) outras atribuições correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 
 
         II – Secretaria de Educação, Cultura e Desportos - Divisão de Cultura: 
 
               a) contactar e selecionar, conjuntamente com o Prefeito Municipal, os grupos de 
forró pé - de - serra,  os grupos folclóricos e expositores de produtos artesanais. 
               b) definir, juntamente com Prefeito Municipal, o grupo de  recepcionistas (Informa 
Bode ) que irão orientar os grupos e artesãos. 
              c) definir o local que servirá de vestuário e guarda dos grupos e artesãos.  
              d) definir locais e horários de duração das apresentações. 
                e) providenciar lanches para os grupos e equipe de trabalho no palco do Arraial 
Liu dos 8 Baixos. 
              f) providenciar os materiais necessários para a produção e comercialização da 
bebida artesanal denominada “ Xixi de Cabrita “. 
             g) outras atribuições correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 
 
          III – Serviço  de Promoção de Eventos:  
 
     a) providenciar a decoração de todas as áreas do Evento; 
              b) elaborar propostas de modelos de portais. 
              c) promover os Concursos da Garota Bode Rei Municipal e Intermunicipal. 
              d) providenciar os regulamentos pertinentes. 
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                e) providenciar, em conjunto com a responsável pelo Departamento de Obras e 
Serviços Públicos,  a limpeza da área, a montagem  e identificação das barracas situadas 
na Praça do Artesanato e no Arraial Liu dos 8 Baixos. 
              f) providenciar o local de guarda dos produtos artesanais. 
              g) providenciar, em conjunto com o Prefeito Municipal, a distribuição de 
seguranças e agentes de limpeza. 
              h) outras atribuições correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal.  
          
 
 IV – Departamento de Obras e Serviços Públicos: 
 
              a) providenciar, em conjunto com o Prefeito,  o layout de distribuição das barracas, 
instalação dos comerciantes informais, estacionamentos, entrada de veículos na cidade  e 
áreas livres.    

   b) providenciar  e acompanhar a montagem das barracas, de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal, com disponibilidade de mesas, cadeiras, frezers, eletrificação e 
abastecimento dágua, nas áreas do Evento.  

             c)  providenciar as  placas de sinalização e identificação  pertinentes. 
             d)  providenciar e distribuir os painés para divulgação dos patrocinadores. 
             e)  providenciar o cadastramento dos comerciantes informais. 
              f) providenciar, juntamente com o Prefeito Municipal, a distribuição dos banheiros 
masculinos e femininos. 
             g) definir, em conjunto com o Prefeito Municipal,   as equipes de limpeza, reforço 
policial  e seguranças em todas as áreas do evento,  

  h) entre outras correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 
 
  V – Departamento de Turismo e Comunicação Social: 
 
            a) providenciar, em conjunto com o Prefeito Municipal, os materiais gráficos, arte e 
o tema do Festival. 
           b) promover reuniões com os condutores de turismo e recepcionistas. 
            c) expedir ofícios, convites, emails, releases, entre outros meios de comunicação.  
            d) definir, em conjunto com o Prefeito Municipal,  a veiculação por meio da mídia 
televisiva, radiofônica, impressa, outdors e internet. 
           e) outras atribuições correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 
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 VI – Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento: 
 

a) providenciar, juntamente com o Prefeito Municipal, o envio do projeto do Festival 
para os Órgãos  integrantes da esfera federal e estadual, bem como para a 
iniciativa privada.  

b) Providenciar meios de melhor racionalização dos custos e acréscimo de 
arrecadação.  

c) definir, juntamente com o Prefeito Municipal, os preços públicos que deverão 
cobrados dos comerciantes informais e barraqueiros; 

d) definir, juntamente com o Prefeito Municipal, o número de camisas a serem 
disponibilizadas para as equipes de trabalho e as que serão postas para 
comercialização. 

           e) providenciar, juntamente com o Departamento de Obras e Serviços Públicos, a 
estrutura da Central de Informações. 
          f) outras correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 
 
 VIII – Secretaria de Saúde: 
 
           a) providenciar a disponibilidade das ambulâncias próximas às áreas do Evento, 
principalmente no Parque do Bode, por ocasião da realização das competições. 
           b) providenciar equipes para execução de plantões ininterruptos. 
           c) providenciar vistoria nas barracas e comércio ambulante para fins de expedição 
ou não do Alvará de Vigilância Sanitária. 
           d) providenciar a instalação da “ Tenda da Saúde “ para fins de aferição  de pressão, 
distribuição de panfletos educativos, etc. 
          e) outras correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal. 

                                                                                                                          
         

Art. 5° As competições integrantes da FESTA DO BODE REI, são as abaixo 
elencadas, entre outras que poderão ser criadas: 

 
I – Concurso do Bode Rei; 
II – Concurso da cabra leiteira; 
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III – Concurso: Fórmula Bode: categoria juvenil e adulto ( masculino ) e adulto ( 

público feminino ); 
IV – Concurso Pega Bode;                                                                                                                                 
 V -  Concurso Gincana do Bode; 
VI – Concurso Laço do Bode: categoria juvenil, adulto e para o turista; 
VII -  Concurso Garota Bode Rei: Municipal e intermunicipal. 

Parágrafo único. Todas as competições em referência  atendem ás normas constantes  
nos Regulamentos pertinentes, que são partes integrantes deste instrumento regulatório. 

 
 Art. 6° Os Eventos integrantes da Festa do Bode Rei serão realizada nos  espaços  
públicos abaixo discriminados, entre outros que poderão ser criados, com as suas 
respectivas destinações: 
 
             I – Parque do Bode Rei: local onde será realizada Expofeira de caprinos e ovinos 
e execução das competições: Concurso do Bode Rei, Cabra Leiteira, Fórmula Bode, Pega 
Bode, Gincana do Bode e  Laço do Bode; 
 
           II – Feira do Artesanato: Local destinado à Expofeira de artesanato; 
 
            III – Arraial Liu dos 8 Baixos: Local destinado a apresentações de grupos de forró 
pé de serra, grupos folclóricos, quadrilhas e concurso da Garota Bode Rei; 
 
          IV – Área de shows: local destinado á apresentações de grupos musicais de 
renome regional e ou nacional. 
 
          Art. 7º  Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.  
                                                 Cabaceiras, 29 de maio de 2017; 181 anos de Emancipação Política. 
 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra – se. 

 

 

      Tiago Marcone Castro da Rocha 
              Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 46, DE 29 DE MAIO  DE  2017.   
 

Dispõe sobre isolamento de área que menciona 
para fins de realização do XIX FESTIVAL DE 
CAPRINOS E OVINOS DA PARAÍBA – FESTA 
DO BODE REI. 

 
           O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE CABACEIRAS, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo art. 64, VII, da Lei Orgânica, e considerando a proximidade 
da realização do  XIX FESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS DA PARAÍBA – FESTA DO BODE 
REI, 

 
             D E C R E T A:  

 
               Art. 1º Fica a área compreendida, conforme abaixo discriminada,   isolada para a 
realização do XIX FESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS DA PARAÍBA – FESTA DO BODE REI - 
2017, sendo garantido aos moradores o livre acesso dos seus veículos às suas residências.  
 
             Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, a área pertinente, compreende as 
seguintes delimitações: 
 
             I – no Centro Histórico, a partir da esquina do muro da residência do Sr. Heraldo Limeira 
Aires até a Oficina Mecânica de propriedade do Sr.  João Jurami  de Sousa Queiroz, bem como nas 
proximidades de acesso ao Parque do Bode,  via estrada do Cruzeiro da Pedra; 
             II -  na Av. 04 de junho, a partir da esquina da residência do Sr. José Duarte Irmão, 
seguindo em linha reta até a esquina do prédio onde funciona a Secretaria de Educação, Cultura e 
Desportos; e 
           III – na Av. Pe. Inácio Cavalcante de Albuquerque, a partir da Quadra de Shows pertencente 
ao Clube Atlético Cabaceirense  ( CAC ).         

 
            Art. 2°  Apenas ficam autorizados para adentrar  na referida área, para fins  de 
comercialização, as pessoas  devidamente cadastrados junto à Divisão de Administração Tributária 
do Município. 
          Art. 3°  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
                               Cabaceiras, 29  de maio de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 

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

 
                     TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 
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DECRETO nº 47, de 1° de junho de  2017. 

 

Autoriza a Adesão ao Programa Criança Feliz e define 
outras providências correlatas. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, Estado da 
Paraíba, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e,  

 

Considerando, as normas da Lei Federal nº. 13.257, de 08 de março de 2016, 
Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância; 

Considerando, o que dispõe o Decreto Federal nº 8.869, 05 de outubro de 2016, que 
institui o Programa Criança Feliz. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica autorizada a adesão do Município de Cabaceiras ao Programa Federal 
Criança Feliz de caráter intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento 
integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida, 
em consonância com a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. 

Parágrafo único.  Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 
seis anos completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. 

 

Art. 2º O Programa Criança Feliz atenderá gestantes, crianças de até seis anos e 
suas famílias, e priorizará: 

 

I - gestantes,crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família; 

II - crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação 
Continuada; e 

 III - aplicação de medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas famílias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art101vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art101vii
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Art. 3º O Programa Criança Feliz tem por objetivos: 

 

I - promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do 
desenvolvimento infantil integral na primeira infância; 

II - apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados 
perinatais; 

III - colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das 
famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na 
faixa etária de até seis anos de idade; 

IV - mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas 
famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem; e 

V - integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as 
gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias. 

 

Art. 4º Para alcançar os objetivos elencados no art. 3º, o Programa Criança Feliz tem 
como principais componentes: 

 

I - a realização de visitas domiciliares periódicas, por profissional capacitado, e de 
ações complementares que apoiem gestantes e famílias e favoreçam o desenvolvimento 
da criança na primeira infância; 

II - a capacitação e a formação continuada de profissionais que atuem junto às 
gestantes e às crianças na primeira infância, com vistas à qualificação do atendimento e ao 
fortalecimento da intersetorialidade; 

III - o desenvolvimento de conteúdo e material de apoio para o atendimento 
intersetorial às gestantes, às crianças na primeira infância e às suas famílias; 

IV - O Município celebrará parceria com a União e com o Estado da Paraíba, visando 
à mobilização, à articulação intersetorial e à implementação do Programa; e 

V - a promoção de estudos e pesquisas acerca do desenvolvimento infantil integral. 
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Art. 5º O Programa Criança Feliz será implementado a partir da articulação entre as 
políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, Conselho Municipal de direitos 
das Crianças e dos adolescentes, entre outras. 

Parágrafo único.  O Programa Criança Feliz será coordenado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social. 

 

Art. 6º Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Criança Feliz, no âmbito deste 
Município, com a atribuição de planejar e articular os componentes do Programa Criança 
Feliz. 

§ 1º O Comitê Gestor será composto por representantes, titular e suplente, dos 
seguintes órgãos: 

 

I – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

II – Secretaria Municipal da Educação Cultura e Desportos; 

III – Secretaria Municipal da Saúde. 

 

§ 2º Os membros do Comitê Gestor serão indicados pelo titular do respectivo órgão e 
designados em ato do Prefeito. 

§ 3º Poderão ser convidados a participar das atividades do Comitê Gestor 
representantes de outras instâncias, órgãos e entidades envolvidas com o tema, tais como: 

 

I – Conselho Municipal de Assistência Social; 

II – Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente; 

III – Conselho Tutelar; 

IV – Pastoral da Criança; 

V – Organização da Sociedade Civil – OSC que executam políticas em defesa dos 
direitos das crianças.  
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§ 4º A Coordenação do Comitê Gestor será exercida pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, que prestará o apoio administrativo e providenciará os meios 
necessários à execução de suas atividades. 

§ 5º A participação dos representantes do Comitê Gestor será considerada prestação 
de serviço público  relevante, não remunerada. 

 

Art. 7º As ações do Programa Criança Feliz serão executadas de forma 
descentralizada e integrada, por meio da conjugação de esforços entre o Município, União 
e o Estado da Paraíba, observada a intersetorialidade, as especificidades das políticas 
públicas setoriais, a participação da sociedade civil e o controle social. 

 

Art. 8º A participação do Município no Programa Criança Feliz ocorrerá por meio de 
assinatura ao Termo de Adesão. 

Parágrafo único.  O apoio técnico e financeiro da União, do Estado ao Município 
ocorrerá na forma da Lei Federal nº. 13.257/2016 e do Decreto Federal nº. 8.869/2016. 

 

Art. 9º Para a execução do Programa Criança Feliz poderão ser firmadas parcerias 
com órgãos e entidades públicas ou privadas. 

 

Art. 10  O Programa Criança Feliz no âmbito deste Município obedecerá a sistemática 
de monitoramento e avaliação, em observância ao disposto no art. 11 da Lei nº 13.257, de 
2016. 

 

Art. 11  Os recursos para a implementação das ações do Programa Criança Feliz 
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente nos órgãos e nas 
entidades envolvidos, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da 
programação orçamentária e financeira anual. 

 

 

 

 

Art. 12 A implementação do disposto neste Decreto observará, no que couber, as 
normas federais do programa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art11
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Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 

 Cabaceiras, 1° de junho de 2017; 181 anos de Emancipação Política. 
 

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

Tiago Marcone Castro da Rocha 
                                   Prefeito Constitucional  
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DECRETO n° 49, de  19 de junho de 2017.     

                                                                                                               
Dispõe sobre a aprovação oficial do 
Recesso constante no Calendário 
Escolar referente ao 1° semestre  e 
determina outras providências 
correlatas. 
 
 

 

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, em consonância 
ainda  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 Recesso nos Educandários Públicos 

Municipais,  constante no Calendário Escolar referente ao 1° semestre do ano em curso, 
cujo período compreendido se inicia no próximo dia 21 e se encerra no dia 30 do mês 
em vigência. 

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

as disposições em contrário. 
 

Cabaceiras, 19 de junho de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 

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

  
 
 

Tiago Marcone Castro da Rocha 
                                   Prefeito Constitucional  

 
 
 
 



 

 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

Gabinete do Prefeito 
 

DECRETO n° 50, de  22 de junho de 2017.     
Dispõe sobre a aprovação oficial do 
Calendário Escolar referente ao 2° 
semestre  e determina outras providências 
correlatas. 

 
O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, em consonância ainda  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 2° semestre, no total de 114 (cento e quatorze ) dias letivos, 
conforme programação abaixo elencada: 

             Mês             Dias letivos Atividades, Eventos e Feriados  

           
            Julho 

                
                  20  

03 / 07: Início das aulas; 

13 / 07: Início do 3° bimestre:  

14 / 07: Planejamento - 3° Bimestre; 

24 a 28 / 07: Semana temática: 
Família na Escola. 

             Agosto                   22 07 / 08: Feriado Municipal – Festa 
de São Bento; 

13 / 08: Dias dos pais. 

            Setembro                     20 07 / 09: Feriado Nacional – Dia da 
Independência do Brasil; 

18 a 22 / 09: Semana temática: 
Meio Ambiente. 

            Outubro                     20 04 / 10: Início do 4° bimestre; 

05 / 10: Planejamento - 4° bimestre; 

06 / 10: Reunião com pais de 
alunos; 

12 / 10: Feriado – Nossa Senhora 
Aparecida e dia da Criança. 

             Novembro                      20 02 / 11: Feriado - Dia de Finados; 

15 / 11: Feriado – Proclamação da 
República; 

20 a 24 / 11: Semana da 
Consciência Negra. 

             Dezembro                     12 08 / 12: Feriado Municipal– 
Padroeira: Nossa Senhora da 
Conceição; 

20 a 22 / 12: Avaliações finais; 

25 / 12: Celebração do Natal. 
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Art. 2° Este Decreto entra em vigor a parir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 
 

Cabaceiras, 22 de junho de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 

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

  
 
 

Tiago Marcone Castro da Rocha 
                                   Prefeito Constitucional  
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DECRETO  nº  51, de 27 de junho  de 2017. 

 
Dispõe sobre a transferência do feriado comemorado 
no dia 29 / 06, em homenagem a São Pedro,  para o 
dia 30 / 06,  e  define outras providências correlatas. 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere o art. 13, IV e 64, VII, constante na Lei Orgânica Municipal,  bem como 
nos termos da Lei Municipal  nº 741 / 2011, que dispõe sobre a instituição dos feriados e, 
considerando ainda: 

 
Que o feriado em homenagem ao dia de São Pedro ( 29 / 06 ) ocorrerá neste ano  na 

próxima quinta – feira; 

 
Que as festividades profanas pertinentes serão promovidas nos dias 30 / 06 e 1° / 07 ( sexta 

– feira e sábado), respectivamente; 

 
 Que a transferência do referido feriado  para o dia 30 / 06 ( sexta – feira ) se revela mais 

conveniente para o Servidor Público, a população  e a Administração Municipal, 

 
 DECRETA: 
 
 Art.1º  Fica transferido, excepcionalmente neste ano, o feriado comemorado no dia 29 / 06 

( quinta – feira ), em homenagem a  São Pedro, constante na Lei nº 741 / 2011, para o dia 30 / 06   
(sexta – feira ). 

 
  Art. 2º Fica determinado que os serviços considerados essenciais à população, 

especificamente aqueles prestados nas Unidades de Saúde, Mercado Público, Cemitérios,  bem 
como àqueles inerentes à limpeza pública,  abastecimento dágua e energia elétrica, deverão 
funcionar normalmente, em regime de revezamento. 

 
   Art. 3° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando -se as 

disposições em contrário. 

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

Tiago Marcone Castro da Rocha 
       Prefeito Constitucional 
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DECRETO   nº  53,  de 28  de junho  de 2017. 
                                         

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para 
pagamento do I P T U – 2017 e define outras 
providências correlatas.  
 

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere o art. 13, IV e 64, VII constante na Lei Orgânica Municipal, bem como 
tendo por base adicionalmente o Decreto n° 41 / 2017, que dispõe sobre o Calendário Fiscal 
de Arrecadação dos Tributos Municipais, e considerando ainda: 

 
Que os Documentos de Arrecadação Municipal – DAM,  concernente ao  Imposto Predial e 

Territorial Urbano – I P T U – 2017, não foram totalmente entregues aos Contribuintes; 
 
Que o elastecimento do prazo proporcionará melhores condições aos contribuintes para 

efetuarem a quitação pertinente. 

 
D E C R E T A : 

                   
Art. 1º  Fica prorrogado  o prazo para a efetuação do pagamento referente ao  Imposto 

Predial e Territorial Urbano -  IPTU 2017, a se vencer no próximo dia 30  do mês em curso, 
conforme consta  no Art. 1° do Decreto n° 41 / 2017. 

 
Parágrafo único. A prorrogação de que aborda o caput deste artigo, estender-se-á até o dia 

31  de julho próximo 
 

Art. 2º Vencido o  prazo constante no Parágrafo do Artigo anterior, os débitos dos 
inadimplentes deverão ser inscritos no Livro da Dívida Ativa, acrescido de multa e juros, para 
posterior cobrança administrativa, conforme determina o Código Tributário municipal.     

            
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as  

disposições em  contrário, especialmente a data de vencimento constante no Artigo 1°, Item 01, do 
Decreto n° 41 / 2017. 

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

 

  
                                       Tiago Marcone Castro da Rocha 
                                        Prefeito  Constitucional 
 
 



 

 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

Gabinete do Prefeito 
 

Decreto n° 55 / 2017. 

 
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO 
ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO  DO MUNICÍPIO DE 
CABACEIRAS - ODM E DEFINE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS  CORRELATAS.  

 
                                                                                                                                              Fls. 1 / 10. 

 
O Prefeito Constitucional do Município de CABACEIRAS, no uso das 

atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto no 
parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 
de 2000,  

 
DECRETA:  
 
Art. 1º A participação popular na elaboração, acompanhamento e fiscalização da 

execução do orçamento do Município de Cabaceiras, ocorrerá por intermédio do Orçamento 
Democrático, instituído e regulado neste Decreto.  

 
Art. 2º O Orçamento Democrático do Município de Cabaceiras é o processo de 

participação direta da população na definição de prioridades para as despesas em investimentos e 
serviços públicos executados pelo Governo do Município.  

Parágrafo único. O processo de participação direta da comunidade inclui as fases 
de elaboração, execução e fiscalização dos planos e orçamentos públicos.  

 
Art. 3º São princípios do Orçamento Democrático do Município:  
 
I – a participação popular, fundamentada na gestão participativa, democrática e 

compartilhada dos recursos públicos; 
II – a transparência administrativa, em decorrência da utilização de mecanismos de 

fiscalização direta da população sobre as matérias orçamentárias;  
III – a definição popular das prioridades orçamentárias em consonância com o 

Programa de Governo, objetivando assegurar a maior eficiência na alocação dos recursos públicos, 
no atendimento das necessidades básicas da população com relação a bens e serviços.  

 
Art. 4º Para os fins deste Decreto, entende-se por:  
 
I – INVESTIMENTO: criação de novas estruturas no Município, resultante da 

execução de obras públicas, como a construção, ampliação e reforma de escolas, unidades de 
saúde, praças, quadras poliesportivas, unidades habitacionais, unidades de segurança, 
pavimentação de ruas e outros bens públicos;  
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II – SERVIÇO: Atividade prestada direta ou indiretamente pela Administração 

Pública, destinada a satisfazer, de modo permanente, contínuo e geral, às necessidades essenciais 
ou secundárias da coletividade ou da própria Administração. 

 
Art. 5º O Orçamento Democrático do Município é organizado com a seguinte 

estrutura:  
I – Coordenação;  
II – Grupo Técnico de Implementação do Orçamento Democrático;  
III – Conselho do Orçamento Democrático do Município;  
IV – Reuniões Plenárias de Base.  
 
Art. 6º É de responsabilidade dos órgãos mencionados no art. 5º assegurar o apoio 

técnico-operacional necessário à consecução dos objetivos do ODM. 
 

                         Art. 7° As discussões e deliberações no âmbito do ODM terão o apoio das 
Secretarias Municipais, que oferecerão condições para o adequado desenvolvimento das atividades 
programadas, incluindo a mobilização da população e o apoio logístico e operacional.  

 
Art. 8º Ao Grupo Técnico de Implementação do Orçamento Democrático incumbe 

proporcionar o suporte técnico e normativo do ODM.  
 
Art. 9° O GTIOD será coordenado pela Assessoria Jurídica Municipal e composto 

por representantes de cada uma das Secretarias Municipais.  
 
Parágrafo único. Cada uma das Secretarias Municipais indicará, no prazo de até 

cinco dias, contados da publicação deste Decreto, dois de seus servidores para o desempenho de 
trabalhos a cargo do GTIOD, sempre que forem convocados.  

 
Art. 10 Compete ao GTIOD:  
 
I – viabilizar a comunicação e a cooperação entre os órgãos do governo e as 

instâncias de participação popular mencionadas no art. 15;  
 
II – disponibilizar os meios necessários visando à participação da população nas 

diversas fases do Orçamento Participativo;  
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III – definir o calendário de realização das reuniões preparatórias e das plenárias do 

Orçamento Democrático;  
IV – tornar público o Orçamento Democrático e os seus resultados, utilizando os 

canais de comunicação de massa e outros meios que se fizerem necessários; e  
V – coordenar anualmente a atualização da metodologia e do processo de 

discussão, elaboração, execução e monitoramento do ODM, incluindo a realização de seminários e 
eventos de capacitação dos participantes.  

 
Art. 11 O processo do Orçamento Democrático é constituído pelas seguintes etapas:  
 
I – divulgação - a apresentação do programa do Orçamento Democrático e da 

metodologia de participação;  
II – participação – presença de cidadãos discutindo e apresentando as prioridades de 

investimentos e serviços, por intermédio de:  
a) formulários simplificados, onde serão apresentadas, pelos cidadãos, as 

prioridades de investimentos e serviços públicos;  
b) comparecimento nas reuniões plenárias de base.  
III - reuniões – realização de Plenárias de Base para apresentação e discussão de 

todas as propostas recebidas e eleição dos conselheiros; 
IV - análise – organização e priorização do resultado das Plenárias de Base, a ser 

encaminhado ao Conselho do Orçamento Democrático do Município;  
V - compatibilização e consolidação final – sistematização das propostas 

apresentadas e analisadas pelo Conselho do Orçamento Democrático do Município, no Plano Anual 
de Investimentos e Serviços do OPM.  

 
Art. 12 Terá direito a votar, em uma única assembleia (lançamento), todo 

participante que reúna as seguintes condições:  
 
I - tenha idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos;  
II – tenha sido inscrito regularmente na Reunião Plenária de Base, durante sua 

realização. 
 
Art. 13  As propostas priorizadas pelos conselheiros serão analisadas e debatidas 

pelas áreas técnicas do Governo, que apontarão as previsões de custos, prazos e viabilidade para 
a execução orçamentária.  
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Art. 14  As atividades desempenhadas no âmbito do Orçamento Democrático  não 

serão remuneradas, sendo consideradas de relevante contribuição social.  
 
Art. 15 Caberá ao Poder Executivo a criação de sistemas informatizados para 

acompanhamento popular da execução das prioridades definidas no Orçamento Democrático do 
Município.  

Parágrafo único. Sem prejuízo da atuação dos fóruns constituídos no processo de 
que trata este Decreto, é direito de todo e qualquer cidadão exercer o monitoramento e a 
fiscalização da execução do Orçamento Democrático, bem como representar aos Poderes 
constituídos ante a evidência de quaisquer irregularidades.  

 
Art. 16 O Conselho do Orçamento Democrático do Município, bem como o Fórum de 

Delegados e as Reuniões Plenárias de Base aprovarão seus respectivos regimentos internos, que 
regerão suas estruturas e funcionamento.  

 
Art. 17  Os casos omissos neste Decreto serão decididos em cada Reunião Plenária, 

com direito a recurso ao Grupo Técnico de Implementação do Orçamento Democrático.  
 

Art. 18 Fica criado o CMOD - Conselho Municipal do Orçamento Democrático, sendo 
este um órgão de participação direta da comunidade, tendo por finalidade propor, fiscalizar e 
deliberar sobre matérias referente a receita e despesa do Orçamento do Município de Cabaceiras.    

 
Art. 19 Ao Conselho Municipal do Orçamento Democrático compete:  
 

I – apreciar e deliberar a proposta de Plano Plurianual do Governo a ser 
enviada à Câmara de Vereadores no primeiro ano de cada mandato do Governo Municipal;  

II – apreciar e deliberar a proposta do Governo para a LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias a ser enviada anualmente à Câmara Municipal de Vereadores;  

III – apreciar e deliberar a proposta de Orçamento anual a ser enviado à Câmara 
Municipal de Vereadores;  

IV - apreciar, emitir opinião e propor aspectos totais ou parciais da política 
tributária e de arrecadação do poder público municipal;  
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V - apreciar e emitir opinião sobre o conjunto de obras e atividades constantes 
do planejamento de Governo e orçamento anual apresentados pelo Executivo, em conformidade 
com o processo de discussão do ODM;  

VI - acompanhar a execução orçamentária anual e fiscalizar o cumprimento do 
Plano de Investimentos, opinando sobre eventuais incrementos, cortes nos investimentos ou 
alterações do planejamento;  

VII – apreciar e deliberar a aplicação de recursos extra-orçamentários tais como: 
Fundos Municipais e outras fontes;  

VIII - opinar e decidir em comum acordo com o Executivo a metodologia 
adequada para o processo de discussão e definição da peça orçamentária e do Plano de 
Investimentos;  

IX - apreciar e emitir opinião sobre investimentos que o Poder Executivo entenda 
como necessários para a cidade, propondo investimentos de caráter estrutural que beneficie a 
cidade;  

X - solicitar às Secretarias e Órgãos do Governo, documentos imprescindíveis à 
formação de opinião dos Conselheiros(as) no que tange fundamentalmente à questões complexas 
e técnicas.    

 
Art. 20 O CMOD terá a seguinte organização interna:  
 

I – Presidência;  

II – Secretaria Executiva;  

III – Conselheiros.  
  
  
Art. 21 O Conselho Municipal do Orçamento Democrático será composto por 

membros assim distribuídos:  
 
I – 04 (quatro) conselheiros representantes da Região  Administrativa n° 01;  

                       II – 06 ( seis ) conselheiros representantes das Regiões Administrativas n° 02 e 03;                        
                      III – 02 (dois) conselheiros representantes da Região  Administrativa n° 04;  
                      IV - 01 (um) conselheiro  representante da Região  Administrativa n° 05; 
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                     V - 07 (sete) representantes do Executivo Municipal das seguintes áreas de atuação: 

 
a)1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento  Social; 
b)1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos; 
c) 1(um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
d)1 (um) representante da Secretaria Municipal de Ação Rural e Meio Ambiente; 
e) 1 (um) representante da Assessoria Jurídica Municipal;  
f) 1 representante da Secretaria de Administração,  finanças e Planejamento; e 
g) 1 representante da Chefia de Gabinete. 
 
 
Art. 22 Os representantes do Poder Público Municipal serão indicados pelo Prefeito 

Municipal.  
 
Art. 23 Os Conselheiros serão eleitos pela comunidade, durante a realização das 

plenárias.  
§ 1º O Conselheiro só poderá representar uma região administrativa do Município.  
§ 2º Será eleito/a representante da sociedade civil no Conselho Municipal do 

Orçamento Democrático aquele ou aquela que possuir maioria simples de votos dos participantes 
da Plenária Deliberativa.   

§ 3º As plenárias que não conseguirem obter quórum mínimo exigido, elegerão um 
conselheiro/a com direito a voz, mas sem direito a voto.  

  
Art. 24 O mandato dos Conselheiros será de 2 (dois) anos de duração, podendo 

haver uma reeleição consecutiva.  
 
Art. 25 Poderão ser candidatos/as ao Conselho aqueles/as que comprovadamente:  
 

I - sejam munícipes de Cabaceiras;  

II - sejam moradores/as da região em que será candidato;     

III - sejam maiores de 16 (dezesseis) anos;  

IV - não sejam detentores ou detentoras de mandato eletivo nos poderes 
Legislativo  ou Executivo; 

V - não tenham cargo em comissão no Poder Legislativo ou Executivo.  
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Art. 26  É facultado aos parlamentares, delegados e comunidade em geral o direito a 

participar das reuniões do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, possuindo o direito a 
voz sem direito a voto.  

 
Art. 27  O Município providenciará a infraestrutura necessária ao funcionamento do 

conselho. 
 
Art. 28  As deliberações e os encaminhamentos serão aprovados somente com a 

presença de 1/3 (um terço) dos conselheiros.  
 
 § 1º As resoluções aprovadas serão encaminhadas ao Executivo que as acolherá ou 

vetará no todo ou em parte.  
§ 2º Vetada a resolução, a matéria retorna ao Conselho para nova apreciação ou 

votação.  
§ 3º Na hipótese de rejeição de veto o que somente ocorrerá por decisão mínima de 

dois terços dos membros do Conselho, conforme quórum estabelecido, a matéria será novamente 
encaminhada ao Prefeito Municipal para apreciação e decisão final.  

  
Art. 29  Fica o Executivo obrigado a dar abertura ao processo de discussão anual da 

peça orçamentária e do Plano de Governo até 15 de agosto  de cada exercício anterior, ou seja, no 
prazo de 30 dias antes de enviar a proposta da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias à Câmara de 
Vereadores.  

 
Art. 30 Anualmente, até o mês de agosto, inclusive, deverá ocorrer a prestação de 

contas do Executivo sobre a execução do Plano de Investimentos, obras e atividades, definidas no 
exercício anterior, através de Assembleias Regionais.  

 
Art. 31  A Coordenação deverá propor no início do processo de discussão do Plano 

de Governo e Orçamento, uma metodologia adequada para proceder ao estudo da peça 
orçamentária e levantamento das prioridades da comunidade, bem como, o cronograma de 
trabalho.  

Art. 32 São atribuições do Presidente do CMOD:  

a) convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho;  

b) convocar os membros do Conselho para se fazerem presentes às atividades 
necessárias para o desempenho do mesmo, dando-lhes conhecimento prévio da pauta;  

c) agendar o comparecimento dos órgãos do poder Público Municipal, quando a 
matéria em questão exigir;  
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d) apresentar para apreciação do Conselho  a proposta de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Governo a ser enviada anualmente à Câmara de Vereadores;  

e) apresentar para o Conselho o Plano Plurianual do Governo em vigor ou à ser 
enviado à Câmara de Vereadores;  

f) apresentar para apreciação do Conselho a proposta de política tributária e 
arrecadação do poder Público Municipal;  

g) apresentar para apreciação do Conselho a proposta metodológica do Governo 
para a discussão e definição da peça orçamentária das Obras e Atividades que deverão constar no 
Plano de Investimentos;  

h) convocar os delegados para informar do processo de discussão do Conselho;  

i) encaminhar junto ao Executivo Municipal as deliberações do Conselho;  

j) reservar os 15 (quinze) minutos iniciais das reuniões Ordinárias do Conselho 
para informes.  

   
Art. 33 A Secretaria Executiva é exercida por um dos conselheiros, escolhidos em 

Plenária.  
 
Art. 34 São atribuições da Secretaria Executiva:  
 

a) elaborar a ata das reuniões do Conselho e apresentá-la na reunião posterior 
aos Conselheiros(as), para sua devida aprovação;  

b) realizar o controle de frequência nas reuniões do Conselho, informando-o 
mensalmente para análise e providências;  

c) fornecer aos Conselheiros cópias dos editais de licitação das obras com local 
e data de abertura dos envelopes com as propostas.  

  
Art.  35  São atribuições  dos Conselheiros:  
 

a) realizar pelo menos uma reunião bimestral com os delegados e movimento 
popular organizado para informar o processo de discussão em realização no Conselho e colher 
sugestões e/ou deliberação por escrito;  

b) passar para os representantes do Governo e/ou do Conselho Municipal do 
CMOD as deliberações discutidas nas reuniões do Orçamento Democrático por escrito.   

 
Art. 36 O Conselheiro que ausentar-se das reuniões do Conselho por três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas sem justificativas terá seu mandato revogado e será substituído 
pelo suplente que passará a ter titularidade no Conselho.  
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Art. 37 A região que não se fizer presente por seus representantes titulares e / ou 

suplentes em três reuniões consecutivas ou cinco alternadas nas reuniões do Conselho, deverá 
realizar nova escolha dos seus conselheiros Titulares e Suplentes em assembleia geral, convocada 
pelo Conselho do Orçamento Democrático.  

 
Art. 38  As reuniões do Conselho são públicas, sendo permitida a livre manifestação 

dos titulares e suplentes presentes sobre assuntos da pauta, respeitada a ordem da inscrição, que 
deverá ser requerida à Coordenação dos Trabalhos.  

 
Art. 39  Estando presente à reunião os titulares e suplentes da região ou entidade, 

no momento de deliberação apenas os titulares tem direito à voto ou suplentes no exercício da 
titularidade.  

Art. 40 Os cargos de Conselheiro não serão remunerados pelo Poder Público 
Municipal, sendo os serviços considerados relevantes. 

 
Art. 41 As reuniões Plenárias de Base para discussão das propostas regionais a 

serem incluídas no Plano Plurianual e para eleição dos conselheiros acontecerá, conforme a 
programação constante no Anexo único deste instrumento. 

 
 
Art. 42  Ficam nomeados, por este Decreto, a Comissão do Orçamento Participativo 

Municipal: 
I – Luciano Guimarães de Andrade  – Coordenadora Geral; 
II –  Marcos Vinicius A. Cavalcante – Coordenador Adjunto; 
III – Rosilene Nunes Albuquerque de Oliveira- Coordenadora de Planejamento 

Estratégico. 
 
Art. 43  O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.  
 
                           Cabaceiras, 18 de julho de 2017; 182 anos de Emancipação Política.                 
 

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

 
 

Tiago Marcone Castro da Rocha 
Prefeito Constitucional 
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      Decreto n° 55 / 2017 - ANEXO ÚNICO ( fls. 10 / 10)  
                                                Cabaceiras, 18 de julho de 2017. 

 

    Tiago Marcone Castro da Rocha 
          Prefeito Constitucional 
 

 

REGIÃO SEDE COMUNIDADES RESPONSÁVEL DATA DA PLENÁRIA 

1ª Centro 

Centro histórico, Conjunto 

Felix Araújo, Nova Cabaceiras, 

Conjunto Santa Terezinha, 

Conjunto Novo Horizonte, Vila 

Santana, Sítio Catarina, Sítio 

Coqueiro, Sítio João Nunes, 

Sítio Caiana, Sítio Águas 

Ardentes. 

Marcos 

Vinícius, 

Alexandre, 

Rômulo, Neto, 

Rosilene. 

31/08/2017 

Local: CAC 

Horário: 18h; 

2ª 
Distrito da 

Ribeira 

Sítio Pelo Sinal, Ribeira, 

Tanques, Alto da Boa Vista, 

Cabeça do Boi, Curral de Baixo 

1 e 2, Santa Cruz, Caruá. 

Renato, Mariana 

03/08/2017 (Quinta-feira) 

Local: Clube Social 

Horário:18h –  

3ª Poço Comprido 

Poço Comprido, Barro Branco, 

Rio Direito, Alto Fechado 1 e 2, 

Tapera, Pau Leite, Jerimum, 

Caruatá de Dentro, Carautá de 

Fora,  Malhada Comprida, 

Viração. 

Paulo Rogério e 

Luiz Carlos 

10/08/2017 

Local: Centro Comunitário 

do Caruatá de Dentro. 

Horário:18h –  

4ª Assentamento 

Assentamento Serra do Monte, 

Pocinhos, Bravo, Cacimba 

Salgada, Sítio Volta, 

Passassunga, Facão, Malhada 

da Pedra. 

Ricardo Aires e 

Welington 

20/08/2017 

Local: Escola João Francisco 

da Mota 

Horário:8h –  

5ª Pata 

Pata, Curtume, Maniçoba, 

Forquilha do Rio, Marimbondo, 

Cacimbas, Ipueiras, Boi Cego, 

Vaca Brava, Algodoais. 

Maria José 

24/08/2017 

Local: A definir 

Horário:18h  
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DECRETO n° 56, de 18 de julho de 2017.   
 

Dispõe sobre a convocação  da VII Conferência 
Municipal da Assistência Social e define outras 
providências correlatas. 

 
 

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o art. 13, IV e 64, VII constante na Lei Orgânica 
Municipal, bem como tendo por base adicionalmente a Resolução n° 04 / 2017, do 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em anexo,  

 

 
D E C R E T A :  
 
Art. 1º Fica convocada  a VII Conferência Municipal da Assistência Social, que 

será realizada no dia 25 de julho de 2017, no Espaço Nordeste, situado na Av. 4 de junho, 
centro, nesta Cidade, a partir das  08h30, cujo tema será “ Garantia de direitos no 
fortalecimento do SUAS “. 

 
Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor a partir 

da data de sua publicação. 
 
                  Cabaceiras, 18 de julho de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 

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

 

 
    Tiago Marcone Castro da Rocha 
          Prefeito Constitucional 
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DECRETO nº 57, de 31 de julho de 2017. 
 

“Declara Situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA nas zonas rural e urbana do município de 
CABACEIRAS afetadas pela ESTIAGEM e define outras 
providências correlatas.” 
                                                                               Fls. 2 / 02. 

 
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 
Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010 e a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 
2012. 
 

Considerando que o município encontra-se encravado na região do semiárido 
Paraibano e que se encontra desde meados de 2011 até a presente data, enfrentando os 
efeitos da Estiagem; 
 

Considerando que a irregularidade das  chuvas causaram prejuízos nas culturas de 
subsistência, principalmente de milho e do feijão, atingindo o pequeno agricultor; 
 

Considerando a necessidade de promover o atendimento à população quanto à 
complementação do abastecimento d’água através de carros pipas, perfuração e 
manutenção de poços, bem como a satisfação alimentar da população atingida pelo 
fenômeno; 
 
Considerando a necessidade de prover o atendimento à referida população e aos seus 
rebanhos semoventes (que diga - se ser fonte de produção e de renda para o município); 
 

Considerando que a população carente do município vem procurando o Poder 
Público Municipal, em busca de soluções para conservar a alimentação básica cotidiana de 
suas famílias e o fornecimento de água para matar sua sede; 
 
          Considerando ser da alçada dos Poderes Públicos buscarem soluções para 
minimizar os efeitos desse fenômeno natural; 
 

Considerando que o Poder Público Municipal não dispõe de recursos para enfrentar 
a crise que assola o município, especialmente no sentido de assegurar à população todas 
as condições necessárias para o atendimento de suas necessidades; 
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Decreto n° 57 / 2017. 
                                                                                                          
                                                        Fls. 2 / 02. 

 
D E C R E T A : 

 
Art. 1º Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA a situação anormal existente 

no município de CABACEIRAS, pela ESTIAGEM, por um período de 180 (cento e oitenta) 
dias. 

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é valida para toda extensão 
territorial do Município. 

 
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 

resposta a estiagem 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 
a aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta a estiagem, de 
prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário vigente no 
município, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em Lei. 

 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente, relativas ao Decreto nº 33 de 21 de março de 
2017. 

 
                   Gabinete do Prefeito, em 31 de julho de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 

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

 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 59, de 8 de agosto de 2017.   

 
 
                                                                                                         
Dispõe sobre a instituição do 
Programa de Qualificação e / ou 
Aperfeiçoamento Profissional do 
Servidor Público Municipal e 
determina outras providências 
correlatas. 
 
                                         Fls. 1 / 02. 
 

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere o art. 13, IV e 64, VII, constante na Lei Orgânica Municipal  e,  
considerando ainda: 

 
A existência de dezenas e dezenas de servidores públicos municipais  que não possuem 

cursos de qualificação e / ou aperfeiçoamento profissional; 
 
O dever da  administração pública de propiciar os meios necessários para a qualificação e / 

ou  aperfeiçoamento dos servidores públicos, objetivando a melhoria da execução dos serviços  e 
do atendimento  à população. 

 
 
D E C R E T A:  
 
Art. 1° Fica instituído o Programa de Qualificação e / ou  Aperfeiçoamento Profissional  

dos Servidores Públicos Municipais. 
 
Art. 2° Os  Servidores Públicos Municipais que participarem de todos os treinamentos / 

cursos, em sua área de atuação, dentro do período de um ano, promovidos ou não pela gestão 
municipal  poderão obter  como prêmio o direito a 02 ( dois ) dia folga no serviço  público. 

 
Parágrafo único. Para efeito de melhor entendimento do caput deste artigo, o benefício 

pertinente apenas poderá ser concedido após o ingresso formal do pedido, acompanhado dos 
respectivos Certificados de conclusão  e o deferimento formal  do  titular da Secretaria competente 
com  relação aos dias a serem  usufruídos. 
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 Art. 3° Fica  incumbido aos titulares das Secretarias de Administração, Finanças e 

Planejamento e Secretaria de Educação, Cultura e Desportos pelo gerenciamento do mencionado 
Programa. 

 
 Art. 4°  Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na de sua 

publicação. 
                                                                                  
                              Cabaceiras,  8 de agosto de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 

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

Tiago Marcone Castro da Rocha 
Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 60, de 8 de agosto de 2017.    

                                                                                                              
Dispõe sobre a  regulamentação do 
Sistema de Registro de Frequência 
Eletrônica nas Unidades Básicas de 
Saúde que menciona e determina 
outras providências correlatas. 
 
                                           Fls. 1 / 04. 

 
 

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no pleno uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 13, IV e 64, VII constante na Lei Orgânica 
Municipal, e considerando ainda: 

 
A necessidade de modernizar o controle de freqüência dos servidores que 

desempenham suas atribuições perante a Administração Pública Municipal; 
 

            Que é dever do Servidor Público der ser assíduo e pontual no serviço, conforme o 
consta nos incisos I e II constantes no art. 189 da Lei n° 317 / 1984, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, 

 
DECRETA: 
 

          Art. 1°  Fica regulamentado o Sistema de Registro de Freqüência  Eletrônica nas 
Unidades Básicas de Saúde abaixo elencadas: 
 
           I – Unidade Básica de Saúde da Família -  PSF  I, situado na sede do Município, 
denominado Lino Cavalcante; 
          II -  Unidade Básica de Saúde da Família -  PSF  II, situado no Distrito Ribeira, 
denominado Demétrio Honorato de Farias;  
           III – Unidade Básica de Saúde da Família – PSF III, situado no Assentamento Serra 
do Monte. 
 
§ 1º O Registro de Freqüência  Eletrônica é efetuado por Leitura Biométrica via inserção de 
impressão digital, devidamente individualizado.  
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§ 2° Nos casos de impossibilidade do registro de freqüência eletrônica em decorrência de 
problemas tecnológicos, os servidores obrigatoriamente deverão assinar o Livro de Ponto. 

                                                                                            
§ 3° O não registro de presença por meio tecnológico ou por meio do Livro de Ponto, sem a 
devida justificativa acarretará em desconto financeiro por turno ou dia correspondente. 

 
§ 4° O afastamento injustificado implicará na perda integral do vencimento diário. 
 
§ 5°  O Poder Executivo Municipal poderá, em caso de real necessidade,  implantar 
progressivamente o registro de frequência eletrônica  em outras unidades de atendimento 
ao público, tanto integrante da Secretaria de Saúde, bem como de outras Secretarias. 

 
 
 Art. 2° Para efeito de Registro de Freqüência  Eletrônica ou manual, o servidor deve 
observar as regras abaixo elencadas: 
 
  I – o horário de entrada e saída poderá variar em até 20 ( vinte ) minutos por dia, em 
relação aos horários de expediente estabelecido, que é das 08 ás 14 horas, devendo ser 
compensado  até o final do dia  no qual ocorrer atraso; 
 
  II – o tempo de expediente exercido além da  carga -  horária estabelecida neste 
instrumento regulamentador, apenas será considerado serviço extraordinário quando 
previamente autorizado pelo Secretário de Saúde e o Prefeito Municipal;  
 
  III – a ausência de registro no início ou no final dos horários estabelecidos implicará 
no desconto de meia falta,  caso não seja justificada pelo servidor e aceita pelo Secretário 
competente. 
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Art. 3° Compete a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de  Diretores 

competentes,  realizar o controle do sistema eletrônico de freqüência, devendo enviar até o 
dia 20 ( vinte ) de cada mês o registro diário de frequências e / ou ausências para 
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento efetuar o registro no Sistema 
Informatizado de Folha de Pagamento. 

 
§ 1° Será considerada falta ao serviço, a ausência do registro do servidor no sistema 

eletrônico de controle de freqüência sem a prévia autorização da direção da Secretaria 
competente. 

 
§ 2° As ausências que forem comunicadas após o dia 20 ( vinte ) de cada mês serão 

descontadas no sistema Informatizado de Folha de Pagamento no mês subsequente. 
 
§ 3° A direção da Secretaria de Saúde deverá cientificar o servidor sobre a 

ocorrência de falta ou outras situações que implicará no desconto de remuneração, para 
que este, querendo, no prazo de dois dias úteis, justifique a ocorrência. 

 
§ 4° A justificativa do servidor deverá ser analisada pelo respectivo Diretor,  e caso 

os argumentos não sejam acolhidos, será o fato comunicado a Secretaria de 
Administração, Finanças e Planejamento para a efetuação do desconto pertinente e 
conseqüente anotação na Ficha Funcional do Servidor. 

 
Art. 4° O ponto Facultativo, conforme decretado pelo Chefe do Poder Executivo, não 

é aplicado não é aplicado nas  Unidades que desenvolvem serviços ou atividades 
considerados de natureza essencial, ou que tenham jornada de trabalho em regime de 
plantão. 

 
Art. 5° Constituirá falta grave, punível na forma da Lei: 
 
I – causar danos aos equipamentos  e programas utilizados para o registro de 

pontos; 
 
II – registrar a freqüência de outro servidor sob quaisquer circunstâncias; e 
 
III – não cumprir as normas  estabelecidas neste Decreto. 
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Art. 6° A frequência em desacordo com as disposições deste Decreto e 

subsidiariamente  com os deveres e obrigações constantes na Lei n° 317 / 984, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município sujeitará o servidor e a chefia 
imediata ás sanções disciplinares cabíveis abaixo elencadas: 

 
I – Advertência verbal; 
II – advertência formal; 
III – suspensão; 
IV – demissão. 
 
Art. 7° O descumprimento, fraude, ou burla aos preceitos estabelecidos neste 

Decreto poderão ser caracterizados como infrações sujeitas a penalidades administrativas, 
pelos quais deverão ser responsabilizados os autores do fato e os respectivos cúmplices, 
após a devida apuração. 

 
Art. 8°  Aos titulares das Secretárias e Departamentos pertinentes cabe fazer 

cumprir o disposto neste Decreto. 
 
Art. 9° Os casos omissos serão resolvidos  pelos titulares da Secretária de Saúde,  

Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento em concordância com o Prefeito 
Municipal, obedecendo-se as normas legais pertinentes à espécie. 

 
 

                  Cabaceiras, 8  de agosto de 2017; 182 anos de Emancipação Política.      
            
 

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

Tiago Marcone Castro da Rocha 
Prefeito Constitucional 
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DECRETO  nº  63, de 4 de setembro  de 2017. 

 
Dispõe sobre declaração de Luto Oficial no 
Município, face o falecimento do Sr. José Cícero 
de Castro Neto e  define outras providências 
correlatas. 

 

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

 
 
O falecimento do Ex – Servidor Público Estadual José Cícero de Castro Neto, 

ocorrida neste  domingo ( 03 / 09 ); 
 
O satisfatório desempenho de suas atribuições profissionais, desempenhadas há 

dezenas de anos na Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica decretado LUTO OFICIAL, na presente data, no Município de 

Cabaceiras, face o falecimento do  Ex – Servidor Público Estadual José Cícero de Castro 
Neto, ocorrida no dia 03 / 09 ( domingo ). 

 
 Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando -

se as disposições em contrário. 

 

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

 

 

Tiago Marcone Castro da Rocha 
        Prefeito Constitucional 
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D E C R ETO nº 64,  de  5  de setembro de 2017.    

                                                                                                      
Dispõe sobre a instituição de Ponto Facultativo 
nos Educandários Públicos Municipais, em dia 
que menciona e,  define outras  providências  
correlatas. 

                                                                                         
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, TIAGO 
MARCONE CASTRO DA ROCHA, no uso de suas atribuições legais conferidas  pelos 
artigos 13, IV e 64, VII, constantes na Lei Orgânica Municipal e considerando ainda: 

 
A participação do corpo docente e discente no desfile do dia  7 ( sete ) de setembro ( 

quinta – feira ), nesta Cidade, bem como do apoio da direção dos demais educandários 
municipais; 

 
A ocupação das escolas situadas na sede do município, neste mesmo dia,  para 

servir de apoio para os organizadores do Evento, alunado  e integrantes das Bandas 
Marciais; 

 
A insuficiência de tempo hábil para reorganizar os mencionados educandários com 

vistas ao funcionamento no dia seguinte ( 08 / 09 ). 

 
D E C R E T A : 
 
Art. 1° Fica Decretado Ponto  Facultativo  nos Educandários Públicos Municipais, 

no dia  08 / 09 ( sexta – feira ), em virtude das comemorações  alusivas ao dia da 
Independência do Brasil ( 07 / 09 ). 
 
 Art. 2°  Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.  
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e cumpra-se. 
 

                                           
Tiago Marcone Castro da Rocha 

Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 65, de 14 de setembro de  2017. 

Dispõe sobre a aprovação da Resolução nº 05 / 2017 
do Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS, conforme Lei Municipal  nº 859 / 2017, que 

destina recursos para o atendimento  a pessoas em 

situações de vulnerabilidade social. 

             O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, 

Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos do 

disposto na lei orgânica do Município e o que dispõe a Lei municipal nº: 859 / 2017, e considerando 

ainda: 

              O que dispõe a Resolução nº  05 / 2017 do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do 

Município de CABACEIRAS/PB, que APROVA CRITÉRIOS E VALORESPARA CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL nº 859 / 2017, QUE REGULAMENTA 

OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO; 

 
 O que dispõe o art. 15 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, preconiza que compete 
aos Municípios: Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais 
de que trata o artigo 22 da LOAS, mediante critérios estabelecidos pelo Conselhos Municipais de 
Assistência Social; (Art. 15 da LOAS, redação dada pela Lei Federal Nº 12.435/2011). 

          D E C R E T A : 

  

           Art.1o  Fica aprovada a Resolução nº. 05/2017 do CMAS, que define os critérios para 
concessão de benefícios eventuais da Política de Assistência Social  autorizados através 
da Lei municipal nº  859 / 2017, que regulamenta a destinação de recursos para atender a 
pessoas em situação de vulnerabilidade social neste Município, mediante o seguinte: 
 
       I – requerimento da pessoa interessada; 
       II – documentos pessoais; 
       III- residir no município por no mínimo 6 (seis) meses; 
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IV – Cadastro Municipal no Centro de referência de Assistência Social – CRAS e no 

Cad-Único,  e; 
V – Parecer Social. 
 
Art. 2º  O auxilio será concedido na forma de pecúnia ou bens e serviços, em caráter 

provisório e suplementar por um período de até 3 (três) meses durante o ano vigente a 
depender do grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das 
famílias e indivíduos afetados. 

Art. 3º  Ratifica todos os dispositivos da Resolução nº 05 / 2017 do CMAS.  

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º  Revogam-se as disposições em contrário.  

 

                Cabaceiras, 14 de setembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 

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

                                           
Tiago Marcone Castro da Rocha 

Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 67, de 2 de outubro de 2017.   
 

Dispõe sobre a realização de  Audiência Pública 
concernente  ao Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos e define outras 
providências correlatas. 

 
 

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o art. 64, VII constante na Lei Orgânica Municipal, 
bem como tendo por base adicionalmente a Lei Federal n° 12.305 / 2010, que dispõe 
sobre a institucionalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos,  

 

 
D E C R E T A :  
 
Art. 1º Fica a população cabaceirense convocada   para participar da  Audiência 

Pública sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que 
realizar- se - à no dia 9 de outubro de 2017, no Espaço Nordeste, situado na Av. 4 de 
junho, centro, nesta Cidade, a partir das  9h. 

 
Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor a partir 

da data de sua publicação. 
 
                  Cabaceiras, 2 de outubro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 

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

 

 
    Tiago Marcone Castro da Rocha 
          Prefeito Constitucional 
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DECRETO  nº  69, de 10 de outubro  de 2017. 

Dispõe sobre a declaração de Ponto Facultativo  nos 
Educandários Municipais, na próxima sexta – feira (13 
/ 10 ),  e  define outras providências correlatas. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, Tiago 
Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais constantes no artigo 13, I e 
IV da Lei Orgânica municipal e, considerando ainda: 

 
A solicitação do corpo docente do Município, concernente á compensação do  dia de 

folga referente ao dia em homenagem aos Professores,  que no ano em curso ocorrerá no 
próximo domingo ( 15 / 10 ),  pela declaração de Ponto Facultativo no dia 13 / 10 ( sexta – 
feira ); 

 
A declaração, por parte da maioria dos Órgãos Públicos, de Ponto Facultativo nos 

Educandários  na referida data; 
 
O Feriado Nacional no dia  12 / 10 ( quinta - feira ) em homenagem a Nossa Senhora 

Aparecida ( Padroeira do Brasil ), bem como os eventos em homenagem ao dia da criança 
realizados na mesma data. 

 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica decretado  Ponto Facultativo nos Educandários Públicos municipais, na 

próxima  sexta – feira ( 13 / 10 ). 
 
 Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando -

se as disposições em contrário. 

 

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

 

Tiago Marcone Castro da Rocha 
         Prefeito Constitucional 
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DECRETO  nº  71, de 9  de novembro  de 2017. 

 

Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Segurança Pública 
Comunitária e define outras providências correlatas. 

                                                                       Fls. 1 / 09 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, Tiago 
Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais constantes no artigo 13, I e 
IV da Lei Orgânica municipal e, em consonância ainda com a Lei Municipal n° 833 / 2016, 
que dispõe  sobre a instituição do Conselho Municipal de Segurança Pública Comunitária e 
considerando ainda a aprovação do Regimento Interno por todos os membros integrantes 
do Conselho pertinente, conforme se comprova por meio da Ata em anexo,  
 

 
 D E C R E T A : 
 

 

Art. 1° Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Segurança 
Pública Comunitária, devidamente  aclamado por todos os membros da mencionada 
entidade, conforme se comprova por meio da Ata pertinente em anexo. 
 

 

                                        T Í T U L O  I  
                                          Das disposições iniciais 
 
                                                 CAPÍTULO I 
                                     Da denominação, área de ação e  Fórum 
 

 

           Art. 2º  O Conselho Municipal de Segurança Pública Comunitária, doravante 
também designado pela sigla CMSPC, instituída por meio da Lei n° 833 / 2016, de 4 / 04 / 
2016, entidade civil, privada e sem fins lucrativos, com objetivos cívicos, de caráter 
consultivo e deliberativo, reger-se-á por este Regimento Interno e pelas disposições legais 
vigentes, tendo com área de atuação o Município de Cabaceiras e Fórum a Comarca deste 
Município. 
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CAPÍTULO II 
Dos objetivos  sociais 

 

                 Art. 3º O CMSPC é uma entidade de apoio à Segurança Pública Estadual nas 
relações com a comunidade, para a solução integrada dos problemas de segurança com 
base na filosofia da Segurança Comunitária, que objetiva:  
 

      I - constituir um canal privilegiado, pelo qual, a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública passará a auscultar a sociedade; 
 
                 II - planejar e promover ações integradas de segurança, através da congregação 
das lideranças comunitárias ao CMSPC; e 
 
                 III - propor às Polícias a definição de prioridades na área de segurança pública 
do município de Cabaceiras. 
 

 
                Art. 3º  O CMSPC visa, com base na colaboração recíproca a que se obrigam os 
seus membros, possuir as seguintes atribuições legais: 
 
              I – sugerir para os órgãos responsáveis prioridades de ação na área de 
segurança, nos assuntos e necessidades que envolvam o município de Cabaceiras; 

     II – acompanhar e avaliar os serviços de segurança pública e privada prestados à 
população, zelando pelo respeito aos direitos humanos e pela eficiência dos serviços na 
proteção do cidadão; 

     III – avaliar a necessidade, bem como a qualidade dos serviços prestados pelos 
complexos policiais comunitários e elaborar sugestões quanto a melhor forma de prestação 
desses serviços; 

    IV – buscar o permanente contato entre a comunidade e as forças policiais que 
atuam no Município; e 
             V – elaborar e aprovar seu Regimento Interno.  
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                                                  T Í T U L O  II 

Das disposições gerais 
 

        CAPITULO I 
 

Da formação e da categoria dos membros 
 

Art 4º  O CMSPC será formado por 07 ( sete ) membros titulares e respectivos 
suplentes, que sejam pessoas da comunidade que possuam interesses em comum com a 
mesma, independente de cor, raça, credo religioso e ideologia política, dentro dos 
requisitos básicos do art.6º, deste instrumento regulamentador. 
 

Parágrafo único.  A participação de qualquer um dos membros do CMSPC se dará 
na forma da Lei Federal n° 9.608, de 18 / 02 / 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário. 
 

 
Art. 5º  O Conselho será formado pelas seguintes categorias representativas: 

 
 

 I – 01 ( um ) representante do Poder Executivo Municipal, indicado pelo Prefeito; 
 

 II – 01 ( um ) representante do Poder Legislativo Municipal, indicado pelo Presidente 
da Câmara Municipal; 

 
III – 01 ( um ) representante da associação dos comerciantes; 

 
IV – 01 ( um ) representante da associação de moradores do Distrito de Ribeira; 

 
V – 01 ( um ) representante da associação de moradores de Cabaceiras; 

 
VI – 01 ( um ) representante do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; e 
 

VII – 01 ( um ) representante eclesiástico. 
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   CAPITULO II 
 

Da duração do mandato, posse  e  requisitos  para participação 
 

 
Art.  6° Os Conselheiros que integrem o Conselho Municipal de Segurança Pública 

Comunitária exercerão o mandato por 02 (dois) anos.  
 

          Art. 7° A posse  dos novos Conselheiros  dar-se-á em sessão solene com a 
participação do  Prefeito,  Presidente da Câmara de Vereadores e de um representante da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba, na qual a ata de posse será 
assinada pelos membros presentes. 
 

Art  8º  São  condições para ser membro participativo: 
 

I - ser voluntário;  
 
II - ter idade mínima de 18 anos;  
 
III - não registrar antecedentes criminais e ter conduta ilibada, no conceito da 
comunidade que integra; e 
 
IV - firmar compromisso de fiel observância às normas reguladoras deste Regimento 
Interno. 
 

  CAPITULO III 
 

Da eleição de seus membros e competências específicas 
 

 
Art. 9º  O CMSPC elegerá dentre seus membros e  por aclamação de seus pares 

quando houver apenas uma chapa concorrendo, ou por maioria simples de votos quando 
houver mais de uma chapa, um Presidente e um Secretário que serão seus representantes 
diante da comunidade e das instituições públicas e privadas.  
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Art. 10  O Presidente e Secretário eleitos exercerão o  mandato por 01 ( um ) ano, 
podendo serem  reeleitos na eleição subsequente.  
 

 
Art.  11  São competências específicas do Presidente do Conselho: 

 
           I -  fixar e difundir o calendário anual das reuniões ordinárias, estipulando data, 
horário e local, no início de cada exercício; 
           II -  presidir as reuniões do CMSPC segundo pauta definida; 
           III - assinar em conjunto com o 1º Secretário as atas de reunião; 
           IV - apresentar, anualmente, exposição das atividades do CMSPC; 
 
           V - convocar as reuniões extraordinárias; 

 VI - representar o CMSPC judicial e extrajudicialmente; 
 
           VII - identificar, priorizar e apresentar às autoridades competentes as sugestões e 
reivindicações levantadas em reunião; 
 

VIII - difundir publicações recebidas de interesse do Conselho e da comunidade; 
 
          IX - autorizar veiculação de notícias do CMSPC pelos meios de comunicação de 
massa; 

X -  zelar pela preservação da ética do respectivo CMSPC, podendo, inclusive, tomar 
conhecimento de toda a documentação, mesmo reservada, referente ao assunto, em 
arquivo no CMSPC; 

 
XI - representar o CMSPC em atos oficiais e em reuniões com a comunidade; 
 
XII - promover o aprimoramento técnico dos membros do Conselho; 
 
XIII - prestar esclarecimentos a pessoas da comunidade sobre questões dirigidas ao 
CMSPC; 
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     XIV - zelar pelo sigilo das informações ou denúncias veiculadas nas reuniões do 
CMSPC e segurança de seus autores; 
 

     XV - zelar para que todas as pessoas regularmente inscritas possam fazer uso da 
palavra em reunião, por tempo certo, sem que sejam cerceadas em sua liberdade de 
expressão e de opinião; 

 
   XVI - encaminhar convites, mediante prévio entendimento com os  demais 

membros do CMSPC, a  autoridades, palestrantes e outros visitantes a participarem de 
reuniões ou usarem da palavra em reuniões do CMSPC; 
 

   XVII - zelar pela ordem e civilidade das reuniões, concedendo e cassando a 
palavra e fazendo retirar-se do recinto as pessoas que perturbem o andamento dos 
trabalhos ou possam trazer risco aos frequentadores do CMSPC; 

 
   XVIII - enquadrar o CMSPC nas exigências legais e fiscais das áreas federal, 

estadual e municipal. 
 

 
           Art. 12  São competências específicas do  Secretário: 

 
 
            I - assessorar o Presidente, executar as competências que lhe forem delegadas 
pelo Presidente e substituí-lo em suas faltas e impedimentos; 
 
            II - coordenar a redação do Plano de Metas do CMSPC, acompanhando seus 
resultados; 
 
            III - secretariar as reuniões do CMSPC, lavrando as respectivas atas, digitando-as, 
assinando-as e colhendo as assinaturas que lhe devam ser apostas, remetendo cópias 
devidamente protocoladas as instituições interessadas; 
 

 IV - redigir as correspondências, assinando-as juntamente com o Presidente e 
providenciar sua remessa, devidamente protocoladas; 
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 V - manter os documentos do CMSPC sob sua guarda e organização, transferindo-

os ao seu sucessor; 
 

 VI -  preparar a pauta das reuniões, submetendo-a previamente ao presidente para 
aprovação; 
 

VII - registrar a presença dos participantes; 
 

VIII - manter livro ata próprio e atualizado; e 
 

IX - desenvolver outras atribuições correlatas, designadas pelo CMSPC. 
 

 
CAPITULO IV 

                                             Dos direitos e deveres 
 

 
Art. 13  São direitos e deveres dos membros titulares e suplentes do CMSPC: 

 
I - compor os grupos de estudos, trabalhos e de representação, e deles exonerar-se, 
a pedido; 
 
II - tomar parte nas reuniões e fazer uso da palavra com precedência sobre as 
pessoas da comunidade; 
 
III - votar sobre assuntos tratados nas reuniões, que não sejam cominados à esfera 
exclusiva de decisão da presidência; 

 
IV - propor a presidência quaisquer medidas que julgar convenientes aos interesses 

comunitários de Segurança; 
 

V - frequentar as reuniões e a sede do seu CMSPC, bem como participar de 
reuniões de outros Conselhos, na condição visitante; 
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VI - fazer uso da denominação de membro e dos símbolos do CMSPC;  
 

VII - licenciar-se, por prazo que não exceda a 90 ( noventa ) dias, por motivo 
relevante, mediante solicitação formal, quando deverá assumir o seu suplente; 
 

VIII - comunicar infração regimental a quem de direito; 
 
            IX  - ampla defesa em procedimento de apuração, caso lhe seja imputada prática de 
infração regimental; 
 

X - recorrer, sem efeito suspensivo, de sanções que lhe sejam impostas; e 
 

XI - Os conselheiros suplentes terão direito a voto nas Reuniões Ordinárias e 
Extraordinárias, quando da ausência  do seu titular. 
 
 
          Art.  14  O conselheiro  titular  que faltar sem justificativa, a três reuniões ordinárias 
consecutivas ou a cinco alternadas no período de um ano, será ser afastado da função, 
constando em ata, e ter sua substituição solicitada ao órgão que o indicou, mediante 
aprovação dos demais conselheiros, devendo assumir o seu suplente. 

 
                                                     CAPITULO V 
                                                     Das reuniões 
 
         Art. 15  As Reuniões Ordinárias do CMSPC ocorrerão na primeira terça - feira de 
cada mês, às 19hs (dezenove horas), em sua sede ou em outro local previamente 
informado, e terão caráter fechado, limitadas aos seus membros, autoridades e pessoas da 
comunidade convidadas, e terão duração máxima de 01h30 (uma hora e meia). 
 

Parágrafo único. Os convites para participações nas Reuniões do CMSPC, feitos a 
autoridades da área policial deverão ser encaminhados mediante ofícios com cópias para o 
Secretário de Segurança Pública do Estado da Paraíba, bem como deverão ser 
comunicados mediante ofícios ao Secretário pertinente eventuais não atendimentos a 
esses convites. 
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Art. 16  Poderão ser convocadas Reuniões Extraordinárias em dia, horário e local 
diversos, de caráter aberto à comunidade, com direito a participação popular, mediante 
editais de convocação divulgados em lugares públicos, de forma compreensível. 
 

Parágrafo único.  Os editais de convocação das Reuniões deverão constar: 
 
           I - a denominação do conselho; 
 
           II  - o dia e a hora das Reuniões em cada convocação; 
                                   
           III - o endereço onde serão realizadas as Reuniões;   
 
           IV - a sequência ordinal das convocações; 
 
           V - a pauta a ser tratada; e 
 
          VI - assinatura do responsável pela convocação.    
 

 
                                                      T Í T U L O  III 
                                               Das disposições finais 
 
          Art. 17  Este Regimento apenas poderá ser modificado por Assembleia Geral 
Extraordinária do Conselho Municipal de Segurança Pública Comunitária, especialmente 
convocada para este fim, com quórum mínimo de 5 (cinco) titulares e por maioria simples 
de votos. 

Cabaceiras, 9 de novembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 
 

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

                                      Tiago Marcone Castro da Rocha 
                                                    Prefeito Constitucional 
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DECRETO  nº  73 (a), DE 14  DE DEZEMBRO DE 2017.    
 
 
 

Dispõe sobre a instituição do Fórum Municipal Permanente  
de Educação e  define outras providências correlatas. 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere o art. 13, IV e 64, VII, constante na Lei Orgânica Municipal e,  

 
 

CONSIDERANDO a necessidade de se constituir um espaço para discussão sobre questões 

relacionadas ao Plano Municipal da Educação com profissionais envolvidos na Educação do 

Município, com representantes do poder executivo e com representantes da sociedade civil 

organizada; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.005, de 25 de Junho de 2014, em cujas disposições 

consta a necessidade do estabelecimento de metas e estratégias para a Educação no Município 

para os próximos dez anos; 

CONSIDERANDO a necessidade de se refletir e estudar as questões afetas à concepção do 

Plano Municipal da Educação. 

D E C R E T A:  

Art. 1º Fica instituído o Fórum Municipal de Educação do município de  Cabaceiras. 
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Art. 2º  A instituição do Fórum Municipal de Educação tem por finalidades:  

I - realizar estudos para elaboração do Plano Municipal da Educação Municipal; 

II - constituir as Câmaras Temáticas por níveis e modalidades de ensino para estudos, 

avaliação e acompanhamento do processo de elaboração do Plano Municipal da Educação 

de Cabaceiras, em suas áreas de atuação; 

           III - oferecer subsídios e orientações a todos os segmentos da comunidade, em seus níveis 

e modalidades de ensino do Município através de estudos e reflexões sobre o tema em questão; 

            IV - seguir as orientações da Lei Federal nº 13.005 e propor metas e estratégias para 

apresentar como documento de referência para as discussões que precederão a elaboração do 

Plano Municipal da Educação;  

           V - trabalhar de modo articulado com o Conselho Municipal de Educação; e 

           VI - acompanhar o desenvolvimento das estratégias e fiscalizar o cumprimento das metas 

traçadas. 

Art. 3º Caberá ao  Poder Executivo Municipal,  por meio de Portaria, constituir a Comissão 

Gerenciadora  do Fórum Municipal de Educação, cujos órgãos representativos são os seguintes:   

I -  Secretaria Municipal de Educação: dois representantes ( titular e suplente ); 

II – Conselho Municipal de Educação: dois representantes ( titular e suplente ); 

III – Poder Legislativo Municipal: dois representantes ( titular e suplente ); 
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      IV  - Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Educação Básica – CACS – 

FUNDEB: dois representantes ( titular e suplente ); 

      V – Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de 

Cabaceiras: dois representantes ( titular e suplente ); e 

      VI – Instituições de Ensino Superior: dois representantes ( titular e suplente ). 

Parágrafo único.  A Comissão Gerenciadora do Fórum Municipal  Permanente de 

Educação deverá organizar reuniões com representantes dos diversos segmentos da 

sociedade e realizar pelo menos uma conferência  municipal ao ano. 

Art. 4º O tempo de vigência da Comissão Gerenciadora compreenderá o período de 2 (dois) 

anos, permitida a recondução por igual período. 

Art. 5º  O mandato de qualquer membro da Comissão Organizadora será considerado 

extinto no caso de renúncia expressa ou tácita, configurando-se esta última pela ausência por mais 

de duas reuniões consecutivas, sem pedido de licença, ou pelo não comparecimento à metade das 

sessões plenárias realizadas no decurso de 1 (um) ano. 

Art. 6° A Comissão Organizadora constituída por este Decreto deverá encaminhar relatório 

periódico ao responsável pela educação municipal, e este ao Chefe do Poder Executivo, dos 

estudos realizados e das ações que porventura já estejam sendo implementadas. 

Art. 7°  A função dos membros da Comissão Organizadora é gratuita e considerada de 

relevante interesse público, tendo o seu exercício prioridade sobre o de quaisquer outras. 
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Art. 8°  O Fórum Municipal de Educação reger-se-á por Regulamento Próprio, a ser 

elaborado pelo Conselho Municipal de Educação. 

Art. 9°  As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 10.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 

 
                            Cabaceiras, 14  de dezembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 

 

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

 
 

Tiago Marcone Castro da Rocha 
       Prefeito Constitucional 
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DECRETO  nº  75, DE 18  DE DEZEMBRO DE 2017.    

 
Dispõe sobre a antecipação da realização das feiras 
no Mercado Público e  define outras providências 
correlatas. 

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere o art. 13, IV e 64, VII, constante na Lei Orgânica Municipal, e 
considerando ainda: 

 
Que neste ano, a comemoração da Festa Natalina ( 25 / 12) , bem como do Reveillon  no 31 

/ 12 ),  ocorrerão nas segundas - feiras; 

 
 Que a antecipação da realização das mencionadas  feiras  para o dia  24 / 12 ( domingo ) e 

31 / 12 ( domingo ), revela-se mais conveniente para os feirantes, comerciantes e  a população  em 
geral, 

 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Ficam  antecipadas, em caráter excepcional, a realização das feiras públicas 

realizadas no Mercado  Público Municipal, que seriam  realizadas nos dias 25 / 12 ( segunda – feira 
) e 31 /12 ( segunda – feira),  para os dias 24 /12 ( domingo ) e  30 /12 ( domingo). 

 
 Art. 2° Este Decreto entrará  em vigor a partir da data de sua publicação, revogando -se as 

disposições em contrário. 

 

                             Cabaceiras, 18 de dezembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 

 

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

 
 

Tiago Marcone Castro da Rocha 
       Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 78, de 27 de dezembro de 2017. 
 

Dispõe sobre a abertura de  Crédito    
SUPLEMENTAR para o Poder Legislativo e 
define outras providências. 
 

O Prefeito Constitucional do Municipio de CABACEIRAS, Estado da Paraíba no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Organica Municipal, bem como fundamentado 
pela Lei Orçamentária Municipal Nº 835, de 12 de dezembro de 2016, combinado com o artigo 
43, inciso I da Lei Federal 4.320/64, D E C R E T A: 
 

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 
821,89 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos), para reforçar a dotação abaixo 
discriminada: 
 

CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
DECRETO Nº 0078/2017, de 28 de Dezembro de 2017 
1.01.01 CAMARA MUNICIPAL 
01.031.1001.2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 
.......................................................................................................................................... 

3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0 Recursos Ordinários 821,89 
TOTAL .................................................................................................................................. 821,89 
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 
..............................................................................................................821,8.9. 

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo 
com a anulação da seguinte dotação. 
 
1.01.01 CAMARA MUNICIPAL 
01.031.1001.2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 
.......................................................................................................................................... 
3.3.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 
0 Recursos Ordinários 821,89 
TOTAL .................................................................................................................................. 821,89 
TOTAL DAS 
ANULAÇÕES....................................................................................................................8.21,89. 
 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

                                                                                      Cabaceiras, 27 de dezembro de 2017. 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                    Prefeito Constitucional 
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DECRETO  nº  76, DE 21  DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Estabelece o Calendário de Feriados e Pontos 
Facultativos, para o ano de 2018  e,  define outras 
providências correlatas. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais previstas no artigo 13, I, IV da Lei Orgânica municipal, em 
consonância  com a Lei Municipal nº 741 / 2011 e, subsidiariamente com as Leis  Federais 
nº 9.093 / 1995  e  10.607 / 2002, 

 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica instituído, no âmbito do município de Cabaceiras, o Calendário de 

Feriados Municipal, Estadual e Nacional para o ano de 2018. 
 
Parágrafo único.  Para efeito do caput deste artigo, fica determinado que os 

serviços considerados essenciais à população, especificamente aqueles prestados nas 
Unidades de Saúde, Mercado Público, serviços de limpeza pública, Cemitérios e outros 
desempenhos profissionais relacionados à manutenção de sistemas de abastecimento de 
água e energia elétrica, deverão funcionar conforme cronogramas definidos pelas 
Secretarias competentes, com escalas de revezamento de servidores municipais. 
 

 Art. 2° A programação das datas constantes no Calendário em anexo, 
exclusivamente relacionada a feriados e pontos facultativos municipais  poderão ter seus 
dias de usufrutos  alterados,  por meio da expedição de  Decreto regulamentador. 

 

Art. 3° Este Decreto entrará  em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2018, 
revogando -se as disposições em contrário. 

                Cabaceiras, 21 de dezembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 

 

Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra – se. 
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Tiago Marcone Castro da Rocha 
        Prefeito Constitucional 
 
 

                           
                                                   Anexo único ( Decreto nº 76 / 2017 )                                                                                                

Calendário de Feriados e Pontos Facultativos para o ano de 2018 

 
       Data 

 
     Denominação 

 
          Espécie 

 
 Instrumento  normativo  legal 

    1° de  janeiro 
 ( segunda – feira ) 
 

 Confraternização 
mundial 

 
    Feriado Nacional 

 
 Lei Federal n° 10.607 / 2002. 

  12 de fevereiro 
( segunda – feira ) 
 

 
          Carnaval 
 

 
Ponto Facultativo municipal 

 
Decreto Municipal n° 76 / 2017. 

  13 de fevereiro 
( terça – feira ) 

 
          Carnaval 

Ponto Facultativo municipal Decreto Municipal n° 76 / 2017. 

  14  de fevereiro 
( Quarta – feira )  

“quarta – feira de cinzas “ Ponto facultativo municipal até 
às 13 hs. 

Decreto Municipal n° 76 / 2017. 

     29 de março  
( quinta– feira ) 
 

     Semana Santa   
Ponto facultativo municipal 

 
Decreto Municipal n° 76 / 2017. 

    30  de março  
  ( sexta– feira ) 
  

     Semana Santa 
  ( Paixão de Cristo ) 

 
Ponto facultativo municipal 

 
Decreto Municipal n° 76 / 2017. 
 

        1° de  maio  
   ( terça – feira ) 
 
 

 
Dia do Trabalho 
 

 
    Feriado Nacional 

 
Lei Federal n° 10.607 / 2002. 

        31 de maio  
( quinta – feira ) 
 

 
Corpus Christi 

 
Ponto facultativo municipal 

 
 Decreto Municipal n° 76 / 2017. 
 

       4 de junho  
   ( segunda – feira ) 

Aniversário de 
Emancipação Política do 
Município 

 
    Feriado Municipal 

 
Lei Municipal n° 741 / 2011. 

      29 de  junho  
  ( sexta – feira ) 

Festa de São Pedro     Feriado Municipal Lei Municipal n° 741 / 2011. 

        6 de  agosto  
( segunda – feira ) 

Festa de São Bento     Feriado Municipal Lei Municipal n° 741 / 2011. 

     7 de  setembro  
    ( sexta – feira ) 
 
 

 
Independência do Brasil 

 
    Feriado Nacional 

 
Lei Federal n° 10.607 / 2002. 

     12  de outubro  
   ( sexta – feira ) 
 
 

Nossa Senhora Aparecida 
– Padroeira do Brasil 

 
    Feriado Nacional 

 
Lei Federal n° 6.802 / 1980. 

      2 de novembro  
    ( sexta – feira ) 
 
 

 
Dia de Finados 

 
    Feriado Nacional 

 
Lei Federal n° 10.607 / 2002. 

   15 de novembro 
  ( quinta – feira ) 
 

Proclamação da 
República 

    Feriado Nacional  
Lei Federal n° 10.607 / 2002. 
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12 / dezembro / 2018 
  ( quarta – feira ) 

Dia em homenagem a 
Nossa Senhora Aparecida 

     
Feriado Nacional 

 
Lei Federal n° 10.607 / 2002. 

25 / dezembro/ 2018 
   ( terça – feira ) 
 

 
Natal 

    Feriado Nacional Lei Federal n° 10.607 / 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

Gabinete do Prefeito 
 

 
DECRETO  N° 79, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
CONTROLE SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO AMBITO 
DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB E DEFINE  OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.  

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Munícipio, e: 
 

Considerando a necessidade de criação do Conselho de Controle Social dos 
serviços públicos de Saneamento, impulsionando pelo Decreto 7.217 de 21 de junho de 
2010, da Presidência da República que regulamenta a Lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 
2007; e 
 

Considerando também, que para haver transferência de recursos federais, ou aos 
geridos ou administrados por Órgãos ou entidades da União, é necessária a criação do 
Conselho de Controle Social de Saneamento Básico. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° Fica instituído o Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento 
Básico no âmbito do Município de Cabaceiras/PB, com fundamento na Lei Federal n° 
11.445/2007, que  estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 
 

Art. 2° O Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico do 
Município de Cabaceiras/PB é um Órgão colegiado de caráter consultivo na formulação, 
planejamento e avaliação da Política e do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Art. 3° Compete ao Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico 
do Município de Cabaceiras/PB: 
 

I- debater e fiscalizar a Política Municipal de Saneamento Básico e a execução do 
Plano Municipal de Saneamento Básico; 

II - diagnosticar a situação e prestar as informações necessárias para a execução do 
Plano Municipal de Saneamento Básico; e 

III - encaminhar reclamações e denunciar irregularidades na prestação de serviços. 
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§ 1° As competências do Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico 
são limitadas às matérias relativas ao Município de Cabaceiras/PB. 
§ 2° O Município fornecerá ao Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento 
Básico a estrutura física necessária para o exercício de suas atividades. 
§ 3° O Conselho deve atuar com autonomia, sem subordinação institucional ao Poder 
Executivo Municipal e será renovado periodicamente ao final de cada mandato de seus 
membros. 
§ 4° A reunião do Conselho será pública e seu agendamento deverá ser divulgado com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias nos meios de divulgação do Município. 
§ 5° Os membros do Conselho serão nomeados por portaria e terão mandato de 02 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado por igual período. 
 

Art. 4° O Conselho de Controle Social de Saneamento Básico do Município de 
Cabaceiras/PB será composto pelos seguintes membros titulares e seus respectivos 
suplentes: 

 
I - Representando do Governo Municipal: 
 

         a) 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal; 
         b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
         c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio 
Ambiente; 

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
e) 01 (um) representante do Departamento de Água e Esgoto da prestadora de 

serviços do município; 
f) 01 (um) representante do Departamento da Vigilância Sanitária. 
 
II - Representando a Sociedade Civil: 
 

         a) 01 (um) representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente. 
         b) 01 (um) representante da Colônia de Pescadores de Cabaceiras/PB. 
         c) 01 (um) representante do Comércio Local; e 
         d) 01 (um) representante de Sindicatos. 
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Art. 5°  Ficam nominados a compor o referido Conselho os Membros designados 
mediante Portaria Municipal, bem como seus suplentes: 
 

Art. 6° A atuação no Conselho de Controle Social de Saneamento Básico do 
Município de Cabaceiras/PB é considerada atividade de relevante interesse público, não 
cabendo qualquer espécie de remuneração ou ajuda de custo. 
 

Art. 7° As reuniões do Conselho de Controle Social de Saneamento Básico do 
Município de Cabaceiras/PB serão realizadas ao menos uma vez a cada ano e as 
extraordinárias sempre que convocadas por seu Presidente ou por um terço de seus 
membros. 
 

Art. 8° É assegurado ao Conselho de Controle Social de Saneamento Básico do 
Município de Cabaceiras/PB, o acesso a quaisquer documentos e informações produzidas 
por órgãos ou entidades de regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade de 
solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, 
observada o disposto no § 1° do artigo 33 do Decreto Federal n° 7.217/2010. 
 

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Cabaceiras/PB, 27  de dezembro de 2017. 

 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
Prefeito Municipal 
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