
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 
DECRETO n° 79, DE  9 DE JANEIRO  DE 2018.   

 
   

DISPÕE SOBRE À APROVAÇÃO 
OFICIAL DO CALENDÁRIO 
ESCOLAR REFERENTE AO ANO 
LETIVO - 2018  E DEFINE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

 
 
 

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 13, IV e 64, VII da 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 Ano Letivo de 2018, no total 
de 202(duzentos e dois) dias letivos, em conformidade com o Anexo único deste 
instrumento. 

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

 
Cabaceiras, 9  de janeiro de 2018; 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° 80, DE 11 DE JANEIRO DE 2018. 

 
ESTABELECE O CALENDÁRIO DE 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES 
À PROGRAMAÇÃO MENSAL DA FOLHA DE 
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 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, VIII, constante na Lei Orgânica Municipal, e 
considerando ainda a necessidade de normatizar os procedimentos administrativos concernentes à 
elaboração da programação mensal da folha de pagamento dos servidores, tendo por finalidade   
obter um melhor  planejamento das ações inerentes às situações de afastamentos funcionais, bem 
como com relação ao registro do pagamento  dos vencimentos dos mesmos, dentro do possível,  

dentro do próprio mês trabalhado ou no 1° dia do mês subsequente,  R E S O L V E: 
 
Art. 1º Fica estabelecido o Calendário de Procedimentos Administrativos concernentes 

à Programação Mensal da Folha de Pagamento dos servidores públicos, a ser 
obrigatoriamente  cumprido, conforme abaixo discriminado: 

 

              Procedimento  Administrativo                    Data(s)  limites 

1 – Envio, por parte de cada Secretário, do 
Planejamento da programação das concessões de 
férias, licenças, entre outras, para o ano 
subsequente. 

   Até  20 de dezembro do ano em vigência. 

2 – Envio, por cada Secretário(a), das informações 
( horas - extras, faltas, licenças, etc) para o 
Departamento de Recursos Humanos. 
 

           Até o dia 20 do mês em vigência. 

3 – Envio, pelo(a) Diretor(a) do Departamento de 
Recursos Humanos, do resumo da folha de 
pagamento para análise do Prefeito  Municipal. 
 

            Até o dia 22 do mês em curso. 

4 – Envio,  pelo(a)  Diretor(a) do Departamento de 
Recursos Humanos da programação da folha de 
pagamento  para a Subsecretaria de Finanças. 

            Até o dia 23 do mês em curso. 

5 - Envio,  pelo(a) Subsecretário(a) de Finanças  
da programação da folha de pagamento para a 
instituição bancária autorizada. 

            Até o dia 30  do mês em curso. 

6 – Disponibilidade, pela instituição bancária,  dos 
vencimentos dos servidores nas  contas  correntes 
individuais.  

Entre os dias 30 do mês em curso até o dia 
1° do mês seguinte. 

                                                                                        



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

( Cont. ) Decreto nº 80 / 2018. 

                                                                                                                                                 Fls. 2 / 02. 

 

Art. 2º Fica determinado que o pagamento do (1 / 3) um terço das férias dos servidores 
públicos  municipais, pagos há dezenas e dezenas de anos,  no final do mês do período de férias,  
deverá ser efetuado, de forma antecipada, no mês de pagamento do mês anterior ao mencionado  
período. 

 
Art. 3º  Revogadas as disposições em contrário, este instrumento regulamentador entrará 

em vigor na data de sua publicação. 
 
 
                                 Cabaceiras, 11 de janeiro de 2018; 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° 81, DE  15  DE JANEIRO  DE 2018.   
   

REGULAMENTA A CONCESSÃO DE 
LICENÇA ESPECIAL ( LICENÇA – 
PRÊMIO ) AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS E DEFINE OUTRAS 
PROVIDENCIAS  CORRELATAS. 

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

lhe são conferidas pelo Art. 13, IV e 64, VII da Lei Orgânica Municipal e, em consonância 
ainda  com os Artigos 120 a 121 da Lei n° 317 / 1984, que dispõe  sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais e, considerando adicionalmente o elevado número de 
requerimentos  para concessão de  licenças prêmios pelos servidores,  

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1° Fica regulamentado o artigo 120  da Lei n° 317 / 1984, que aborda  sobre a Licença 

Especial ( Licença – prêmio ), especificamente no que concerne à  adoção de critérios para a 
concessão das mesmas, nos termos do presente instrumento normativo. 

 
Art. 2° As licenças Prêmios ( Licença Especial ), válido pelo período de 06 ( seis ) meses 

serão concedidas aos servidores públicos municipais, obedecendo os seguintes critérios de 
prioridade: 

 I – requerimentos de servidores  cujos serviços desempenhados não necessitem de 
contratação imediata para substituir o servidor licenciado; 

 II – requerimentos de servidores com maior tempo de serviço exercido; 
 III – requerimentos de servidores por Secretaria, cujo limite para concessão seja de um a 

dois servidores,  em meses distintos; e 
 IV – requerimentos de servidores que atuam  no  magistério, cujo limite máximo seja de 

uma concessão por Educandário. 
 
Art. 3° O período para o  protocolo do requerimento de Licença prêmio deverá ser efetuado 

com antecedência mínima de 60 ( sessenta ) dias. 
 

            Art. 4º  Revogadas as disposições em contrário, este instrumento regulamentador entrará 
em vigor na data de sua publicação. 

 
                                 Cabaceiras, 15 de janeiro de 2018; 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 nº  82, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.   
 

 

 

“ PRORROGA O PERÍODO DE SITUAÇÃO ANORMAL, 
CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA  NO 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, CONSTANTE NO DECRETO n° 
57, DE 31 / 07 / 2017, EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE 
DA ESTIAGEM, E DEFINE OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
CORRELATAS. “ 
 
 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e tendo em 
vista o prescrito no art. 17 do Decreto Federal 5.376, de 17 de fevereiro de 2005 e pela 
Resolução nº  03, do Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC)  e, considerando 
ainda: 
 
           Que a continuidade da escassez pluviométrica no Município  tem causado  prejuízos 
significativos nas atividades produtivas, principalmente com relação à agricultura e 
pecuária; 
          Que os efeitos das estiagens vem contribuindo 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 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° 
57 / 2017, a se vencer no próximo dia 27 / 01, face  à continuidade da  Estiagem ,  por um período 
de 180 (cento e oitenta ) dias. 

 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 
                 

                                                                                                                    ( Cont. )  DECRETO nº  82  / 2018. 
   Fls. 2 / 02. 
 

 
 

 

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

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

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

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

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

disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 57 / 2017. 
 

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

 
                                     Cabaceiras,  25  de janeiro  de 2018; 182 anos de emancipação Política. 
 
 
 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                                              Prefeito Constitucional 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 
DECRETO  nº  83, DE  2  DE FEVEREIRO  DE  2018. 
 
 

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE LUTO OFICIAL NO 
MUNICÍPIO, FACE O FALECIMENTO DO SR. 
FRANCISCO AIRES CAVALCANTE 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. FRANCISCO AIRES CAVALCANTE, ocorrida na madrugada desta 
data. 

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

Município de Cabaceiras, face o falecimento do Sr. FRANCISCO AIRES CAVALCANTE, 
ocorrida nesta data. 

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

se as disposições em contrário. 
 
                   Cabaceiras, 2 de fevereiro de 2018; 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  nº  84, DE  2  DE FEVEREIRO  DE  2018. 
 
 

DISPÕE SOBRE O ADIAMENTO DO INÍCIO DO ANO 
LETIVO E  DEFINE OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
CORRELATAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais previstas no art. 13, IV e 64, VII da Lei Orgânica municipal, em 
consonância com o Decreto n° 79, de 9 / 01 / 2018, e  considerando ainda a inconclusão 
dos serviços de reformas nos Educandários municipais, 

 
 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica adiado o início do ano letivo,  previsto por meio do Decreto n° 79 / 2018, 

para iniciar-se no próximo dia 05 / 02, para o dia 15 / 02 ( quinta – feira ), face à 
inconclusão dos serviços de reformas nos educandários municipais. 

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

-se as disposições em contrário. 
 
                   Cabaceiras, 2 de fevereiro de 2018; 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° 85, DE 9  DE FEVEREIRO DE 2018. 
 

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 - 2018 e define outras 
providências correlatas. 

 
                                                                                                                   

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

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

constantes na Lei Complementar n° 06 / 2017, que  compõem a base de cálculo do valor 
venal para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano  - I P T U – 2018. 
 

Parágrafo único. 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 2,95% ( dois e noventa e cinco por cento ), no ano de 2017. 
 

Art. 2° Revogadas as disposições em contrário,  este Decreto entrará  em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e cumpra – se. 
 
 
                        Cabaceiras, 9  de fevereiro de 2018; 182 anos de Emancipação Política. 
 
 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

DECRETO Nº 86, DE 19 DE MARÇO DE 2018.   

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE 
DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, PARTE 
DE TERRENO SITUADO NO MUNICÍPIO DE 

CABACEIRAS – ESTADO DA PARAÍBA. 

  

O Prefeito do Município de Cabaceiras, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições legais, com fulcro no artigo 13, inciso XIII, da Lei Orgânica 
do Município e de acordo com o que lhe faculta a alínea “i” do Decreto-Lei 

Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, 
de 29 de janeiro de 1999, 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para os fins de desapropriação 
de seu pleno domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, pelo preço 

fixo e irreajustável de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), parte de um terreno, 
perfazendo uma área de 3m X 162m (conforme laudo de avaliação), situados neste 

município ao lado direito da Rua Jose Osmário de Lima, zona urbana, lançado 
para fins de tributação em nome de ANTÔNIO DE FARIAS MADUREIRO, Registrado 

no Serviço Notarial e Registral Imobiliário desta Comarca sob nº R. 07 – 
MATRICULA Nº 389, folha 104v, livro 2-B, assim delimitada: 

“Sítio Cabaceiras, Distrito e Município de Cabaceiras, medindo 55 braças de largura 
por duzentas (200) de comprimento, ou seja, cinco (5) hectares, com os seguintes 
limites: Ao Norte, com terras de Cícero de Carvalho Nóbrega; Ao Nascente com terras 
de Severino Piragibe Pereira Pombo, pela cerca existente; Ao Sul, com o perímetro 
desta cidade a começar do Nascente e encontrar o Cruzeiro que está localizada nas 
proximidades do açude público, que fica ao Poente desta mesma cidade e daí para 
cima pela estrada de rodagem que segue desta Cidade a Barra de Xandú; Ao 
Poente, com terras da propriedade Macambira, terminando o terreno supra descrito 
no ponto onde encontram as duas estradas. 

 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

  

Art. 2º O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade 
promover a pavimentação em pedra, tipo calçamento, da Rua José Osmário de 
Lima, nesta cidade, constituindo-se obra de relevante interesse público. 

Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta do 
Fundo de Participação do Município. 

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

  

Cabaceiras/PB, 19 de março de 2018. 

  

  

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

PREFEITO MUNICIPAL 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 
DECRETO  nº  87, DE  26  DE MARÇO  DE  2018. 
 
 

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE LUTO OFICIAL NO 
MUNICÍPIO, FACE O FALECIMENTO DA EX – 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL  QUE MENCIONA   
E  DEFINE OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

 
 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 

suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica Municipal  e,  considerando ainda, 
 
 O falecimento inesperado da  Ex – Servidora Pública Municipal NEUZA 

PEREIRA DE FARIAS, ocorrido neste domingo ( 25 / 03 ); 
  
 O exercício profissional desempenhado pela mesma  de forma assídua, 

responsável, honesta e comprometida,   
 
 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica decretado, com profundo pesar, LUTO OFICIAL, por dois dias, no 

município de Cabaceiras, face o falecimento da Ex – Servidora Pública Municipal NEUZA 
PEREIRA DE FARIAS. 

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

-se as disposições em contrário. 
 
 
                   Cabaceiras, 26 de março de 2018; 182 anos de Emancipação Política. 
 
 

Registre-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° 90, DE 23 DE ABRIL DE  2018.   
 
 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para 
pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - I P T U  / 2018. 
 

 
 

          O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, VII, da Lei Orgânica,  bem como em 
consonância com o art. 72 integrante da Lei Complementar n° 6, de  2  de outubro de 
2017, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, 

 

 
 D E C R E T A :  
 
 Art. 1º Fica prorrogado o prazo para pagamento do  I P T U – 2018,  previsto para 

se encerrar no próximo dia 30 / 04,  para findar-se no dia 29 / 06,  sem acréscimo de juros 
e multa. 

 
 Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                  Cabaceiras, 23 de abril de 2018; 182 anos de Emancipação Política. 

 
 
Registre-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° 91, DE 23 DE ABRIL DE  2018.   
 

Dispõe sobre a instituição do Programa Busca 
Ativa Escolar. 

 
 

          O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, VII, da Lei Orgânica,  bem como em 
consonância com a Lei Municipal n° 816 / 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal 
de Educação e,  subsidiariamente com a Lei Federal n° 13.005 / 2014, concernente ao 
Plano Nacional de Educação,  D E C R E T A :  

 
 Art. 1º Fica instituído o PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR tendo por 

finalidade  o combate  à  evasão escolar. 
 
 Parágrafo único. O mencionado Programa é uma metodologia social e uma 

ferramenta tecnológica que permitem ao poder público identificar crianças e adolescentes 
fora da escola, contribuindo assim para os mesmos sejam  rematriculados ou matriculados. 

 
 Art. 2° Fica instituído o Comitê Gestor do mencionado Programa que será 

composto pelos seguintes membros: 
 
 I -  Secretário de Educação, Cultura e Desportos; 
 II – Coordenador operacional; 
 III – Supervisores Institucionais, indicados  pelos Secretários de Educação, 

Desenvolvimento Social, Saúde; Conselhos Municipais e Direitos e Defesa da Criança e do 
Adolescente; e 

 IV – representantes de Grupos  de Campo ( Técnicos Verificadores ), indicados pelo 
Secretário de Educação, Cultura e Desportos 

 
 Art. 3° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
                  Cabaceiras, 23 de abril de 2018; 182 anos de Emancipação Política. 

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

 
    TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                   Prefeito Constitucional 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 92, DE 27 DE ABRIL DE 2018. 

  
Dispõe sobre a adoção do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – Especial ( IPCA 
- E / IBGE ), para fins de atualização de débitos 
ajuizados e avaliados por meio da Unidade 
Fiscal de Referência ( UFIR ). 
 

 
 

          O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, VII, da Lei Orgânica,  bem como, em 
consonância com a Lei Federal n° 5.248 / 2000, dispõe sobre a conversão dos valores 
e créditos da Fazenda Pública, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, 
expressos em Unidade Fiscal de Referência ( UFIR ), extinta no ano de 2000,  em 
valores e créditos atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
– Especial ( INPC – E), 
 
            

 
 D E C R E T A:  
 
 Art. 1º Fica estabelecido como Índice Oficial de atualização monetária de débitos 

registrados em Unidade Fiscal de Referência ( UFIR ), o índice Nacional de Preços ao 
Consumidor ( IPCA-E ), apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísitca ( IBGE ). 

 
 Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                  Cabaceiras, 27 de abril de 2018; 182 anos de Emancipação Política. 

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

 
    TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                   Prefeito Constitucional 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO n° 93, DE 14 DE MAIO  DE  2018.   
 

Dispõe sobre isolamento de área que menciona 
para fins de realização do XX 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  XX 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 XX FESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS DA PARAÍBA – FESTA DO BODE REI, a 
se realizar nos dias 1°, 2 e 3 de junho próximo, 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. 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

                               Cabaceiras, 14 de maio de 2018; 182 anos de Emancipação Política. 
 
Registre-se, publique-se  e cumpra-se. 

 

 
                     TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 
DECRETO  nº  95, DE  21  DE MAIO  DE  2018. 
 
 

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE LUTO OFICIAL NO 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, FACE O FALECIMENTO 
DE TRÊS PESSOAS  QUE MENCIONA. 

 

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

 
O falecimento triplo de Cabaceirenses, decorrente de acidente automobilístico na 

Rodovia PE – 160, entre a cidade de Jataúba e o Distrito de Poço Fundo do Estado de 
Pernambuco, ocorrida no início desta manhã. 

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

município de Cabaceiras, face os falecimentos de JARBAS POMBO DE SOUSA, ELAÍNE 
QUEIROZ  AQUINO E ANDERSON  FELIPE  GONÇALVES DE LIMA, ocorridos  no início 
da manhã desta data. 

 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                   Cabaceiras, 21 de maio de 2018; 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  nº  97, DE  18  DE JUNHO  DE  2018. 
 
 

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

 

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

 
O falecimento da Ex – Servidora Pública Municipal,  PETRONILA NUNES DE 

CASTRO, ocorrido  no início da manhã deste domingo (17 / 06 ); 
 
O exercício profissional desempenhado pela mesma, na função de Auxiliar de 

Enfermagem,  que segundo informações, foi efetuado  de forma assídua, 
responsável, honesta e comprometida,   

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

município de Cabaceiras, face o  falecimento da Ex – Servidora Pública aposentada, que 
exerceu o cargo de Auxiliar de Enfermagem,  PETRONILA NUNES DE CASTRO, ocorrido  
no início da manhã deste domingo (17 / 06 ). 

 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                   Cabaceiras, 18 de junho de 2018; 183 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 

 

 

 

 

 
D E C R ETO Nº 98,  DE  20  DE JUNHO DE 2018.      
                                                                                                      

Dispõe sobre a instituição de Ponto Facultativo 
nas Repartições Públicas Municipais, em dia que 
menciona e  define outras  providências  
correlatas. 

                                                                                         
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais constantes na Lei Orgânica Municipal,  

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1° Fica Declarado Ponto  Facultativo  nas Repartições Públicas 

Administrativas Municipais, no dia 22 / 06 ( sexta – feira ), face à  transmissão  da partida 
de futebol, envolvendo a Seleção Brasileira e a Seleção da Costa Rica, válida pela fase de 
grupos Copa do Mundo – Rússia - 2018. 
 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto do caput deste artigo, os serviços 
considerados essenciais à população, especificamente aqueles prestados no Centro de 
Saúde Ana Aires de Queiroz, Mercado Público, serviços de limpeza e Cemitérios, bem 
como serviços relacionados à manutenção de sistemas de abastecimento de água e 
energia elétrica, que deverão funcionar em horário normal. 
 
 Art. 2°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
                          Cabaceiras, 20 de junho de 2018; 183 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° 99, DE 27  DE JUNHO DE  2018.   
 
 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para 
pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - I P T U  / 2018. 
 

 
 

          O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, VII, da Lei Orgânica,  bem como em 
consonância com o art. 72 integrante da Lei Complementar n° 6, de  2  de outubro de 
2017, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, 

 

 
 D E C R E T A:  
 
 Art. 1º Fica prorrogado o prazo para pagamento do  I P T U – 2018,  constante no 

Decreto n° 90, de 23 / 04, previsto para se encerrar no próximo dia 29 / 06,  para findar-se 
no dia 31 / 07,  sem acréscimo de juros e multa. 

 
 Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                  Cabaceiras, 27 de junho de 2018; 183 anos de Emancipação Política. 

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

 

 
    TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                   Prefeito Constitucional 

 

 

 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 
D E C R ETO Nº 100,  DE  27  DE JUNHO DE 2018.      
 
                                                                                                      

Dispõe sobre a alteração do horário de 
expediente  nas Repartições Públicas Municipais, 
no dia 02 / 07, face à transmissão da partida da 
Seleção Brasileira, válida pela Copa do Mundo - 
2018 e  define outras  providências  correlatas. 

                                                                                         

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 

suas atribuições legais constantes na Lei Orgânica Municipal,  

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1° Fica alterado o horário  de expediente nas Repartições Públicas 

Administrativas Municipais, no dia 02 / 07 ( segunda  – feira ),  especificamente para 
funcionar a partir das 14h  até as 18 horas,  face à  transmissão, às 11 horas da manhã,  da 
partida de futebol, envolvendo a Seleção Brasileira e a Seleção do México, válida pela  
oitavas de final da Copa do Mundo – FIFA – Rússia – 2018. 
 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto do caput deste artigo, os serviços 
considerados essenciais à população, especificamente aqueles prestados no Centro de 
Saúde Ana Aires de Queiroz, Mercado Público, serviços de limpeza e Cemitérios, bem 
como serviços relacionados à manutenção de sistemas de abastecimento de água e 
energia elétrica, que deverão funcionar em horário normal. 
 
 Art. 2°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
                          Cabaceiras, 27 de junho de 2018; 183 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 Nº 102, DE 2  DE JULHO DE 2018. 
 

Estabelece procedimentos para o recebimento de 
doação de bens, serviços ou valores pecuniários e o 
estabelecimento de parcerias de colaboração com a 
iniciativa privada. 

 

         Fls. 1 / 4 

    O PREFEITO  CONSTITUCIONAL  DO  MUNICÍPIO  DE  CABACEIRAS, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pelos artigos 13, IV e 64, VII da Lei Orgânica 
municipal, e considerando: 

 
    Que a insuficiência de recursos financeiros para atender aos anseios da população obriga 

a administração a buscar soluções criativas; 
 
     Que é fundamental ao Poder Público municipal o desenvolvimento de parcerias  de 

colaboração com o setor privado na prestação de serviços do interesse do cidadão visando o pleno 
desenvolvimento do Município; 

 
     Que diversas pessoas  físicas e jurídicas vem demonstrando vem demonstrando 

interesse em colaborar com diversos projetos no Município, seja através de doações ou de 
prestação de serviços eventuais, 

 
 

    D E C R E T A: 
 
     Art. 1° O recebimento de doações de bens, serviços ou valores pecuniários pela 

administração municipal observará o procedimento estabelecido neste Instrumento 
Regulatório,  respeitados os princípios  básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
igualdade, publicidade e probidade administrativa.  

 
     Parágrafo único. Para os fins deste Decreto considera-se, doação o contrato em 

que um particular, pessoa física ou jurídica, por liberalidade, transfere bens ou valores 
pecuniários de seu patrimônio para o patrimônio da Administração Pública Municipal ou 
promove prestação de serviços voluntários. 

 
                 Art. 2° As Secretarias Municipais ficam autorizadas  a receber bens, serviços ou 
valores pecuniários em doação e estabelecer parcerias de colaboração com a iniciativa 
privada, objetivando viabilizar projetos relacionados com os vários setores de suas 
respectivas áreas de atuação, obedecidos os parâmetros legais. 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

 Parágrafo único. As doações de valores pecuniários poderão ser efetuadas  por 
meio de depósito em conta  bancária corrente a ser disponibilizada pela Secretaria de 
Administração, Finanças e Planejamento ou por meio de registro na Subsecretaria de 
Finanças. 

 Art. 3° Todos aqueles que pretenderem realizar doação de bens móveis e a 
prestação de serviços, com ou sem encargo para a administração poderão fazê-lo 
diretamente nas Secretarias Municipais, as quais submeterão as propostas à análise da 
Assessoria Jurídica municipal. 

§ 1° O doador poderá indicar a destinação específica do bem doado, desde que atendido o 
interesse público. 

§ 2° O Poder Público poderá autorizar a inserção do nome do doador no objeto doado ou 
em material de divulgação do evento, projeto ou serviço, obedecida as restrições legais 
aplicáveis ao  caso  concreto , em especial no que diz respeito ao uso de bens públicos e à 
proteção da paisagem urbana e rural. 

 § 3°  Fica vedado o recebimento de doação de bens, serviços ou valores pecuniários 
oriundos de pessoas físicas ou jurídicas, que estejam respondendo a processo 
administrativo decorrente de ação de fiscalização em trâmite  na Administração Pública 
Municipal. 

 Art. 4° Toda e qualquer doação de bens, serviços ou valores pecuniários a órgãos 
da Administração Pública Municipal será precedida  de processo administrativo que 
contenha, pelo menos, os seguintes documentos: 

          I – identificação e endereço completos do doador; 

         II – justificativa da doação ou da prestação de serviços; 

         III – descrição completa dos bens, serviços ou valores que se pretende doar; 

         IV – comprovação, pelo doador, da propriedade dos bens ou valores que se pretende 
doar, nos termos da legislação vigente, e de que o bem está sendo doado a título 
irrevogável, para ser incorporado ao patrimônio da Municipalidade; 

        V – parecer jurídico; 

        VI -  termo de doação;   

   

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

          VII – comprovação de efetiva incorporação dos bens ou valores doados ao 
patrimônio do Município, nos termos da legislação vigente, ressalvados os casos de 
doações de serviços; 

           VIII – comprovação, pelo órgão ou entidade beneficiária, da destinação dos bens, 
serviços ou dos valores pecuniários doados. 

 Art. 5° O contrato de doação deverá, sob pena de nulidade, obedecer as seguintes 
regras: 

I – no caso de recebimento de bens móveis ou imóveis: ser assinado pelo doador 
em conjunto com o Prefeito Municipal e o  titular da Secretaria de Administração, Finanças 
e Planejamento; 

          II – no caso da prestação de serviços: ser assinado pelo doador em conjunto com  o 
Prefeito Municipal e o Secretário da respectiva Secretaria interessada; 

        III – no caso de valores pecuniários: ser assinado pelo doador em conjunto com o 
Prefeito Municipal e o Secretário de Administração, Finanças e Planejamento. 

 Art. 6° Os interessados em desenvolver parcerias de colaboração com o Poder 
Público Municipal poderão encaminhar suas propostas às Secretarias Municipais, para 
análise, devendo os ajustes delas  decorrentes  atender à legislação em vigor e à forma 
cabível, que poderá ser patrocínio, copatrocínio, colaboração ou apoio. 

 Art. 7° As propostas de parcerias de colaboração aceitas serão registradas e os 
interessados convocados para a definição do plano de trabalho, conclusão do projeto e 
quotas de patrocínio, / patrocínio / colaboração ou apoio a serem assumidas pela iniciativa 
privada. 

 Art. 8° Os projetos oficias serão objeto de chamamento,  visando despertar 
interesse de parcerias para eventos específicos. 

 Art. 9° As parcerias serão formalizadas por meio de colaboração, em consonância 
com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade,  e probidade administrativa. 

 Art. 10. As Secretaria municipais deverão manter registros atualizados dos projetos 
oficiais  e das propostas de parcerias apresentadas, acessíveis ao público em geral. 

Art. 11. São vedadas as parcerias com pessoas físicas ou jurídicas em débito fiscal 
com a Fazenda Municipal, exceto as celebrações de convênios, acordos ou ajustes que 
não envolvam, a qualquer título, o desembolso de recursos financeiros. 

 Art. 12. Este Decreto não se aplica às parcerias voluntárias, envolvendo ou não 
transferências de recursos financeiros, com organizações da sociedade civil, na forma 
definida pela Lei Federal n° 13.019, de 31 / 7 /2014.  



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Registre-se, comunique-se, publique-se  e cumpra – se. 
 
 
                        Cabaceiras, 2  de julho de 2018; 183 anos de Emancipação Política. 
 
 
 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 

 

 

 

DECRETO nº  103, DE 13 DE JULHO DE 2018.   
 

 

PRORROGA O PERÍODO DE SITUAÇÃO ANORMAL, 
CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA  NO 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, CONSTANTE NO DECRETO n° 
82, DE 25 / 01 / 2018, FACE A CONTINUIDADE DA 
ESTIAGEM. 
 
                                                                                  Fls. 1 / 2 
 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e tendo em 
vista o prescrito no art. 17 do Decreto Federal 5.376, de 17 de fevereiro de 2005 e pela 
Resolução nº  03, do Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC)  e, considerando 
ainda: 
 
           Que mesmo após um período curto de ocorrências de chuvas, parte da população,  
principalmente rural, vem reivindicando junto ao Poder Público Municipal ações com 
relação ao déficit hídrico; 
 
           Que  é de responsabilidade do Poder Público  adotar providências para amenizar os 
efeitos da estiagem, provendo a população com água potável e alimentação para os 
animais;  e          



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

            
Que o Poder Público Municipal não dispõe de recursos suficientes para atender aos  

reclames da população, principalmente com  relação ao abastecimento de água por meio 
de carros – pipas. 

 
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° 
82 / 2018, a se encerrar no dia 24 / 07, face  à continuidade da  Estiagem ,  por um período de 180 
(cento e oitenta ) dias. 

 
 

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

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

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

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

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

disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 82 / 2018. 
 
 

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

 
                                     Cabaceiras,  13  de julho  de 2018; 183 anos de emancipação Política. 
 
 
 
 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                                              Prefeito Constitucional 
 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

DECRETO n° 104, DE 17  DE JULHO DE  2018.  
  
 

Dispõe sobre a aprovação do Regimento 
Interno da Casa do Empreendedor e Centro de 
Capacitação Continuada. 
 

 
 

          O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, VII, da Lei Orgânica, 

 

 
 

 D E C R E T A:  
 
 Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Casa do Empreendedor e Centro de 

Capacitação Continuada,  doravante denominada Casa do Empreendedor,  que reger – se 
– á pelas disposições contidas  neste instrumento regulatório e pelas disposições  legais  
pertinentes. 

 
 
                                     CAPÍTULO I 
                          DOS OBJETIVOS GERAIS 
 
 
 Art. 2°  A Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação Continuada tem por  

objetivos: 
 
I -  incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos 

estabelecidos pela Lei Complementar 123/06, também conhecida como Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa, de modo à facilitar a abertura de novas empresas e regularizar as 
atividades informais, oferecendo serviços aos Microempreendedores Individuais (MEI), 
agindo também como facilitador do desenvolvimento econômico e social, visando à busca 
constante da qualidade e o aprimoramento das ações empreendedoras; e  

 
        II – promover, de forma unilateral ou por meio de parceria, cursos, treinamentos, 
palestras e oficinas  para todas as pessoas que tenham interesse em ingressar no mercado 
de trabalho, capacitação e requalificação profissional. 

 

 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

     

 

CAPÍTULO II 
                       DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

      Art. 3°  A Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação Continuada tem por  
objetivos específicos: 
 
 

      I - disponibilizar atendimento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno 

porte de que trata a Lei Complementar Federal 123/2006 e 128/2008; 

     II - atender o disposto na Lei Complementar Municipal nº 02 de 4 de dezembro de 2014; 

    III - oportunizar espaço específico destinado aos empreendedores, facilitando o acesso à 

informação e orientação técnica destinada ao negócio; 

    IV - facilitar a inserção dos empreendedores informais no setor formal; 

     V - facilitar o acesso a projetos de formação técnica para o negócio através de parcerias 

estratégicas desenvolvidas especialmente para este fim; 

     VI - acompanhar o crescimento do setor empresarial visando adequar às políticas 

públicas para o desenvolvimento local; 

     VII - oferecer serviços de consultoria jurídica e contábil para os empreendedores locais; 

    VIII - oferecer cursos e palestras voltadas ao empreendedorismo; 

      IX - oferecer microcrédito voltado à geração de emprego e renda, e ao fomento do 

empreendedorismo na região; 

      X - criar e fortalecer uma rede de parcerias voltadas ao desenvolvimento do 

Empreendedorismo local; 

     XI - priorizar a organização coletiva, incentivando o Associativismo e Cooperativismo. 

    XII - difundir uma educação empreendedora no município de Cabaceiras; 

     XIII - oferecer atendimento integral ao Empreendedor do município de Cabaceiras, para 

sua regularização, desenvolvimento e fortalecimento, e 

     XIV  - contribuir para minimizar a exclusão social, econômica e cultural de jovens e 

adultos, através da oferta da oferta de cursos, treinamentos, oficinas e palestras de 

qualificação, requalificação e profissionalização de pessoas de qualquer nível de 

escolaridade. 
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         CAPÍTULO III 
                         DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

 

  

Art. 4°  O funcionamento da  Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação 
continuada será norteado pelos princípios norteadores, abaixo elencados, entre outros: 

 

 
I – planejamento; 
II – difusão de conhecimentos; 
III – inclusão social; 
IV  - formalização de parcerias; 
V - impessoalidade; 
VI - cooperação; 
VII – ética; 
VIII - integração; 
IX - Inovação; 
X – publicidade; e 

      XI – fiscalização. 
 

 

      CAPÍTULO IV 
                        DA ORGANIZACÃO  FUNCIONAL BÁSICA 
 

Seção I 
Da Subordinação, Gerenciamento, Requisitos para ocupação e Atribuições 

 
                                                        

       Art. 5°  A  Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação continuada  está 
vinculada administrativamente a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento. 
 
         Art. 6°  A Casa do Empreendedor e  Centro de Capacitação Continuada será 
gerenciada pelo  Coordenador  Técnico, cargo classe provimento em comissão, instituído 
pela Lei Complementar n° 13, de 3 de abril de 2018. 
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           Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, a nomeação do Coordenador  
da mencionada Casa  deverá atender aos seguintes requisitos: 
       
          I – apresentação do certificado de conclusão do  ensino fundamental; e 
          II - apresentação do Certificado de conclusão do curso de  Agente de 
Desenvolvimento  Avançado promovido pelo SEBRAE. 
 
    

Art. 7°  São atribuições específicas  inerentes ao  exercício do cargo denominado  
Coordenadoria Técnica  da Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação Continuada, 
nos termos da Lei Complementar n° 13 / 2018: 
 

I – operacionalização e administração das medidas necessárias à implementação do 
Programa Empreender – Cabaceiras; 

II – apoiar a economia solidária, o microempreendedor individual, o microempresário, 
o empresário de pequeno porte, os autônomos e as cooperativas de produção;                                                                                                                               
          III – aumentar a as oportunidades de emprego através da criação, ampliação, 
modernização, transferência ou reativação de negócios formais e informais através da 
concessão de empréstimos de recursos financeiros, facilitação do acesso a novas 
tecnologias da produção e assistência técnica  especializadas aos empreendedores; 
          IV – promover a capacitação e a qualificação gerencial de empreendedores e 
gestores de pequenos negócios, visando aprimorar  suas aptidões e assegurar acesso à 
inovação tecnológica que lhes garanta maior eficiência produtiva e competitividade no 
mercado; 
           V - entre  outras atribuições  constantes na Lei n° 863 / 2017 e alterações 
posteriores; 
           VI – elaborar plano anual de treinamentos de capacitação e aperfeiçoamento; 
           VII – administrar e organizar os treinamentos; 
           VIII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e fiscalizar as 
atividades pertinentes; 
            IX - prestar serviços de orientação e acompanhamento quanto à aquisição, 
recebimento, conferência, devolução, cadastramento, movimentação  e manutenção de 
equipamentos e outros bens, em sua área de atuação; 
            X – realizar levantamento anual das necessidades materiais; 
            XI –  zelar pela boa organização do ambiente de trabalho; 
            XII -  encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou eventuais das 
atividades desenvolvidas;    
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  XIII -  providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; 

           XIV - prestar assistência especial, direta ou indireta a subsecretaria de 

Planejamento, Secretario competente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso  de suas 

atribuições superiores; e 

              XV - outras atribuições correlatas determinadas pela subsecretaria, secretaria 

pertinente e / ou Prefeito  Municipal.  

 

            Art. 8° A Prefeitura Municipal de Cabaceiras, por meio da Secretaria de 
Administração, Finanças e Planejamento poderá firmar  parcerias com outras instituições 
públicas e / ou pessoas jurídicas do ramo  pertinente, visando  à  consecução dos objetivos 
definidos neste instrumento regulatório. 
 
 
                                                        Seção II 
                       Das Obrigações  dos Integrantes da Estrutura Funcional 
 
 

 
            Art. 9°  São deveres dos integrantes da estrutura funcional: 
 
            I – assiduidade; 
           II – pontualidade; 
           III – descrição; 
           IV – lealdade; 
           V  - obediências às ordens superiores, exceto quando forem manifestamente ilegais; 
           VI – levar ao conhecimento da autoridade superior qualquer irregularidade que tiver 
ciência em razão do cargo; 
           VII – zelar pela  conservação do material ou documentos; e 
         VIII – contribuir para a economicidade, por meio do combate ao desperdício de 
energia, água, materiais  de limpeza e expediente; e 
          IX – outros deveres designados pela autoridade competente. 
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                                                 Seção III 
         Das Vedações a todos os Integrantes da Estrutura Funcional 
 
 
            Art. 10. Aos integrantes da estrutura funcional ficam vedados os seguintes atos: 
 
            I – liberar recursos materiais sem autorização superior; 
          II – usar o cargo ou função para obter qualquer tipo de favorecimento; 
           III – alteração do teor dos  documentos; 
           IV – conceder benefício sem a observância da Lei ou Regulamento; 
           V – agir de forma omissa na execução das atribuições; 
           VI – prejudicar ou beneficiar alguém por motivos particulares; 
           VII -  cometer abuso de poder  e autoridade; 
           VIII – deixar-se levar por motivos de antipatia, caprichos, partidarismo, religiosidade, 
perseguições ou simpatias no trato com o público interno ou externo;  
           IX – ausências injustificadas; 
           X  - retirar  sem prévia autorização competente, qualquer documento ou objeto; 
          XI – utilizar materiais ou qualquer outro bem para fins particulares; 
          XII – efetuar barulho, algazarras ou desordens; 
          XIII – descumprir as ordens superiores e as normas deste Regulamento. 
 
 
                                                          Seção IV 
                                 Do Empréstimo de Bens Móveis  e Imóvel 

 
 

          Art. 11. Poderá ser emprestado,  mediante solicitação prévia e formal, materiais 

como: cadeiras, mesas, equipamentos de som, entre outros. 

 

           Parágrafo único.  Os mencionados materiais deverão ser entregues  em perfeito 

estado de conservação e dentro do prazo estabelecido; 

 

                 Art. 12.  Ao ser concedido o empréstimo de algum bem ou objeto da repartição, 

deverá ser preenchido um termo de responsabilidade contendo os dados pessoais do 

solicitante, descrição do material, finalidade de uso e prazo de devolução. 
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                  Art. 13. Os empréstimos de bens móveis  apenas  poderão ser concedidos à 

instituições e órgãos públicos, a exemplo de: igrejas, escolas, associações, cooperativas, 

etc, sendo vedado o uso para eventos particulares ou de uso pessoal. 

 

                Art. 14. O espaço da  Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação 

Continuada poderá ser cedido para realização e eventos, reuniões, encontros, palestras, 

ensaios, entre outros, desde que, mediante solicitação  prévia formal de no mínimo 2 (dois) 

dias. 

 

                  Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, apenas  será concedido o 

espaço mencionado, mediante disponibilidade de data e horário, obedecendo a agenda de 

eventos da própria Casa, tendo em vista que a prioridade será para os eventos da 

repartição. 

 

                      Art. 15. Fica vedado o uso da Casa do Empreendedor e Centro de 

Capacitação Continuada  para comemorações de aniversários, casamentos ou outros 

eventos de natureza particular ou pessoal. 

 

                                                  CAPÍTULO V 
                         DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

                Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Administração, 

Finanças e Planejamento em conjunto com a Coordenação da mencionada Casa. 

 

              Art. 17. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

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

 
                                     Cabaceiras,  17  de julho  de 2018; 183 anos de emancipação Política. 
 
 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                                              Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 105, DE 19  DE JULHO DE  2018.  
  

Específica tipos de  vedações  de construções 
em áreas que menciona, visando à preservação 
do aspecto  histórico, cultural, natural, estético 
ou urbanístico, bem como proíbe a execução de 
obras por parte de pessoas físicas ou jurídicas, 
contratadas ou não, pelos demais Entes 
Federados e suas respectivas autarquias,  sem 
a prévia autorização do Poder Executivo  
Municipal. 

                                                                Fls. 1 / 02. 

 
                O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE CABACEIRAS, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, VII, constante na Lei Orgânica, 
bem como em consonância com o art. 7°, integrante da Lei Municipal n° 568 / 2002, 
que dispõe sobre o Código de Obras e,  subsidiariamente com a Lei Municipal n° 883 
/ 2017, que aborda sobre a preservação do patrimônio histórico, Cultural e Natural e, 
considerando adicionalmente: 
 

           A  necessidade de especificação  das situações de proibições concernentes à 
execução de obras que possam  vir prejudicar  os aspectos histórico, cultural, natural, 
estético ou urbanístico, nas áreas compreendidas no Centro Histórico;  
 
            A necessidade de melhor ampliar a fiscalização de obras, executadas por pessoas 
físicas ou jurídicas, visando  o combate antecipado de construções sem autorização legal  
e / ou  irregulares; e 
  
           A necessidade de melhor conscientizar, alertar e ajuizar os responsáveis, nos 
termos das leis pertinentes, subsidiado por este instrumento regulatório. 
                    
    D E C R E T A: 
 
    Art. 1° Fica vedado, nos termos das Leis municipais em referência,   a realização 
de  tipos de construções, que  abaixo discrimina, situados na áreas que compreende o 
Centro Histórico,  tendo por finalidade  a preservação  do aspecto  histórico, natural, 
estético ou urbanístico: 
 
                I – construções de edificações ou similares nas proximidades do Letreiro Roliúde 
Nordestina; 
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                                                                                                     Decreto n° 105 / 2018. 
                                                                                                                                       Fls. 2 / 02. 

 
 
             II – construções de edificações ou similares nas proximidades do Cruzeiro da 
Pedra e “ Furna do Caboclo “; 
              III  - construção particular no espaço situado entre o Museu Histórico e Cultural e a 
antiga  Cadeia Pública;  
            IV – modificação das calçadas que dão acesso as Igrejas; e 
             V -  outros espaços aprovados pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.  
 
         

            Art. 2° Fica proibido  a execução de obras, em qualquer área do Município de 
Cabaceiras,  por parte de pessoas físicas ou jurídicas, contratadas ou não, pelos demais 
Entes federados e suas respectivas autarquias,  sem a prévia autorização do Poder 
Executivo  Municipal. 
 
            Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, mesmo que haja autorização 
formal deste Órgão Público, a pessoa física e / ou jurídica responsável pela execução da 
obra fica obrigada a restaurar, com recursos próprios, o espaço público alterado, sob pena 
de medidas judiciais cabíveis. 
 

    Art. 3° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

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

 
                           Cabaceiras,  19  de julho  de 2018; 183 anos de emancipação Política. 
 
 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                                              Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 106, DE 25  DE JULHO DE  2018.   
 
 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para 
pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - I P T U  / 2018. 
 

 
 

          O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, VII, da Lei Orgânica,  bem como em 
consonância com o art. 72 integrante da Lei Complementar n° 6, de  2  de outubro de 
2017, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e, considerando ainda: 
 
           Que os boletos do IPTU – 2018 ainda não foram entregues em sua totalidade; 
           Que o responsável pela entrega pertinente encontra-se enfermo; 
            Que dezenas e dezenas  de residências ainda não foram devidamente cadastradas 
no Sistema de Informatização do I P TU. 

 

 
 D E C R E T A:  
 
 Art. 1º Fica prorrogado o prazo para pagamento do  I P T U – 2018,  constante no 

Decreto n° 99, de 27 / 06, previsto para se encerrar no próximo dia 31 / 07,  para findar-se 
no dia 31 / 08,  sem acréscimo de juros e multa. 

 
 Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                  Cabaceiras, 25 de julho de 2018; 183 anos de Emancipação Política. 

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

 

 
    TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                   Prefeito Constitucional 
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DECRETO Nº 108, DE 7 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 

Dispõe sobre a proibição  da passagem de veículos de 
grande porte, especificamente de cargas pesadas,  na Rua 
Maria Santana do Espírito Santo, bem como nas vias 
adjacentes, situadas nesta Cidade.  

                                            
                                                               
 

          O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB, no uso 
de suas atribuições legais constantes no art. 64, VII, integrante da Lei Orgânica, bem 
como em consonância com a Seção II – Do trânsito e ocupação de vias públicas, art. 
49, constante na Lei n° 565 / 2002, que dispõe sobre o Código de Posturas Urbanas e,  
considerando ainda: 
 

  A necessidade de proteger os habitantes da  Rua Maria Santana do Espírito Santo e vias 
adjacentes,  do lançamento de resíduos causados pela passagem de  veículos de grande porte, os 
quais  transportam cargas pesadas, a exemplo de areia, terra, pedra, brita e similares; e 

 
  A necessidade de evitar a deteriorização da pavimentação que será brevemente iniciada, 

bem como em outras ruas vizinhas que futuramente serão pavimentadas. 

 
             D E C R E T A: 
 

   Art. 1º Fica vedada  a passagem de veículos de grande porte, especificamente de cargas 

pesadas, relacionadas ao transporte  de areia, terra, pedra, brita e similares,  na Rua  Maria 

Santana do Espírito Santo , “ Vila Santana  “, bem como nas vias adjacentes, situadas nesta 

Cidade.  
 
   Art. 2º Fica a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos incumbida de comunicar a 

pessoas físicas e / ou jurídicas a vedação, objeto deste instrumento regulatório, bem como de 

viabilizar acessos alternativos. 
 
   Art. 3° Este Decreto  entra em vigor na data da sua publicação.  

 
 
              Cabaceiras, 7  de agosto  de 2018; 183 anos de Emancipação Política do Município.      

    

 
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 
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DECRETO Nº 109, DE 9 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 

Dispõe sobre correção monetária dos valores das 
modalidades licitatórias, no âmbito do município de 
Cabaceiras - PB.  

                                            
                                                               
 

          O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB, no uso 
de suas atribuições legais constantes no art. 64, VII, integrante da Lei Orgânica, bem 
como em consonância como em consonância com o disposto nos artigos 115, 118 e 
120 da Lei Federal n° 8.666, de 17 de junho de 1993, conjugado com a entrada em 
vigor do Decreto Federal n° 9.412, de 18 de junho de 2018, que dispõe sobre a 
atualização dos valores das modalidades de licitações, 
 
 
 D E C R E T A: 
 
          Art. 1° Fica monetariamente corrigidos,  no âmbito do município de Cabaceiras, os 
valores das modalidades de licitações de que trata o art. 23 da Lei Federal n° 8.666 / 1993 
e conforme o Decreto Federal n° 9.412, nos termos seguintes: 
 
 
         I -  para obras e serviços de engenharia: 
         

a) na modalidade Convite – até 330.000,00 ( trezentos e trinta mil reais ); 
b) na modalidade Tomada de Preços – até R$ 3.300.000,00 ( três milhões e 

trezentos mil reais ); e 
c) na modalidade Concorrência – acima de R$ 3.300,000,00 ( três milhões e 

trezentos mil reais ). 
 
II – para compras  e serviços não incluídos no inciso I: 
 
a) na modalidade Convite – até R$ 176.000,00 ( cento e setenta e seis mil reais ); 
b) na modalidade Tomada de Preços – até R$ 1.430.000,00 ( um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais ); e 
c) na modalidade Concorrência – acima de R$ 1.430.000,00 ( um milhão, 

quatrocentos  e trinta mil reais ). 
 
 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  
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                                                                                               Decreto n° 109 / 2018. 
                                                                                                                               Fls. 2 / 02. 

 
 
 
Art. 2° Os limites dos percentuais referentes à dispensa de licitação, definidos nos 

incisos I e II do art. 24, da Lei Federal n° 8.666 / 1993, deverão observar o limite de 10 % 
dez por cento ) estabelecido na alínea “ a “ do inciso I, bem como a alínea “ a “ do inciso II 
do artigo 1° deste instrumento regulatório. 

 
Art. 3° Os valores constantes neste Decreto serão considerados a partir de sua 

publicação, deduzindo dos valores atualizados os montantes já atualizados nas dispensas 
e modalidades a serem realizadas. 

 
Art. 4° O disposto neste Decreto se aplica concomitante com o que dispõe  a Lei 

Federal n° 8.666 / 1993, Lei Federal n° 10.520 / 2002, Lei Complementar n° 123 / 2006 e 
suas alterações posteriores. 

 
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Registre-se, publique-se  e cumpra-se. 
 
                                     
                           Cabaceiras, 9 de agosto de 2018; 183 anos de Emancipação Política. 
 
 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                                              Prefeito Constitucional 
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DECRETO n° 110, DE 27  DE AGOSTO DE  2018.   
 
 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para 
pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - I P T U  / 2018. 
 

 
 

          O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, VII, da Lei Orgânica,  bem como em 
consonância com o art. 72 integrante da Lei Complementar n° 6, de  2  de outubro de 
2017, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e, considerando ainda: 
 
 
          A não entrega da  totalidade  dos boletos do IPTU – 2018; 
           A apresentação do Atestado Médico  pelos familiares do servidor responsável pelo 
serviço pertinente, com necessidade de afastamento 90 ( noventa ) dias; e 
          Que ainda restam residências a serem cadastradas no Sistema de Informatização do 
I P TU. 

 

 
 D E C R E T A:  
 
 Art. 1º Fica prorrogado, mais uma vez,  o prazo para pagamento do  I P T U – 2018,  

constante no Decreto n° 106, de 25 / 07, previsto para se encerrar no próximo dia 31 / 08,  
para findar-se no dia 28 / 09, do ano em curso,  sem acréscimo de juros e multa. 

 
 Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                  Cabaceiras, 27 de agosto de 2018; 183 anos de Emancipação Política. 

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

 

 
    TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                   Prefeito Constitucional 
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DECRETO nº 113,  DE  5  DE OUTUBRO DE 2018.      
 

                                                                                                      
Dispõe sobre a instituição de Ponto 
Facultativo nas Repartições Públicas 
Municipais, em dia que menciona e,  
define outras  providências  correlatas. 

 
                                                                                         

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 

suas atribuições legais constantes no art. 13, IV e 64, VII constantes na Lei Orgânica 
Municipal,  

 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1° Fica Decretado Ponto  Facultativo  nas Repartições Públicas Municipais, no 

próximo  dia 08 / 10 ( segunda – feira ), em virtude das manifestações políticas decorrentes 
da realização das Eleição no dia 07 / 10 ( domingo ). 
 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto do caput deste artigo, os serviços 
considerados essenciais à população, especificamente aqueles prestados no Centro de 
Saúde Ana Aires de Queiroz, Mercado Público e Cemitérios, bem como serviços 
relacionados à manutenção de sistemas de abastecimento de água dessalinizada  e 
energia elétrica, os quais deverão funcionar  normalmente.   
  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 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

DECRETO  nº  114, DE  10  DE OUTUBRO  DE  2018. 
 
 

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE LUTO OFICIAL NO 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, FACE O FALECIMENTO   
DE AGRICULTOR QUE MENCIONA. 

 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica municipal e, considerando ainda o 
falecimento do Agricultor  DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA, ocorrido  no final da 
noite desta terça - feira ( 09 / 10 ), 

 
 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica declarado, com profundo pesar, LUTO OFICIAL, neste dia, no 

município de Cabaceiras, face o   falecimento  do Agricultor  DORGIVAL AUGUSTO DA 
SILVA, ocorrido  no final da noite desta terça - feira ( 09 / 10 ). 

 
 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                   Cabaceiras, 10 de outubro de 2018; 183 anos de Emancipação Política. 
 
 

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

 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 

 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 
DECRETO  nº  116, DE  12  DE NOVEMBRO  DE  2018. 
 
 

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE LUTO OFICIAL NO 
MUNICÍPIO, FACE O FALECIMENTO DA EX – 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL AÚREA MARIA DO 
NASCIMENTO. 

 

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

 
 O falecimento da  Ex – Servidora Pública Municipal  AÚREA MARIA DO 

NASCIMENTO, ocorrido neste último domingo ( 11 / 11 ); 
 
 Que a mesma exerceu o cargo de  Parteira na então Maternidade Municipal, 

durante o período compreendido de 1° / 01 / 1974 a 06 / 07 / 1994; e 
  
 O exercício profissional desempenhado pela mesma, conforme diversos 

testemunhos,  de forma assídua, responsável, honesta e comprometida. 
 
 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica decretado, com profundo pesar, LUTO OFICIAL, por dois dias, no 

Município de Cabaceiras, face o falecimento da Sra. AÚREA MARIA DO NASCIMENTO, 
ocorrido nesta data. 

 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                 Cabaceiras, 12 de novembro de 2018; 183 anos de Emancipação Política. 
 
 

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

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

DECRETO  nº  117, DE  19  DE NOVEMBRO  DE  2018. 
 
 

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE LUTO OFICIAL NO 
MUNICÍPIO, FACE O FALECIMENTO DO  SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL GILBERTO PEREIRA DE 
SOUSA. 

 

 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 Servidor Público Municipal  GILBERTO PEREIRA DE SOUSA, 

ocorrido neste  último domingo ( 19 / 11 ); 
 
 Que o mesmo exerceu o cargo de  Condutor de Veículos, durante o período 

compreendido de 2 / 02 / 1998 até a data de acometimento de  sua enfermidade; e 
  
 O exercício profissional desempenhado pelo mesmo, conforme diversos 

testemunhos,  de forma assídua, responsável, zelosa, honesta e comprometida. 
 
 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica decretado, com profundo pesar, LUTO OFICIAL, por três dias, no 

Município de Cabaceiras, face o falecimento do Servidor Público Municipal GILBERTO 
PEREIRA DE SOUSA. 

 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
                 Cabaceiras, 20 de novembro de 2018; 183 anos de Emancipação Política. 
 
 

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

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 
 

DECRETO N° 118, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018.  

 
 

Dispõe sobre alteração na redação dos artigos  29 e 30, 
constantes no Decreto n° 55 / 2017, que dispõe sobre a 
instituição do Orçamento Democrático do Município.  
 

                                                                                                             

 
   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 

suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, 
 
 
   D E C R E T A: 
 

 
   Art. 1º  Os artigos  29 e 30, constantes no Decreto n° 55 / 2017, que dispõe sobre 

a instituição do Orçamento Democrático do Município, passa a vigorar com as seguintes 
redações: 

 
              “ Art. 29.  Fica o Executivo obrigado a dar abertura ao processo de discussão 
bianual da peça orçamentária e do Plano de Governo até 15 de agosto, ou seja, no 
prazo de 30 dias antes de enviar a proposta da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 
à Câmara de Vereadores. “  

 
  “ Art. 30.  Bianualmente, 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 nos exercícios anteriores, através de Assembleias Regionais. “ 

 
 
  Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  
 

 
              Cabaceiras, 26  de novembro  de 2018; 183 anos de Emancipação Política do Município.      
 

   
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

Prefeito Constitucional 
 
 

DECRETO N° 119, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.  

 
 

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da 
outras providências. 

                                                                                                             

 
   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 

suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, bem como fundamentado 
na Lei Orçamentária Municipal Nº 0882, de 28 de novembro de 2017, 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 Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor 
de R$ 47.000,00 (Quarenta e Sete Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo 
discriminadas:  

1.01.01   CÂMARA MUNICIPAL 
01.031.1001.2001   MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  

3.1.90.11.01   VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS  
00101 Recursos Ordinários – Recursos do Exercício do Corrente 
..............................................................................................28.000,00 

3.1.90.13.01  OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
00101 Recursos Ordinários – Recursos do Exercício do Corrente 
..............................................................................................19,000,00 

TOTAL.................................................................47.000,00 
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇOES ..................................47.000,00 

 
 Art. 2º Para fazer Face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder 
Executivo com a anulação das seguintes dotações. 
 

1.01.01   CÂMARA MUNICIPAL       
01.031.1001.1025   CONSTR. REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL  

4.4.90.51.01    OBRAS E INSTALAÇÕES 
00101    Recursos Ordinários – Recursos do Exercício do Corrente 
.........................................................................................................19.000,00 

4.4.90.51.01    OBRAS E INSTALAÇÕES 
00101    Recursos Ordinários – Recursos do Exercício do 
Corrente...........................................................................................28.000,00 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

TOTAL................................................................................47.000,00 
TOTAL DAS ANULAÇÕES.................................................47.000,00 

 

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

 
        Cabaceiras, 30 de novembro  de 2018; 183 anos de Emancipação Política do Município.      
 

   
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 DECRETO  nº  120, DE 19  DE DEZEMBRO DE 2018. 

Estabelece o Calendário de Feriados e Pontos 
Facultativos, para o ano de 2019,  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 e Nacional para o ano de 2019. 
 
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, por 
motivo de força maior,  terem  seus dias de usufrutos  alterados,  por meio da expedição de 
outro Decreto regulamentador. 

 

Art. 3° Este Decreto entrará  em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2019. 

                Cabaceiras, 19 de dezembro de 2018; 183 anos de Emancipação Política. 

 

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

 

                           

                             TIAGO  MARCONE  CASTRO DA  ROCHA 
        Prefeito Constitucional 
 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 
                                   Anexo único ( Decreto nº 120 / 2018 )                                                                                                

 
Calendário de Feriados e Pontos Facultativos para o ano de 2019 

 
Data 

 
     Denominação 

 
          Espécie 

 
 Instrumento  normativo  legal 

1° de  janeiro 
( terça  – feira ) 
 

 Confraternização 
mundial 

 
    Feriado Nacional 

 
Lei Federal n° 10.607 / 2002. 

4 de março 
(segunda-feira) 

 
Carnaval 
 

Ponto Facultativo 
municipal 

Decreto Municipal n° 120  / 
2018 

5 de março 
( terça – feira ) 

 
Carnaval 

Ponto Facultativo 
municipal 

Decreto Municipal n° 120  / 
2018. 

06 de março 
( Quarta – feira ) 

“quarta – feira de 
cinzas “ 

Ponto facultativo 
municipal até às 13 hs. 

Decreto Municipal n° 120 / 
2018. 

18 de abril 
( quinta– feira ) 
 

Semana Santa 
(Quinta-Feira Santa) 

Ponto facultativo 
municipal 

Decreto Municipal n° 120  / 
2018. 

19 de abril 
( sexta– feira ) 

   Semana Santa 
( Paixão de Cristo ) 

Ponto facultativo 
municipal 

Decreto Municipal n° 120 / 
20178. 
 

1° de  maio 
( quarta – feira ) 
 
 

 
Dia do Trabalho 
 

 
Feriado Nacional 

Lei Federal n° 10.607 / 2002. 

 4 de junho 
( terça – feira ) 

Aniversário de 
Emancipação 
Política do 
Município 

 
Feriado Municipal 

Lei Municipal n° 741 / 2011. 

20 de junho 
( quinta – feira ) 
 

 
Corpus Christi 

Ponto facultativo 
municipal 

 Decreto Municipal n° 76 / 2017. 
 

24 de Junho 
(segunda-feira) 

Dia de São João  Feriado Municipal Lei Municipal n° 741 / 2011. 

5  de  agosto 
( segunda – feira ) 

Festa de São Bento/ 
Feriado Estadual da 
Fundação da 
Paraíba 

Feriado Municipal e 
Estadual 

Lei Municipal n° 741 / 2011. 
Lei Estadual nº 10.601/2015 

15 de novembro 
(sexta– feira ) 
 

Proclamação da 
República 

Feriado Nacional Lei Federal n° 10.607 / 2002. 

24 de dezembro 
(terça-feira) 

Véspera de Natal Ponto Facultativo Decreto Municipal n° 120  / 
2018. 

25 de dezembro 
(quarta– feira ) 
 

Natal Feriado Nacional Lei Federal n° 10.607 / 2002. 

31 de dezembro 
( terça – feira ) 

Comemorações de 
Ano Novo. 

Ponto Facultativo Decreto Municipal n° 120  / 
2018. 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

 
 

DECRETO N° 121, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.  

 
Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras 
providências. 

                                                                                                             
 

   O Prefeito Constitucional do Município de CABACEIRAS, Estado da Paraíba no uso de 
suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, bem como fundamentado na Lei 
Orçamentária Municipal Nº 0882, de 28 de novembro de 2017, 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 Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 
212,48 (Duzentos e Doze Reais e Quarenta e Oito Centavos), para reforçar a dotação abaixo 
discriminada:  

1.01.01   CÂMARA MUNICIPAL 
  01.031.1001.2001  MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  

  3.1.90.11.01  VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
00101   Recursos Ordinários – Recursos do Exercício do Corrente.......  212,48  

                                         TOTAL......................................................................................... 212,48 
                                         TOTAL DAS SUPLEMENTAÇOES  ..........................................  212,48 

 
 Art. 2º Para fazer Face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo 
com a anulação das seguintes dotações. 
 

1.01.01    CÂMARA MUNICIPAL 
  01.031.1001.2001   MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  

  3.3.90.30.01   MATERIAL DE CONSUMO 
00101    Recursos Ordinários – Recursos do Exercício do Corrente.......  212,48 

TOTAL......................................................................................... 212,48 
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇOES  ..........................................  212,48 

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

 
CABACEIRAS, 20 de dezembro de 2018. 

 
   

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

 
DECRETO  nº  122, DE  21  DE DEZEMBRO  DE  2018. 
 
 

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE PONTO 
FACULTATIVO EM DIA  QUE MENCIONA. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 
suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e considerando ainda as 
comemorações alusivas as Festas Natalinas. 

 
 
 DECRETA: 
 
 Art.1º Fica decretado Ponto Facultativo, nas Repartições Públicas Administrativas 

Municipais, no dia 24 / 12 ( segunda – feira ), face as comemorações alusivas às 
Festividades Natalinas. 

 
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 normalmente, conforme cronogramas definidos 
pelas Secretarias competentes. 

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

se as disposições em contrário. 
 
 
              Cabaceiras, 21  de dezembro de 2018; 183 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


