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LEI  n° 865, de 13 de outubro de 2017.   
                                                                             

Dispõe sobre a denominação do Centro 
de Especialidades Odontológicas – CEO 
e define outras providências correlatas.   
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 

Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais 
constantes na  Lei Orgânica municipal,  faz saber que a Câmara em 
Sessão Ordinária realizada no último dia 09 / 10, o Projeto de Lei n° 30 / 
2017, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei :     
 
 

Art. 1º Fica  denominado de JOSÉ CÍCERO DE CASTRO NETO, o 
Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, situado na Rua 
Estanyslau Eloy, desta Cidade.  

 
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 3° Revogam-se  as disposições em contrário.  

 
                    Cabaceiras, 13 de outubro 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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LEI nº  864, de 13  de outubro de 2017. 

Dispõe sobre a concessão de Medalhas 
de Honra ao Mérito e define  outras 
providências correlatas. 

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

legais, constantes na Lei Orgânica, faz saber que a Câmara em Sessão Ordinária realizada 
no último dia 09 / 10, o Projeto de Lei n° 29 / 2017, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei :     

 
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, anualmente ou bi -

anualmente,  Medalhas de Honra ao Mérito a pessoas que reconhecidamente  melhor  
tenham se destacado em suas áreas de atuação e / ou tenham prestado relevantes 
serviços ao Município. 

 
Art. 2° A concessão de  homenagens  tem por objetivo valorizar, incentivar, registrar  

e premiar as ações de destaque desempenhadas por pessoas que direta ou indiretamente  
contribuíram para o desenvolvimento do Município. 

 
         Art. 3° As  Medalhas  de Honra ao Mérito  serem concedidas terão a denominação 
de: Medalha Félix Araújo.   
 
 Art. 4°  Fica a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, conjuntamente com a 
Secretaria de Administração,  Finanças e Planejamento incumbidas de promover, gerenciar e 
registrar as concessões de homenagens, objetos desta Lei. 
 
         Parágrafo único. As homenagens de que trata o caput deste artigo serão entregues, 
preferencialmente, em Evento cultural  já instituído.  
 
 Art. 5° Em caso de necessidade, e no que couber, será expedido Decreto 
regulamentador para atingir os fins específicos desta Lei. 
 
          Art. 6° Esta Lei entrará em vigor após sua publicação,  revogando-se as disposições em 
contrário. 
                          Cabaceiras, 13 de outubro 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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LEI  n° 866, de 13 de outubro de 2017.   
                                                                             

Dispõe sobre a denominação de Unidade 
Administrativa 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 
constantes na  Lei Orgânica municipal,  faz saber que a Câmara em 
Sessão Ordinária realizada no último dia 09 / 10, o Projeto de Lei n° 33 / 
2017, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei :     
 
 

Art. 1º Fica  denominada de VERA LÚCIA SALES NUNES, a Unidade 
Administrativa localizada vizinho ao Centro Administrativo Prefeito Jorge 
Gilson Pereira de Farias, situado na Rua Cel. Manoel Maracajá, s / n – Centro 
Histórico, nesta Cidade. 

 
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 3° Revogam-se  as disposições em contrário.  

 
                    Cabaceiras, 13 de outubro 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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LEI  N° 879, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a  promover a 
realização de estágio curricular de estudantes no 
serviço público municipal e, define outras                                            
Providências correlatas. 

                                                                                                                                             1 / 6 
 

             O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB. Faço saber que 
a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte  Lei:  
 
 

Capítulo I 
Da autorização, definição,  objetivos do estágio e formalização de parcerias 

 
   Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a realização de 

estágio curricular, admitindo como estagiários no serviço público municipal, alunos 
residentes e / ou naturais deste município, regularmente matriculados e que venham 
efetivamente freqüentando cursos integrantes da grade curricular de instituições  públicas e 
/ ou privadas, de nível superior, de educação profissional,  de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental e na modalidade de educação de jovens 
e adultos. 
 
              Art. 2°  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa a preparação inicial para a vida social e profissional, como incentivo 
ao ingresso mercado de trabalho. 
 

             Art. 3o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do 
projeto pedagógico do curso.  

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária 
é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 
carga horária regular e obrigatória.  
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§ 3° As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação 
superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em 
caso de previsão no projeto pedagógico do curso.   

 
  Art. 4° Considera-se estágio curricular, para os efeitos desta Lei, as atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação 
em situações de vida e trabalho, sendo realizadas no âmbito do serviço público municipal, 
sob a responsabilidade  e coordenação da instituição de ensino competente. 

 
  Art. 5° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com  

instituições educacionais,  bem como com Organizações sem fins lucrativos, Associações 
Comunitárias, Cooperativas visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes 
de propiciar a plena operacionalização do Estágio de Estudantes, conforme preceitua o art. 
5° da Lei Federal n° 11.788 / 2008. 

 
                                  Capítulo II  

Do processo de efetivação do estágio, jornada de trabalho, periodicidade e 
remuneração 
 
    Art. 6º A realização do estágio será efetivada mediante termo de compromisso 
celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da 
instituição de ensino. 
 
§ 1° O estágio somente poderá ser realizada em unidades da administração municipal que 
tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de formação, devendo o 
estudante, para este fim, estar em condições de estagiar, segundo o disposto na presente 
Lei. 
 
§ 2° O estágio deve proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem e serão 
planejados, executados,  acompanhados  e avaliados em conformidade com os currículos, 
programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de 
integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico, cultural, 
científico e de relacionamento humano.  
 
§ 3° A jornada de atividades de estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá 
compatibilizar-se com o seu horário e com o horário da parte onde venha a ocorrer o 
estágio, devendo ser compatível com as atividades escolares  e não ultrapassar as 
jornadas diárias e semanais estabelecidas  nos incisos I e II do artigo 10 da Lei Federal n° 
11.788/2008, à exceção  do previsto no §1° referido dispositivo. 
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§ 4° Nos períodos de férias  escolares, a jornada do estágio será estabelecida  de comum 
acordo entre o estagiário e a parte concedente  do estágio, sempre com interveniência da 
instituição de ensino.  
 
§ 5º  Nos dias em que houver provas na escola, o Estagiário será liberado com uma hora 
de antecedência para preparação específica. 
 

§ 6° É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 
(um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser usufruído preferencialmente durante 
suas férias escolares.  

§ 7° O recesso  deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma 
de contraprestação. 

§ 8° Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, 
nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

§ 9° Em obediência ao artigo 11 da Lei Federal n° 11.788 / 2008, a duração do estágio não 
poderá exceder a 02 ( dois ), desde que o educando permaneça ativo na instituição de 
ensino, exceto quando se tratar de estágio portador de deficiência. 
 
§ 10 O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá 
receber bolsa remunerada ou outra forma de contraprestação  que venha a ser acordada, 
ressaltando o que dispuser a legislação previdenciária, de acordo com as disponibilidades 
orçamentárias e financeiras do Poder Público Municipal. 

 

                                                   Capítulo III 
Dos requisitos para concessão e  número de vagas 

 
Art. 7º São requisitos para a concessão do estágio:   

 
           I – registro de matrícula e frequência regular  em curso de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino 
fundamental, que, obrigatoriamente, será cursado em escola pública ou como bolsista em 
escola privada de ensino; 
 
          II - possuir entre 18 e 29 anos de idade; 
 

III – encontra-se desempregado; 
 

IV – possuir compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas no termo de compromisso; 
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V – celebração de termo de compromisso entre a Prefeitura Municipal de Cabaceiras 

e a parte concedente do estágio. 
 
Art. 8° Em caso de concorrência, por determinada vaga, as Secretarias 

responsáveis pelo gerenciamento, deverão observar os seguintes critérios de seleção, em 
ordem crescente e eliminatório: 

  
I - ser, de preferência, oriundo de família de baixa renda, devidamente atestado, por 

meio de parecer social confeccionado por profissional do Serviço Social; 
          II – comprovação de não ter sido reprovado em nenhum período ou ano letivo; 
         III -  comprovação de melhores notas no ano anterior. 

 
Art. 9º Fica o Poder Executivo Municipal  autorizado a abrir vagas para estagiários 

em até 5% ( cinco por cento) do total do quadro de servidores efetivos  ativos e inativos. 
 
                                            Capítulo III  

                                Das obrigações das instituições de ensino 
 

              Art. 10 São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de 
seus educandos :  

  I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 
concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do 
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 
escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 
formação cultural e profissional do educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório das atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário 
para outro local em caso de descumprimento de suas normas;  

            VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de 
seus educandos;  

            VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas 
de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  
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    Capítulo III  
                                            Das disposições finais 

 

   Art. 11 Aos critérios e normas não definidos na presente Lei, aplica-se – à 
subsidiariamente a Lei Federal n° 11. 788 / 2008, bem como as regulamentações 
posteriores estabelecidas pelo Governo Federal.   

 

   Art. 12 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas quando se fizer necessário. 

 
   Art. 13 O Poder Executivo Municipal poderá suspender a qualquer tempo a 

concessão da Bolsa de Estudo, em decorrência de  relevante interesse público e / ou 
indisponibilidade financeira. 

 

             Art. 14 Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 
trabalho, sendo sua implementação  de responsabilidade da parte concedente do estágio. 

 
               Art. 15 Ficam   os   Secretários municipais  responsáveis pelo gerenciamento e 
fiscalização dos estágios curriculares pertinentes, conforme a área escolhida pelo 
educando. 
 
              Art. 16 Fica o Poder Executivo Municipal,  em caso de necessidade e no que 
couber, expedir Decreto regulamentador, objetivando atingir os objetivos desta Lei, bem 
como da Lei Federal n° 11.788 / 2008. 
 
             Art. 17  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.  

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

Tiago Marcone Castro da Rocha 
Prefeito Constitucional 

 
 
 

LEI n° 874, de 3 de novembro de 2017.   
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Dispõe sobre à adequação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
exercício de 2018 e define outras 
providências correlatas.   
 
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, Tiago 

Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais constantes na  Lei 
Orgânica municipal,  faz saber que a Câmara Municipal em Sessão Ordinária 
realizada no último dia  23 / 10, aprovou o Projeto de Lei n° 35 / 2017, e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:     
 
 

Art. 1º Ficam efetivadas as adequações das projeções, metas fiscais e prioridades 
constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2018, instituídas pela 
Lei n° 857, de 21 / 06 / 2017 à projeções, projetos e ações instituídas no PPA para o 
quadriênio 2018 à 2021. 

 
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 3° Revogam-se  as disposições em contrário.  

 
                      Cabaceiras, 3 de novembro 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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LEI n° 873, de 3 de novembro de 2017.   
                                                                            

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2018 / 2021, nos termos do 
Art. 165, § 9°, inciso I da Constituição 
Federal, art. 166, inciso I da Constituição 
Estadual, e art. 109, inciso I da Lei 
Orgânica do Município e define outras 
providências correlatas.   
                                                          Fls. 1 /03. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, Tiago 

Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais constantes na  Lei 
Orgânica municipal,  faz saber que a Câmara Municipal em Sessão Ordinária 
realizada no último dia  23 / 10, aprovou o Projeto de Lei n° 34 / 2017, e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:     
 

  

Art. 1° Fica instituído o Plano Plurianual para o município de Cabaceiras válido 
para o quadriênio  2018 a 2021, nos termos dos Anexos desta Lei. 

 
Parágrafo único. Para cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam 

o Plano plurianual, consideram-se: 
 
I – Eixos: estruturas focais de concentração dos melhores esforços e recursos, 

visando às transformações  e melhorias desejadas na realidade, relacionando-se com os 
destinatários da atuação do governo; 

 
II – Programas: instrumento de organização da atuação governamental que articula 

um conjunto de ações; 
 
III – Objetivos: os resultados que se deseja alcançar; 
 
IV – Ações  e respectivo valor global por origem de recursos; 
 
 
                                                                                                   Lei n° 873 / 2017. 

          Fls. 2 /03. 

 
V – Produtos: bens ou serviços  que resulta da ação; e 
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VI -  Metas: a quantificação física do produto a ser ofertado. 
 
Art. 2° As prioridades e metas da Administração Pública municipal para o exercício 

de 2018, atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes orçamentárias, são as definidas na 
presente Lei. 

 
Art. 3° Os códigos e os títulos dos programas e ações  orçamentárias neste Plano 

serão observadas no presente PPA, nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis 
orçamentárias anuais, em seus créditos adicionais e nas leis que a modifiquem. 

 
Parágrafo único. Os códigos de que trata o caput deste artigo prevalecerão até a 

extinção dos programas e ações a que se vinculam. 
 
Art. 4° A alteração ou a exclusão  de programa constante do Plano, assim como a 

inclusão de novo programa, serão proposta pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de 
Lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto no § 5° deste artigo. 

 
§ 1° Os projetos de leis de revisão, serão encaminhados ao Poder Legislativo 

quando assim se fizer necessário. 
 
§ 2° A proposta de inclusão  de programa conterá, no mínimo: 
 
I – razão pela qual está se propondo à alteração; 

         II – identificação com os Eixos e Dimensões Estratégicas  que norteiam  os 
programas e as ações, respectivamente; e 
        III -  indicação dos recursos que financiarão o programa proposto. 
 
          § 3° Na hipótese de alteração ou exclusão de programa, o projeto conterá exposição 
das razões que motivaram a proposta. 
 
         § 4° Considera-se alteração de programa:  
 
 I – adequação de denominação, adequação de objetivo; 
         II – inclusão ou exclusão de ações; e 
          III – alteração do título da ação, dos produtos, das metas, das unidades de medida e 
dos custos. 
 

§ 5° As alterações de que trata o inciso II, do § 4° deste artigo poderão ocorrer por 
meio da Lei Orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que: 
 
          I – decorram de fusão ou desmembramento  de atividades do mesmo programa; 
         II – refiram-se a investimentos limitados a um exercício financeiro; 
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          III – na hipótese  de investimento cuja execução ultrapasse um exercício  financeiro, 
apresente anexo específico contendo as informações referentes ás projeções plurianuais e 
aos atributos constantes deste constantes deste Plano; ou 
         IV – sejam programações incluídas ou excluídas decorrentes de emendas 
parlamentares. 
 
 Art. 5° A gestão do Plano Plurianual observará os princípios da transparência, 
eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a avaliação e revisão da programação 
governamental. 
 
 Art. 6° O Poder Executivo procederá anualmente, á avaliação do PPA, para análise 
de seu desempenho ou necessidade de reformulação. 
 
 Art. 7° Esta Lei entrará  em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 8° Ficam revogadas as disposições em contrário. 
                                                   
                            Cabaceiras, 3 de novembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

 
                             Tiago Marcone Castro da Rocha 
                                       Prefeito Constitucional  
 
 
 
LEI  n° 872, de 26 de outubro de 2017.   
                                                                             

Dispõe sobre a instituição do  Programa 
“ Remédio em Casa “ e define outras 
providências correlatas.   
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 

Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais 
constantes na  Lei Orgânica municipal,  faz saber que a Câmara em 
Sessão Ordinária realizada no último dia 23 / 10, o Projeto de Lei n° 09 / 
2017, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei :     
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Art. 1° Fica instituído  o “Programa Remédio em Casa”, especificamente 

concernente  a entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo a idosos, 
pessoas com mobilidade reduzida e possas portadoras de doenças. 

 
Art. 2° Serão contemplados com os benefícios desta Lei todas as  pessoas que  

atendam  aos critérios estabelecidos e estejam cadastradas nas Unidades Básicas de 
saúde do município de Cabaceiras. 

 
Parágrafo único. Para efeitos desta lei, considera-se: 

 
I – idosa:  toda pessoa com mais de 60 (sessenta) anos de idade, domiciliada no 

município de Cabaceiras  e que esteja em acompanhamento por Unidade Básica de 

Saúde; 

II - pessoa com mobilidade reduzida:  toda pessoa com deficiência que não possa se 

locomover e que também sejam acompanhadas por equipe de Unidade Básica do 

Município; 

III - pessoa portadora de doença crônica:  toda aquela dependente de medicamentos 

controlados e de uso contínuo, assistida pelas unidades Básicas de Saúde do 

Município. 

 

 

                                                                                                             

 

Art. 3° Além da comprovação das situações pessoais mencionadas no art . 2°, os 
interessados em receber os medicamentos em casa, deverão demonstrar o atendimento 
das seguintes condições: 

 
 I - tenham residência fixa no município; 

II - estejam cadastrados {junto à  Secretaria Municipal de Saúde; 

III - tenham sido avaliados pelo poder Público, quanto à necessidade do 

encaminhamento da medicação em sua residência. 

Art. 4°  Fica vedado  a criação  ou majoração de tarifas de qualquer natureza para a 
entrega de medicamento de uso contínuo para o atendimento do disposto nesta lei. 

 
Art. 5° O cadastramento do usuário, para o recebimento do medicamento de uso 

contínuo gratuitamente dera realizado nas Unidades de Saúde Básica, sendo as 
informações constantes do formulário transcrito para o cadastro eletrônico interligado entre 
as unidades. 
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Parágrafo único.  Em caso de impossibilidade de comparecer presencialmente à 

Unidade Básica de Saúde, o cadastramento poderá ser realizado por procurador, através 
de instrumento de procuração, e no caso dos dois incapazes por seu representante legal. 

 
Art.6°  A partir do efetivo cadastramento, o cadastrado será automaticamente 

incluso no programa de entrega gratuita de medicamento de uso contínuo. 
 
Art.7°  A entrega de medicamento de uso contínuo é todo aquele que o Governo 

Municipal, Estadual e Federal disponibiliza nas Unidades Básicas de Saúde para a 
população, tanto adquirido de terceiros como de fornecidos pelo Estado. 

 
Art. 8°  São medicamentos de uso continuo aqueles empregados no tratamento de 

doenças crônicas e/ou degenerativas, utilizados continuamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 9° O medicamento que será entregue, deverá ser descrito na receita médica, 

não podendo haver substituição, sem determinação do médico. 
 
Art.10  O medicamento a ser entregue, obrigatoriamente deverá ser suficiente para, 

no mínimo 1(um) mês de uso contínuo. 
 
Art.11 A entrega do medicamento deverá ser efetivada  pela Secretaria Municipal de 

Saúde, através das Unidades Básicas de Saúde e entregue pelos agentes de saúde. 
 
Art.12  A entrega será realizada, após cada prescrição médica apresentada na 

unidade Básica de Saúde, determinada dentro do prazo estimulado para o término do 
medicamento, ou seja, o paciente não poderá ficar sem o medicamento. A validade máxima 
é de 6 (seis) meses, para a concessão do beneficio, a qual poder ser renovada por igual 
período sucessivamente, com a expedição de uma nova prescrição médica, a cada novo 
período se necessário. 

 
Art.13  A entrega do medicamento não poderá ser interrompida sem a autorização 

do médico, em hipótese alguma.  
 
Parágrafo único. Caso seja interrompida a entrega do medicamento sem 

autorização médica, os responsáveis pela interrupção do fornecimento ficarão sujeitos às 
penalidades. 
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           Art.14  Cessará a entrega do medicamento de uso contínuo quando: 

 
           I  - terminar o prazo de 6 (meses) da data da prescrição médica, sem que haja sido 
renovada a entrega com a nova prescrição; 
 
           II - quando o médico solicitar através de prescrição médica que o paciente não 
necessita mais fazer uso do medicamento; 
          III -  Quando for detectada fraude na concessão do beneficio, restando seus autores 
sujeitos a responder por seus atos judicialmente. 
 

Art.15  Ficarão sujeitos à sansões administrativas em consonância com o processo 
legal, aquele que por negligência, imprudência, imperícia ou agir dolosamente, contribuir 
para o medicamento não seja entregue, até a data estipulada. 

 
Art.16  Caberá a Secretaria Municipal de Saúde coordenar este programa em todo 

território municipal. 
 
Art.17  As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão por conta das 

dotações orçamentárias consignadas anualmente nos orçamentos do Fundo Municipal do 
Idoso e do Fundo Municipal de Saúde. 

 
Art.18  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 
 
                    Cabaceiras, 26 de outubro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 

 
                               Tiago Marcone Castro da Rocha 
                                       Prefeito Constitucional  
 

 

 
LEI  n° 863, de  2  de outubro de 2017. 
 

Institui o PROGRAMA DE APOIO AO 
EMPREENDEDORISMO NO 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 
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instituído nos termos das Leis 
Estadual n° 9. 335 / 2011 e  10.128 / 
2013, e define outras providências 
Correlatas.   
 
                                           Fls. 1 / 06. 

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, Tiago Marcone Castro 

da Rocha, no uso de suas atribuições legais, constantes nos artigos 13, I e  64, VII da 
Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei 
n° 28 / 2017, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei : 
 

Art. 1° Fica estabelecido o Programa de Apoio ao Empreendedorismo no 
Município de Cabaceiras – EMPREENDER CABACEIRAS,  em parceria com o 
Empreender Paraíba, instituído pela  Lei n° 9.335, de 25 / 01 / 2011, alterada pela  Lei n° 
10. 128, de 23 / 10 / 2013. 
 
Parágrafo único. A Coordenadoria do Programa EMPREENDER  CABACEIRAS é 
responsável pela operacionalização e administração das medidas necessárias à 
implementação do Programa a que se refere o caput deste artigo, podendo para tanto, na 
forma da Lei, firmar convênios, contratar serviços, estabelecer parcerias,  e adotar as 
iniciativas indispensáveis ao bom cumprimento dos objetivos compreendidos por referidas 
ações , fazendo uso dos seus recursos institucionais e dos que forem destinados na 
presente Lei. 
 
 Art. 2° O Programa EMPREENDER CABACEIRAS tem por prioridade a concessão 
de crédito produtivo orientado com o objetivo de incentivar a geração de ocupação e renda 
entre os empreendedores do Município de Cabaceiras, bem como apoiar e fortalecer a 
economia solidária, o micro empreendedor individual, o micro empresário, o empresário de 
pequeno porte, os autônomos  e as cooperativas de produção do Município, destinando-se 
a: 
 
 
 
 
                                                                                                                  Lei n° 863 / 2017. 

Fls. 2 / 06. 

 
            I – aumentar 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 de produção  e assistência técnica especializadas aos empreendedores e a 
logística de distribuição e conquistas de novos mercados;   
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   II – elevar a qualidade de vida da população por meio de criação de fontes de 
renda segura e consistente, que proporcione sustento ás famílias de empreendedores, em 
especial, às de baixa renda; 
  III -  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; 
  IV – promover sistemas associativos de produção mediante a criação e manutenção 
de centrais de compras, de produção e vendas, sob a gestão dos empreendedores formais 
e informais, de pequenos negócios; 
           V – oferecer infra estrutura para facilitar o escoamento da produção e possibilitar o 
acesso dos pequenos empreendedores ao sistema de comercialização; 
         VI – viabilizar a participação de empreendedores formais e informais em feiras,  e 
exposições onde quer que sua presença possa contribuir para o desenvolvimento de suas 
atividades ; 
         VII – apoiar e estimular a criação de organizações  e mecanismos de microcrédito 
produtivo e orientado; 
        VIII – apoiar e estimular a plena aplicação em âmbito municipal do Estatuto Nacional 
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – Lei n° 9.841 / 1999 e da Lei Geral da 
MÊs e EPPs – Lei Complementar n° 123 / 2006 e alterações posteriores, e; 
         IX -  apoiar e estimular a consolidação de ação de suporte  a economia solidária e o 
comércio justo sustentável. 
 
       § 1° Considera-se empreendedor a pessoa física, jurídica,  ou qualquer outra forma 
associativa de produção ou trabalho de micro e pequeno porte que tem por função básica a 
produção de bens ou prestação de serviços objetivando a geração de receita e a promoção 
do trabalho, emprego e renda.  
       § 2° Poderão receber aporte de recursos do EMPREENDER CABACEIRAS os 
Empreendedores, nos termos de regulamentação desta Lei. 
 
 Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se crédito produtivo orientado aquele 
concedido para atendimento das necessidades financeiras de Empreendedores, utilizando 
metodologia baseada no relacionamento direto destes com a produção de bens e/ou 
prestação de serviços que passem a agregar renda com a participação direta destes no 
local onde é executada a atividade econômica, obedecidas as seguintes exigências. 
 
             I -  o atendimento ao tomador final dos recursos será realizado pela coordenadoria 
do EMPREENDER CABACEIRAS, responsável por autorizar o levantamento 
socioeconômico e prestar orientação educativa sobre o planejamento do negócio, para 
definição das necessidades de crédito e de gestão voltadas para o desenvolvimento do 
empreendimento; 
             II –  a comunicação com o tomador final dos recursos deve ser mantida durante o 
período do contrato, para acompanhamento e orientação, visando ao seu melhor 
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aproveitamento e aplicação, bem como ao crescimento e sustentabilidade da atividade 
econômica; 
           III – o valor e as condições do crédito devem ser definidos após a avaliação da 
atividade e da capacidade de endividamento do tomador final dos recursos; 

 IV – o crédito concedido deverá observar as regras estabelecidas na presente lei, 
no decreto de regulamentação e em edital, que disciplinarão a concessão do crédito 
produtivo, devendo, prioritariamente, ter como objetivo dotar os beneficiários de condições 
para o desenvolvimento sustentável de suas atividades produtivas. 

 
  Art.4° Os modelos de contratos de concessão obedecerão às normas desta Lei e 

deverão consignar, com destaque, o nome do  Programa EMPREENDER CABACEIRAS. 
 

           Art.5° A Unidade Operacional do Programa  EMPREENDER CABACEIRAS, 
denominada CASA DO EMPREENDEDOR  deverá ser implantada com a incumbência de 
disponibilizar informações sobre o programa facilitação do acesso dos empreendedores e 
capacitação continuada para a população em geral. 

 
            Art.6° Para a  implementação e operacionalização do Programa EMPREENDER 
CABACEIRAS, fica instituído o Fundo Municipal de Apoio ao Empreendedorismo – 
FUNDO EMPREENDER CABACEIRAS. 
 
 
 
 

Lei n° 863 / 2017. 
Fls. 4 / 06. 

 
              § 1° Os recursos arrecadados através do FUNDO EMPREENDER CABACEIRAS 
serão administrados pelo titular da Coordenadoria do EMPREENDER CABACEIRAS. 
             § 2° Fica autorizada a destinação de 10% (dez por cento) dos recursos 
arrecadados através do FUNDO EMPREENDER CABACEIRAS para o custeio operacional 
do Programa EMPREEDER CABACEIRAS.  
 
             § 3° O FUNDO EMPREENDER CABACEIRAS tem contabilidade própria, e a 
aplicação de seus recursos ficam sujeitos à prestação de contas na forma e nos prazos da 
legislação que disciplina a administração financeira. 

 
              Art. 7° Constituem fontes de recursos do Fundo Municipal a que se refere o artigo 
anterior: 
               I – as consignadas no Orçamento Geral do Município de Cabaceiras; 
              II – originárias da arrecadação da Taxa de Administração de Contratos, que tem 
como fato gerador a assinatura de contratos entre o município de Cabaceiras e os seus 
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fornecedores de produtos e serviços no fator de 1,0% ( um  por cento ) sobre o valor de 
face deste, a ser efetivada no ato da consolidação dos respectivos pagamentos. 
            III – aquelas decorrentes de recursos próprios das entidades ou órgãos da 
administração pública municipal, onde se encontram consignadas as dotações 
orçamentárias do Programa;               
            IV – os valores decorrentes da remuneração do Fundo pelos financiamentos 
concedidos pelo agente financeiro e os rendimentos resultantes de aplicações financeiras 
dos recursos não comprometidos. 
 
              § 1° Nos termos do art. 145, II da CF/1988 e para efeito de consignar contrapartida 
à cobrança estabelecida no inciso II do presente artigo, fica estipulada como 
contraprestação municipal a publicação e fiscalização dos contratos administrativos 
mediante emissão de certidão de regularidade de preceitos de sustentabilidade econômica, 
social e ambiental que comprove a plena aplicação destes no âmbito da execução dos 
contratos, sendo esta condição  de habilitação ao recebimento do pactuado em contrato;  

 
                   § 2° Ficam excluídos da incidência da Taxa de Administração de que trata o 
inciso II do presente artigo, os seguintes contratos: 
 
                   I – de compras até o valor máximo de R$ 2.000,00 ( dois mil reais ); 

 
  II – de serviços até o valor máximo de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais). 

 
         § 3° As fontes de recursos do Programa, observados os limites e condições da 

legislação de regência, podem ser utilizadas para abertura de créditos adicionais para o 
desenvolvimento das suas ações. 
 
                 § 4° Aplica-se a cobrança da Taxa de Administração de Contratos, cuja 
contratação se faça, nos termos do art. 62 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores hábeis, tais como, carta contrato, nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

 
                Art. 8° A supervisão do Fundo será exercida pelo Conselho Gestor do 
EMPREENDER CABACEIRAS formado por um membro da Secretaria de Administração, 
Finanças e Planejamento, um membro da Assessoria Jurídica Municipal e um membro do 
Gabinete do Prefeito, possuindo as seguintes atribuições: 
 
                  I – auxiliar no estabelecimento nos critérios e fixação de limites globais e 
individuais para a concessão dos financiamentos e subvenções, observadas as 
disponibilidades do Fundo; 
                 II – sugerir prazos de amortização e carência, bem como os encargos dos 
mutuários e multas por eventual inadimplemento contratual; 
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                   III – analisar as contas operacionais do Fundo, por meio de balancetes, além 
de avaliar os resultados e propor medidas de aprimoramento de suas atividades; 
                   IV – manifestar-se sobre ajustes a serem celebrados com terceiros, tendo 
objeto recursos do Fundo; 
                    V – elaborar o Regimento interno. 
 
 

 
 
 

Lei n° 863 / 2017. 
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               Art. 9° Os casos de inadimplências merecerão especial cuidado do programa, no 
sentido de identificar circunstâncias ou fatores supervenientes, alheios à vontade do 
tomador, que possam ser responsáveis por dificuldades momentâneas de pagamento, 
situação em que deverá proceder prorrogação das parcelas vencidas ou mesmo 
renegociação do contrato, de modo a ajustar as obrigações do tomador à real capacidade 
de amortização de empreendimento. 
               Parágrafo único.  Adotadas as providências do caput deste artigo, persistindo a 
inadimplência por parte do tomador, será feita a notificação formal do inadimplemento da 
obrigação por meio de protesto e, posteriormente, inclusão do inadimplente nos cadastros 
de proteção ao crédito, bem como providenciar o envio das informações ao débito para 
inscrição junto à dívida ativa e execução judicial, através da Assessoria Jurídica do 
Município. 
 

     Art. 10 A constituição do conselho na que se refere o artigo terá a sua 
composição definida por meio de Portaria do Chefe do Poder Executivo. 

 
    Art. 11 Enquanto não instalado o Conselho Gestor, Ato do Chefe do Poder 

Executivo substituirá as ações do respectivo Conselho. 
 

              Art. 12  Não será concedido empréstimo pelo Fundo Municipal de Apoio a 
Empreendedorismo – FUNDO EMPREENDER CABACEIRAS aos projetos de 
comercialização de armas bem como a comercialização de bens e serviços que não sejam 
condizentes com o sistema legal vigente. 
 

     Art. 13  Decreto do Chefe do Poder Executivo regulamentará, no que couber, 
esta Lei. 

      Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
        Cabaceiras, 2 de outubro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
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Registre-se, publique-se  e cumpra-se. 
 

 
                        TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                                    Prefeito Constitucional 

  
Lei Complementar n° 07, de  2  de outubro  de 2017. 
 

Institui a Taxa Administrativa sobre 
os fornecimentos de produtos e / ou 
serviços ao Município de Cabaceiras 
e define outras providências 
Correlatas.   
   
                                         Fls. 1 / 02. 

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

atribuições legais, constantes na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara 
aprovou o Projeto de Lei Complementar n° 02 / 2017, e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei : 

 
 
Art. 1° Fica instituída a Taxa Administrativa Municipal que tem por fato gerador a 

assinatura de contratos  entre o Município de Cabaceiras e os seus fornecedores de 
produtos e serviços no percentual de 1,0% ( um por cento ) sobre o valor de face deste, a 
ser efetivada no ato de consolidação dos respectivos pagamentos.  

 
Art. 2° Nos termos do art. 145, II da CF / 1988 e para efeito de consignar 

contrapartida à cobrança estabelecida no artigo 1° da presente Lei, fica estipulada como 
contraprestação municipal a publicação e fiscalização dos contratos administrativos 
mediante a emissão de certidão de regularidade de preceitos de sustentabilidade 
econômica, social e ambiental que comprove a plena aplicação deste no âmbito da 
execução dos contratos, sendo condição de habilitação ao recebimento do pactuado em 
contrato.  

 
Art. 3° Ficam excluídos da incidência da Taxa de Administração Municipal os 

seguintes contratos: 
 

         I – de compras até o valor máximo de R$ 2.000,00 ( dois mil reais ); 
 

          II – de serviços até o valor máximo de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais). 
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                Lei Complementar  n° 07 / 2017. 
                Fls. 2 / 02. 

 
 
Art. 4° Aplica-se a cobrança da Taxa de Administração Municipal, prevista no Artigo 

1° da presente Lei, aos pagamentos a credores, cuja contratação se faça, nos termos do 
art. 62 da Lei n° 8.666 / 1993 e alterações posteriores hábeis, tais como, carta – contrato, 
nota de empenho de despesa, autorização de compras ou ordem de execução de serviços. 

 
Art. 5° Esta Lei entra em vigor no exercício financeiro seguinte a sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
                     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEI  nº 887, de 7 de dezembro de 2017. 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder 
Executivo de viabilizar redutores de velocidade 
em todos os locais  em que se realizem eventos 
com aglomeração de pessoas no município de 
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Cabaceiras e define outras providências 
correlatas. 

 
                         
Fls. 1 / 02.     

                                              

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

atribuições legais  constantes no art. 64, VII da Lei Orgânica Municipal, faz saber que 
a Câmara, em sessão realizada no último dia 04 / 12, aprovou o Projeto de Lei n° 13 / 
2017, de autoria do Poder Legislativo, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  
 
 

Art. 1º   Fica instituída a obrigatoriedade do Poder Executivo de viabilizar  redutores 
de velocidade em todos os locais como: igrejas, escolas, comércio, postos de saúde,locais 
destinados à prática de esportes, locais destinados a promoção de eventos culturais, 
órgãos públicos e outros, observados os critérios e condições estabelecidas nesta Lei.  

 
Parágrafo único. Fica vedado aos cabaceirenses a construção de redutores de 

velocidade nas comunidades, sem a autorização formal por parte do Poder Executivo.      
 
Art. 2º Todos os locais necessários, devem receber pelo menos dois redutores de 

velocidade, sendo um no início e outro no final desse local, nos dois sentidos, a fim de que 
seja reduzida a velocidade em toda a extensão do local. 

 
Parágrafo único. Caso o cumprimento linear desse local seja muito longo, poderá 

ser colocado mais de dois redutores, garantindo a segurança  das pessoas que transitarem 
nesse local. 
 

Art. 3° Todos os locais que receberem os redutores de velocidade devem receber 
sinalizações de que o local tem redutor de velocidade, sendo que essa sinalização deve ser feita a 
300 ( trezentos ) metros do redutor de velocidade nos dois sentidos e também no local do redutor, 
quando o redutor for implantado em estradas na zona rural e rodovias, e de 100 ( cem ) metros 
antes do redutor e no local e no local do redutor dentro do perímetro urbano. ( conforme Resolução 
do CONTRAN n° 396 / 2011, art. 4, anexo IV). 

 
                                                                                            Lei n° 887/ 2017. 
                                                                                                                            Fls. 2 / 02. 

 
 
 

Art. 4° Essa sinalização indicando os redutores de velocidade  devem contemplar 
todos os locais que serão instalados e os que já tem esses redutores e ainda não 
receberam a devida sinalização de forma clara. 
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Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 

dotações próprias consignadas no orçamento vigente. 
 

Art. 6° Esta Lei entrará  em vigor a partir da  data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

 
 
                         Cabaceiras, 7  de dezembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 
 
 

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

 
 
 

         Tiago Marcone Castro da Rocha 
                                    Prefeito Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEI  nº 888, de 7 de dezembro de 2017. 
 

 
Proíbe o ensino da ideologia  de gêneros na 
rede municipal de ensino e define outras 
providências correlatas. 
 

                                                   
 

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas 
atribuições legais  constantes no art. 64, VII da Lei Orgânica Municipal, faz saber que 
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a Câmara, em sessão realizada no último dia 04 / 12, aprovou o Projeto de Lei n° 11 / 
2017, de autoria do Poder Legislativo, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  
 
 

Art. 1º  Esta Lei trata de definir parâmetros a serem seguidos  e coibição precoce de 
crianças e adolescentes na rede municipal de ensino, á luz da Lei Federal n° 8.069 / 1990, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente.     

 
Art. 2º Fica vedada as práticas de ensino da Ideologia do Gênero, na rede municipal 

de ensino.  
 

Art. 3° Todos os materiais didáticos, paradidáticos, cartilhas ou qualquer outro tipo de 
material escolar, destinados ao público Infanto – Juvenil deverão ser analisados antes da 
distribuição nas escolas municipais, respeitando os valores éticos e sociais das pessoas e da 
família, conforme dispõe o art. 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

Art. 4° Qualquer material ou conteúdo sobre ideologia do gênero  deverá ser 
analisado pelo Conselho Municipal de Educação e constar no PPP ( Plano Político 
Pedagógico ) de cada Escola. 

 
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal através de suas Secretarias e 

Departamentos, poderá realizar campanhas educativas extracurriculares que tenha objetivo 
de orientar quanto ao combate às discriminações presentes na sociedade. 

 
Art. 5° Materiais que forem recebidos, mesmo que por doação, com referência á 

ideologia ou identidade do gênero, deverão ser analisados antes de sua distribuição.   
 
Art. 6°  Esta Lei entrará  em vigor em 1° de janeiro de 2018. 
 
Art. 7° revogam-se  as disposições em contrário. 
 
                         Cabaceiras, 7  de dezembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 
 

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

 

         Tiago Marcone Castro da Rocha 
                                    Prefeito Constitucional 
 

LEI  n° 881, de 28 de novembro de 2017.   
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Dispõe sobre a oficialização da 
denominação da Banda Marcial  e define 
outras providências correlatas.   
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais constantes no art.  
64, VII da  Lei Orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal,  em 
Sessão Extraordinária realizada no dia 27 / 11, aprovou o Projeto de Lei 
n° 31 / 2017, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

    
 

Art. 1º Fica a BANDA MARCIAL deste Município, oficialmente 
denominada de TERESINHA DE JESUS FARIAS AIRES.   

 
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se  as disposições em contrário.  
 
 

                      Cabaceiras, 28  de novembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

 
 
                                    Tiago Marcone  Castro da Rocha 
                                            Prefeito Constitucional  
 
 

 
 
 

 
 
LEI n° 877, de 17 de novembro de 2017. 
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Autoriza abertura de crédito adicional de natureza 

especial e dá outras providências correlatas. 
 
  O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, Tiago Marcone Castro 
da Rocha, no uso de suas atribuições legais, constantes no art. 13, I e 64, VI da Lei 
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara, em Sessão Extraordinária, aprovou o 
Projeto de Lei n° 46 / 2017, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado  a proceder abertura de crédito de 
natureza especial no montante de R$ 151.500,00 (cento e cinquenta e um mil e quinhentos reais) 
necessários á aquisição de bens de natureza móveis e equipamentos destinados as ações do 
CRAS neste Município, obedecendo as seguinte  classificação funcional e orçamentária: 
 

07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
08.244.1011.2048– Aquisição de Equipamentos para o CRAS 
44.90.51.00 – Equipamento e Material Permanente- Fonte  (29)  -  R$ 150.000,00 
44.90.51.00 – Equipamento e Material Permanente- Fonte  (00)  -  R$     1.500,00 

 
Art. 2º Para cobertura dos créditos aberto sob a presente Lei, fica o Poder Executivo 

autorizado a proceder à anulação parcial de dotações consignadas no orçamento vigente, nos 
termos do que preceitua a Lei 4.320. 

Art. 3º O projeto consignado na presente Lei, fica incorporado a LDO para o exercício 
vigente, bem como ao PPA . 

Art. 4º Mediante Decreto, o Poder Executivo proceder á abertura do respectivo crédito e 
indicação dos respectivos recursos. 

Art. 5°  Nos termos da Legislação vigente, o saldo remanescente em 31 de dezembro de 
2017 do presente crédito, poderá ser reaberto no exercício de 2018 para sua total execução, 
incorporando-se as diretrizes da LDO e PPA para o próximo exercício. 

Art. 6º  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.  

                                                                                    Cabaceiras, 17 de novembro de 2017.                                                                        
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

LEI  N° 879, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017. 
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Autoriza o Poder Executivo Municipal a  promover a 
realização de estágio curricular de estudantes no 
serviço público municipal e, define outras                                            
Providências correlatas. 

                                                                                                                                             1 / 6 
 

             O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB. Faço saber que 
a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte  Lei:  
 
 

Capítulo I 
Da autorização, definição,  objetivos do estágio e formalização de parcerias 

 
   Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a realização de 

estágio curricular, admitindo como estagiários no serviço público municipal, alunos 
residentes e / ou naturais deste município, regularmente matriculados e que venham 
efetivamente freqüentando cursos integrantes da grade curricular de instituições  públicas e 
/ ou privadas, de nível superior, de educação profissional,  de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental e na modalidade de educação de jovens 
e adultos. 
 
              Art. 2°  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa a preparação inicial para a vida social e profissional, como incentivo 
ao ingresso mercado de trabalho. 
 

             Art. 3o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do 
projeto pedagógico do curso.  

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária 
é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 
carga horária regular e obrigatória.  

 

 

     Fls. 2 / 6 

§ 3° As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação 
superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em 
caso de previsão no projeto pedagógico do curso.   

 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
  Art. 4° Considera-se estágio curricular, para os efeitos desta Lei, as atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação 
em situações de vida e trabalho, sendo realizadas no âmbito do serviço público municipal, 
sob a responsabilidade  e coordenação da instituição de ensino competente. 

 
  Art. 5° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com  

instituições educacionais,  bem como com Organizações sem fins lucrativos, Associações 
Comunitárias, Cooperativas visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes 
de propiciar a plena operacionalização do Estágio de Estudantes, conforme preceitua o art. 
5° da Lei Federal n° 11.788 / 2008. 

 
                                  Capítulo II  

Do processo de efetivação do estágio, jornada de trabalho, periodicidade e 
remuneração 
 
    Art. 6º A realização do estágio será efetivada mediante termo de compromisso 
celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da 
instituição de ensino. 
 
§ 1° O estágio somente poderá ser realizada em unidades da administração municipal que 
tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de formação, devendo o 
estudante, para este fim, estar em condições de estagiar, segundo o disposto na presente 
Lei. 
 
§ 2° O estágio deve proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem e serão 
planejados, executados,  acompanhados  e avaliados em conformidade com os currículos, 
programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de 
integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico, cultural, 
científico e de relacionamento humano.  
 
§ 3° A jornada de atividades de estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá 
compatibilizar-se com o seu horário e com o horário da parte onde venha a ocorrer o 
estágio, devendo ser compatível com as atividades escolares  e não ultrapassar as 
jornadas diárias e semanais estabelecidas  nos incisos I e II do artigo 10 da Lei Federal n° 
11.788/2008, à exceção  do previsto no §1° referido dispositivo. 
 
§ 4° Nos períodos de férias  escolares, a jornada do estágio será estabelecida  de comum 
acordo entre o estagiário e a parte concedente  do estágio, sempre com interveniência da 
instituição de ensino.  
 
§ 5º  Nos dias em que houver provas na escola, o Estagiário será liberado com uma hora 
de antecedência para preparação específica. 
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§ 6° É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 
(um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser usufruído preferencialmente durante 
suas férias escolares.  

§ 7° O recesso  deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma 
de contraprestação. 

§ 8° Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, 
nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

§ 9° Em obediência ao artigo 11 da Lei Federal n° 11.788 / 2008, a duração do estágio não 
poderá exceder a 02 ( dois ), desde que o educando permaneça ativo na instituição de 
ensino, exceto quando se tratar de estágio portador de deficiência. 
 
§ 10 O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá 
receber bolsa remunerada ou outra forma de contraprestação  que venha a ser acordada, 
ressaltando o que dispuser a legislação previdenciária, de acordo com as disponibilidades 
orçamentárias e financeiras do Poder Público Municipal. 

 

                                                   Capítulo III 
Dos requisitos para concessão e  número de vagas 

 
Art. 7º São requisitos para a concessão do estágio:   

 
           I – registro de matrícula e frequência regular  em curso de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino 
fundamental, que, obrigatoriamente, será cursado em escola pública ou como bolsista em 
escola privada de ensino; 
 
          II - possuir entre 18 e 29 anos de idade; 
 

III – encontra-se desempregado; 
 

IV – possuir compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas no termo de compromisso; 
 

V – celebração de termo de compromisso entre a Prefeitura Municipal de Cabaceiras 
e a parte concedente do estágio. 

 
Art. 8° Em caso de concorrência, por determinada vaga, as Secretarias 

responsáveis pelo gerenciamento, deverão observar os seguintes critérios de seleção, em 
ordem crescente e eliminatório: 
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I - ser, de preferência, oriundo de família de baixa renda, devidamente atestado, por 

meio de parecer social confeccionado por profissional do Serviço Social; 
          II – comprovação de não ter sido reprovado em nenhum período ou ano letivo; 
         III -  comprovação de melhores notas no ano anterior. 

 
Art. 9º Fica o Poder Executivo Municipal  autorizado a abrir vagas para estagiários 

em até 5% ( cinco por cento) do total do quadro de servidores efetivos  ativos e inativos. 
 
                                            Capítulo III  

                                Das obrigações das instituições de ensino 
 

              Art. 10 São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de 
seus educandos :  

  I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 
concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do 
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 
escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 
formação cultural e profissional do educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório das atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário 
para outro local em caso de descumprimento de suas normas;  

            VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de 
seus educandos;  

            VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas 
de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  

    Capítulo III  
                                            Das disposições finais 

 

   Art. 11 Aos critérios e normas não definidos na presente Lei, aplica-se – à 
subsidiariamente a Lei Federal n° 11. 788 / 2008, bem como as regulamentações 
posteriores estabelecidas pelo Governo Federal.   
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   Art. 12 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas quando se fizer necessário. 

 
   Art. 13 O Poder Executivo Municipal poderá suspender a qualquer tempo a 

concessão da Bolsa de Estudo, em decorrência de  relevante interesse público e / ou 
indisponibilidade financeira. 

 

             Art. 14 Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 
trabalho, sendo sua implementação  de responsabilidade da parte concedente do estágio. 

 
               Art. 15 Ficam   os   Secretários municipais  responsáveis pelo gerenciamento e 
fiscalização dos estágios curriculares pertinentes, conforme a área escolhida pelo 
educando. 
 
              Art. 16 Fica o Poder Executivo Municipal,  em caso de necessidade e no que 
couber, expedir Decreto regulamentador, objetivando atingir os objetivos desta Lei, bem 
como da Lei Federal n° 11.788 / 2008. 
 
             Art. 17  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.  

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

Tiago Marcone Castro da Rocha 
Prefeito Constitucional 

 
 
 
 

 
 
 
Lei  Complementar nº 08,  de 26  de outubro de 2017.     
 
                                                                                                      

Dispõe sobre a nova regulamentação inerente à 
Avaliação Especial de Desempenho durante o 
Estágio Probatório, constante no art. 36 da Lei n° 
317 / 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos 
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Servidores Públicos municipal e define outras 
providências correlatas. 

 

 
O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras - PB, Tiago Marcone 

Castro da Rocha, no uso das atribuições legais constantes na Lei Orgânica Municipal, 
bem como em conformidade com as normas previstas  no art. 36 da Lei Municipal n° 317 / 
1984 e, tendo-se por referência legal subsidiariamente o art. 41 da Constituição Federal  e  
adicionalmente  a Emenda Constitucional n° 19 / 1998, faz saber que a Câmara aprovou 
em Sessão Ordinária realizada no último dia  23 / 10, o Projeto de Lei Complementar nº 04 
/ 2017, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suprimir o conteúdo constante 

na Seção IV – Estágio Probatório,  integrante da Lei n° 317 / 1984, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos municipal, passando a referida Seção a  vigorar com as 
redações abaixo elencadas : 

                                          
“ Art. 36 O processo de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor Público municipal 

durante o estágio probatório visa atingir os seguintes objetivos básicos: 

 

I - apurar a aptidão do servidor para o cargo público, para efeito da estabilidade prevista no 

art. 41, § 4°, da Constituição Federal; e 

II - promover a adaptação do servidor em estágio ao trabalho possibilitando o 

desenvolvimento profissional, por meio de treinamentos de qualificação e proporcionando, 

consequentemente, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.  

 
 

LC  n° 08 / 2017. 

                                                                                                                                             Fls. 2 / 16. 

 

 Art. 37 O Estágio Probatório compreende o período de três anos, contados a partir da entrada 

em exercício do funcionário em caráter efetivo. 

 

Parágrafo único. O estágio probatório é composto de 03 (três) fases, cada uma de 12 (doze) meses, 

contados a partir do primeiro dia de efetivo exercício, sem as quais devidamente cumpridas e com 

aprovação, o funcionário não alcançará a estabilidade. 

 

Art. 38 O período de estágio probatório será obrigatoriamente cumprido no exercício de suas 

atribuições do cargo para qual foi aprovado e nomeado em caráter efetivo, salvo exceções de 

situações funcionais previstas nesta Lei. 

 

Art. 39 Compreende-se os fatores de avaliação de desempenho, as respectivas conceituações 

e pontuações, como sendo:  
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I – idoneidade moral ( responsabilidade ): refere-se à atitude de executar o que  compete de 

forma correta, honesta, ética, respeitosa e séria, sem a necessidade de supervisão constante. 

Pontuação: 10 pontos; 

 

II - assiduidade: refere-se ao comparecimento diário ao trabalho; frequência sem faltas; 

também se refere ao cumprimento dos horários estabelecidos ou determinados; inexistência de 

atrasos e /ou saídas antecipadas sem justificativas.  Pontuação:  10 pontos; 

 

III – disciplina: refere-se  à observância de preceitos e normas legais, submissão aos 

regulamentos e diligência na utilização de equipamentos e materiais, visando à sua conservação e 

economia: cumprimento com fidelidade e presteza às determinações dos superiores hierárquicos; uso 

de trajes adequados ao serviço e de uniforme, quando for o caso. Pontuação:10 pontos; 
 

  IV – eficiência ( produtividade ): refere-se ao desenvolvimento das atribuições do cargo de 

forma planejada, dedicada, cooperada, organizada, adequada, constante e ágil; desempenho com zelo, 

presteza e qualidade das tarefas que lhe forem cometidas. Pontuação: 10 pontos; 

              V – iniciativa: refere-se à atitude da busca antecipada das informações necessárias para a 

execução do  trabalho, bem como da disponibilidade para auxiliar colegas e chefias no trabalho. 

Pontuação:10 pontos. 

 

             Art. 40 Serão levados em consideração, ainda, na avaliação de desempenho do servidor em 

estágio probatório, as disposições contidas nos artigos 189 (deveres) e 190 (proibições) da Lei n° 317 

/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos municipais, constantes nos anexos II e III.  

  Art. 41 Na contagem da pontuação atribuída aos fatores abaixo elencados serão descontados 

os seguintes pontos, conforme os seguintes casos funcionais devidamente comprovados:  

 

   I - idoneidade moral (responsabilidade ): a cada postura de desempenho irresponsável, 

antiético, desonesto, incorreto, reprovável,  entre outros pertinentes, devidamente comprovados serão 

descontados 04 (quatro) pontos; 

   II - assiduidade: a cada falta não justificada, serão descontados 02 (dois) pontos; a cada 

chegada tardia ao trabalho ou saída antecipada, serão descontados 01 (um) ponto;  

   III – disciplina: a cada pena de advertência ou de repreensão, por escrito, serão 

descontados 03 (três) pontos; 

   IV – produtividade (eficiência): a cada demonstração de ineficiência, devidamente 

comprovada, cujos serviços são desempenhados de forma mal planejada, não cooperada, 

desorganizada, inadequada, irregular e demorada, serão descontados 02 (dois) pontos; 

 

 V – iniciativa: a cada atitude, devidamente comprovada, relativa à não antecipação em 

procurar as informações necessárias para a execução do seu trabalho, bem como da omissão ou 

negação em auxiliar colegas e chefias no trabalho serão descontados 01(um ) ponto. 

 

  Art. 42 Os fatores da avaliação deverão constar nos formulários pertinentes, os quais serão 

parte integrante deste instrumento, sob a forma de Anexos.     
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Art. 43 Deverão ser realizadas 03 (três) avaliações no período do Estágio Probatório, 

conforme abaixo discriminados: 

 

1ª avaliação: após o primeiro ano da posse do servidor; 

2ª avaliação: após o segundo ano da posse do servidor; 

3ª avaliação: após dois anos e oito meses da posse do servidor. 

 

§ 1° A última avaliação tem um período menor, definido de 08 ( oito ) meses, tendo em vista a 

proximidade do término do Estágio probatório, em que o servidor deverá ser considerado  Apto ou 

Inapto para o cargo.        

                                                                                                               

§ 2° Os conceitos de avaliação parcial de desempenho serão conferidos com base na aferição 

dos critérios previstos no art. 3°, e mencionados no formulário do Anexo I deste instrumento 

regulatório. 

 

§ 3° O resultado da avaliação  será  afixado no mural da Administração Municipal de forma 

resumida, com menção, apenas, ao emprego, número de matrícula e lotação do servidor, no prazo de 

20 (vinte) dias, a contar do término da avaliação de desempenho.  

 

§ 4° Em caso de mudança de lotação do servidor em estágio probatório, a avaliação deverá ser 

realizada no local onde permanecer por período igual ou superior  à 30 (trinta) dias. 

§ 5° Verificando-se a hipótese de o servidor ter tido mais de uma subordinação no período de 

avaliação, esta será de competência da chefia perante a qual esteve subordinado por mais tempo, 

prevalecendo, em caso de igualdade, a última.  

§ 6° No caso de condenação criminal transitada em julgado, que acarrete perda do cargo 

público, o servidor será exonerado. 

 

Art. 44 Os critérios de avaliação dos fatores de desempenho mencionados no Capítulo  

anterior, serão considerados seguindo os 05 (cinco) conceitos, abaixo elencados, acrescidos das 

respectivas margens percentuais de pontuação e definição: 

 

 I - insatisfatório (I): é o desempenho que está abaixo do mínimo exigido pelo cargo/função e 

que não pode ser tolerado, devendo ser recomendado sua exoneração. Margem de percentual de 

pontuação: até 50% (cinquenta por cento) dos pontos; 

 

 II - regular (R): é o desempenho no qual o servidor atende, em parte, às necessidades do 

cargo / função, devendo ser corrigido e obrigado a participar integralmente dos treinamentos de 

aperfeiçoamento. Margem percentual de pontuação: de 51% a 69% (de cinquenta e um a sessenta e 

nove por cento) dos pontos; 
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 III - bom (B): é o desempenho satisfatório, confiável e que atende as exigências do 

cargo/função, entretanto que ainda necessita de aperfeiçoamento. Margem percentual de pontuação: 

de 70% a 80% (setenta a oitenta por cento) dos (pontos); 

 

IV – muito bom (MB): é o desempenho que está próximo ao desempenho desejado pela 

administração, mas que ainda necessita de aperfeiçoamento.  Margem de pontuação: de 81% a 95% 

(oitenta e um a noventa e cinco por cento) dos pontos; 

 

V - ótimo (O): é o desempenho com nível de atuação mais alto, sendo atribuído aos servidores 

que comprovadamente se destacam, que conseguem agregar valores e benefícios para o Poder 

Público Municipal e a população.  Margem de pontuação: de  95% a 100% dos pontos. 

 

Art. 45 Na avaliação do servidor portador de necessidades especiais serão levadas em 

consideração as limitações e restrições médicas constantes no laudo pré-admissional. 

 

Parágrafo único. As limitações e restrições médicas suportadas pelo servidor portador de 

necessidades especiais, não poderão interferir na avaliação médica suportada deste, não interferindo 

na avaliação do desempenho, sendo vedado considerá-las como elementos redutores de pontos. 

 

Art. 46 No caso do servidor apresentar dois resultados de desempenho insatisfatório, regular, 

bom, muito bom na 1ª e 2ª avaliações parciais deverão ser realizadas entrevistas com o servidor e 

com a respectiva chefia, objetivando a adoção de alternativas que possibilitem ao funcionário 

melhorar seu desempenho para a etapa final. 

 

Art. 47 Findada  a  terceira avaliação parcial de desempenho realizada, a comissão emitirá, no 

prazo de 30 (trinta) dias, parecer conclusivo, sugerindo a aquisição de estabilidade do servidor 

avaliado ou a sua exoneração, considerando e indicando, exclusivamente, os critérios e normas 

estabelecidas nesta Lei. 

§ 1° Poderá ser exonerado o servidor em estágio probatório que receber nas avaliações 

parciais: três conceitos consecutivos de desempenho insatisfatório (I). 

§ 2° Se o parecer for contrário à permanência do servidor, será dado o devido  conhecimento, 

em 5 (cinco) dias úteis, a partir da emissão do parecer conclusivo, para efeito de apresentação de 

defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência. 

§ 3° A Comissão encaminhará o parecer conclusivo e as avaliações parciais, bem como, a 

defesa, quando houver, ao chefe do Poder Executivo  que decidirá sobre a aquisição de estabilidade 

ou a exoneração de servidor avaliado. 

§ 4° Comprovada administrativamente a incapacidade ou inadequação para o serviço público, 

será o servidor em estágio probatório exonerado em conformidade com o  § 4° do art. 41 da 

Constituição Federal. 

. 

Art. 48 Além do desempenho deficiente na avaliação final, também acarretará a exoneração 

ao servidor que no referido período incidir em qualquer das seguintes situações: 
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    I – hipóteses previstas no art. 201 e 201 da Lei Municipal n° 317/1984, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores; 

 

          II – condenação por sentença penal irrecorrível quando aplicada pena privativa de liberdade 

por tempo igual ou superior a 01 (um) ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de 

dever com a administração pública ou quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo 

superior a 04 (quatro) anos nos demais casos. 

Art. 49 Os resultados obtidos no processo de Avaliação de Desempenho serão registrados em 

documento assinado por todos os membros da Comissão Especial de Avaliação de Estágio 

probatório, bem como pelo avaliado, e mantidos  pelo Departamento de Recursos Humanos.  

 

Art. 50 O resultado da Avaliação de Desempenho no estágio probatório será encaminhado ao 

Secretário de Administração que, após as providências cabíveis, informará ao Chefe do Poder 

Executivo. 

 

Art. 51  A avaliação completa do desempenho do servidor em estágio probatório e sua 

exoneração, quando for o caso, deverão estar concluídas dentro do período de estágio probatório. 

 

          Art. 52 São direitos dos servidores em estágio probatório: 

 

         I - Licença por motivo de doença em pessoa da família; 

 

         II - Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;  

         III - Licença para tratamento da saúde própria; 

            IV - Licença para o serviço militar; 

            V -  Licença para atividade política; 

         VI -  Licença – gestante, Licença – paternidade; 

         VII – Licença para concorrer a mandato eletivo, sujeito à legislação eleitoral; 

         VIII – Licença decorrente de acidente em serviço ou doença profissional; 

         IX - afastamento para o exercício de mandato eletivo; 

X - afastamento para curso de formação; 

            XI – afastamento para doação de sangue, casamento, luto, data de aniversário, alistamento 

militar; 

 
 LC n° 08 / 2017. 
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         XII - usufruto de férias; 

       XIII - recebimento integral da remuneração do cargo efetivo; 

         XIV - exercer mandato classista; 

         XV - participar de movimento grevista; 

          XVI - ocupar cargo de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou 

assessoramento no órgão ou entidade de lotação; 
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         XVII - ser cedido a outro Órgão ou entidade exclusivamente para ocupar Cargo de Natureza 

Especial (CNE), ou cargos em comissão do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores ou 

equivalentes;  

         XVIII - aposentadoria por invalidez ou compulsória por limite de idade; 

XIX - remoção de oficio, no interesse da Administração; 

XX – requerer, ao presidente da respectiva comissão de Avaliação de Desempenho, 

reconsideração do resultado da avaliação, no prazo de 10 (dez) dias, com igual prazo para a decisão; 

XXI - requerer recurso ao chefe do Executivo, no prazo de 10 (dez) dias, na hipótese de 

confirmação do conceito de desempenho atribuído ao servidor; 

         XXII - ciência e acompanhamento de todos os atos de instituição do processo que tenha por 

objeto a avaliação do próprio desempenho; 

        XXIII - garantia da ampla defesa e do contraditório; 

        XXIV - recorrer de eventual decisão a Comissão de Avaliação e / ou  ao Prefeito Municipal  que 

o tenha reprovado no estagio probatório e recomendado e determinado sua exoneração.  

 

          Art. 53 Não será considerado na contagem de tempo de serviço durante o estágio probatório, o 

período em que o servidor afastar de seu cargo, em função das seguintes situações funcionais: 

 

        I – Licença por motivo de doença em pessoa da família;       

          II -  Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

          III – Licença para tratamento da saúde própria; 

        IV – Licença para concorrer a Mandato Eletivo, sujeito à legislação Eleitoral; 

          V - Licença  para o exercício de Mandato Eletivo; 

        VI – Licença – gestante, Licença – paternidade; 

          VII – Licença para participação em curso de formação que não seja ofertado pela 

administração pública municipal; 

         VIII – Licença decorrente de acidente em serviço ou doença profissional; 

           IX - em razão de nomeação para ocupação de cargo comissionado, cuja área de atuação não 

seja compatível com a do cargo de origem; 

         X – em caso disponibilidade do servidor para outro Órgão, fora do âmbito da atuação da 

administração municipal; 

           XI -  em caso de cessão do servidor para desempenhar atribuições atinentes a outro cargo, que 

não seja aquele para o qual foi aprovado, nomeado e empossado, exceto quando houver correlação 

das atribuições profissionais; 

          XII – em caso de acidente de trabalho reversível, enquanto o funcionário  estiver em licença ou 

reabilitação médica; 

         XIII – ausentar – se de suas atividades por motivo de auxílio – doença; 

          XIV – em razão de licença especial, devidamente prevista no Estatuto dos Servidores Públicos 

municipal; 

        XV – na ocorrência de fatos irregulares que demandem apuração; 

         XVI – no período de participação em movimento grevista; 

 
            LC  n° 04 / 2017. 
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         XVII – em razão de desempenho de atividade classista;           

       XVIII – em razão de prisão cautelar ou definitiva.        

            

Art. 54 Na hipótese de acumulação legal de cargos públicos, o estágio probatório do servidor 

será cumprido independentemente, em cada um dos cargos que tenha sido nomeado.     

 

Art. 55 Durante o estágio probatório, a remoção a pedido do servidor poderá ocorrer uma 

única vez. 

 

Art. 56 Na ocorrência de readaptação ou comissionamento haverá avaliação parcial da fase 

por cada chefia responsável. 

 

 Art. 57 A nomeação de servidor para ocupar cargo em comissão, cuja área de atuação não 

seja compatível com o cargo originário, implicará na suspensão do período do estágio probatório até 

o retorno do mesmo ao exercício das atribuições do cargo efetivo.     

      

         Art. 58 São obrigações do servidor público em estágio probatório: 

 

          I – desempenhar bem  as atribuições do cargo para o qual foi nomeado e empossado; 

 

             II – cumprir os deveres e obrigações constantes no Estatuto dos Servidores Públicos 

municipais; 

 

            III – assinar as fichas de avaliação e no resultado final. 

 

 Art. 59 A aptidão do servidor para o desempenho das atribuições do cargo para o qual foi 

nomeado e empossado será efetivada por uma Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, que 

deverá ser constituída  por intermédio de Portaria. 

 

 Art. 60 A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho será constituída por 03 (três ) 

membros, a saber: 

 

I - um representante da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento; 

II - assessora jurídica; e 

         III - chefe imediato do servidor que está sendo avaliado. 

 

         § 1° O Secretário de Administração  ou seu representante será o presidente da Comissão 

Especial de Avaliação de Desempenho. 

§ 2° Não poderá participar da Comissão cônjuge, convivente ou parente do servidor em 

estágio probatório, consanguíneo ou a fim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau. 

 

 Art. 61 São atribuições da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho: 
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            I - coordenar todo o processo de avaliação; 

              II - elaborar os formulários necessários às avaliações; 

              III - orientar sobre os critérios de avaliação definidos nesta lei; 

              IV - elaborar e controlar a execução do cronograma do Estágio probatório; 

               V - garantir a ampla defesa ao servidor avaliado; e 

              VI - orientar os coordenadores, as comissões de avaliações e as chefias imediatas quanto ao 

funcionamento, controle e avaliação do estágio probatório; 

 

          VII - analisar os dados levantados durante o período de avaliação do estágio probatório; 

          VIII - analisar as avaliações realizadas; 

           IX - emitir o parecer quanto à continuidade do Estágio probatório, a confirmação do servidor 

no serviço público municipal ou a sua exoneração. 

 

Art. 62  Os profissionais do Magistério Público serão avaliados tendo-se por referência legal 

os critérios específicos constante na Seção II – Da Avaliação de Desempenho, art. 38 a 39 da Lei n° 

717 / 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público, em 

anexo e, no que for pertinente, deverão obedecer aos preceitos desta Lei. 
 
Art. 2º O Poder Executivo municipal poderá, em caso de necessidade, expedir Decreto 

regulamentador, visando assim atualizar-se a novas regras atinentes com base nas leis peculiares 
vigentes. 

 
Art. 3º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

contidas na Seção IV constante na Lei n° 317 / 1984, concernente ao Estatuto dos Servidores 
Públicos municipal.    

 
§ 1° Fica estabelecida uma nova numeração para os artigos constantes na Lei n° 317 / 

1984, especificamente a partir da Seção em referência, iniciando-se com o art. 36 e números 

subseqüentes.  
 
§ 2° A numeração constante a partir do Art. 37 integrante da Seção V – Do Exercício, passa 

a ser numerado com o número 63 em diante.   

 
                  Cabaceiras, 26 de outubro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 

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

 

LEI  n° 880, de 28 de  novembro de 2017. 
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Dispõe sobre a municipalização do lançamento, 
fiscalização e cobrança do Imposto Territorial Rural -  
I T R  e define outras   providências correlatas.  
 

 

                O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB, no uso de 
suas atribuições legais constantes no art. 64, VII da Lei Orgânica municipal, faz saber que a 
Câmara  aprovou, em Sessão Ordinária realizada no último dia 27 / 11,  o Projeto de Lei n° 42 
/ 2017,  e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  
 

 
   Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio de cooperação 

técnica com  a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para fins de municipalização do 
lançamento, fiscalização e cobrança do Imposto Territorial Rural - I T R. 
 
              Art. 2° Fica a Unidade Municipal de Cadastro Rural responsável pela operacionalização do 
lançamento, fiscalização e cobrança  do ITR -  Imposto Territorial Rural em parceria com a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 

  Art. 3º Os recursos arrecadados anualmente serão exclusivamente aplicados em ações de 
melhorias ao atendimento à  agricultura Municipal. 

 
  Art. 4º O Poder Executivo Municipal,  em caso de necessidade e no que couber, poderá 

expedir Decreto regulamentador, objetivando atingir os objetivos desta Lei, em consonância com o  
inciso III do art. 153 da Constituição Federal, bem como  da Lei Federal n° 11.250 / 2005, que 
dispõe sobre a municipalização do lançamento, fiscalização e cobrança do Imposto Territorial Rural 
– ITR. 
 
             Art. 5°  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário.  
 

          Cabaceiras, 28  de novembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 

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

Tiago Marcone Castro da Rocha 
Prefeito Constitucional 

 
 
 
LEI DE EMENDA Á LEI ORGÂNICA  n° 001, de 5 de dezembro de 2017.  
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Altera o inciso III do art. 10, III da Lei n° 411 / 1990, que 

dispõe sobre a instituição da Lei Orgânica do Município 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 no art. 13 e 30 da Lei Orgânica 
Municipal, bem como nos termos  o art. 30, IV da Constituição Federal, no  art. 11, IV da 
Constituição Estadual  e subsidiariamente ainda com a Lei Estadual n° 5.393 / 1991, faz saber 
que a Câmara em Sessão Ordinária realizada no último dia 04 / 12, aprovou o Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica n° 01 / 2017, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
 

 Art. 1° O Inciso III integrante do art. 10 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
         “ Art. 10 A nomenclatura dos Distritos serão as seguintes : 
 
              I – ..... 
                  II – .... 
           “ III – o Distrito Ribeira, aglomeração urbana, que possui as seguintes  confrontações 
limítrofes: 
           

a)  Ao norte, com o município de Boa Vista;       
 

b)  Ao leste, iniciando-se na PB-160 ( limites com Boa Vista ), seguindo a estrada no  

sentido sul até o triângulo em seu entroncamento com a estrada do Caruatá; 
 

c) Ao sul, inicia-se  na estrada do Caruatá de Fora, seguindo por esta estrada até o Rio 
Taperoá, seguindo o rio Taperoá até a foz do Riacho do Junco, prosseguindo  pelo 
riacho do Junco até a estrada Cabaceiras/Ribeira, seguindo por esta estrada até seu 
encontro com a cerca que  limita as Fazendas  Boi Manso e Fontanhinha, 
prosseguindo  pela referida cerca cruzando a PB-148, até o Riacho dos Algodoais 
(limite intermunicipais com São Domingos do Cariri); e  

 
d) Ao oeste, com o município de São João do Cariri.   

 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor após sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 
 

                        Cabaceiras, 5 de dezembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
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                                                Tiago Marcone Castro da Rocha 
                                                      Prefeito Constitucional 
LEI n° 889, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Autoriza abertura de crédito adicional de natureza 
especial  e define  outras providências correlatas. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, Estado da Paraíba, 

no uso de suas atribuições legais constantes na  Lei Orgânica municipal, faz  saber que o 
Poder Legislativo aprovou em Sessão realizada neste último dia 19 / 12, o Projeto de Lei n° 
49 / 2017, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:   
 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal, a proceder abertura de crédito de natureza 
especial no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) necessários a execução de obras de 
construção de portais da cidade, mediante termo de convênio firmado com o Ministério do Turismo. 
 
02.901 – DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
04.695.1005.1032– Construção de Portais 
44.90.51.00 – Obras e Instalações   - Fonte(29)  -  R$ 500.000,00 
 

Art. 2º  Para cobertura dos créditos aberto sob a presente Lei, fica o Poder Executivo 
autorizado a proceder à anulação parcial de dotações consignadas no orçamento vigente, nos 
termos do que preceitua a Lei 4.320. 
 

Art. 3º  O projeto consignado na presente Lei, fica incorporado a LDO para o exercício 
vigente, bem como ao PPA . 
 

Art. 4º  Mediante Decreto, o Poder Executivo procederá a abertura do respectivo crédito e 
indicação dos respectivos recursos. 
 

Art. 5°  Nos termos da Legislação vigente, o saldo remanescente em 31 de dezembro de 
2017 do presente crédito, poderá ser reaberto no exercício de 2018 para sua total execução, 
incorporando-se as diretrizes da LDO e PPA para o próximo exercício. 
 

Art. 6º  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

                                     Cabaceiras, 20 de dezembro de 2017; 187 anos de Emancipação Política. 
 

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

 
 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
Prefeito Constitucional 
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LEI  n° 876, de 7 de novembro de 2017.   
                                                                             

Dispõe sobre a denominação de Rua 
Projetada a ser construída na sede do 
Município e define outras providências 
correlatas.   
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 

Estado da Paraíba, Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de suas 
atribuições legais constantes na  Lei Orgânica municipal,  faz saber que 
a Câmara em Sessão Ordinária realizada no último dia 06 / 11, aprovou o 
Projeto de Lei n° 10 / 2017, de autoria do Poder Legislativo, e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:     
 
 

Art. 1º Fica  denominada de PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA uma  
Rua projetada a ser construída na sede do Município.   

 
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se  as disposições em contrário.  
 

                         Cabaceiras, 7 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  
 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
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Gabinete do Prefeito 
 

 

 
 

LEI  n° 875, de 7 de novembro de 2017.   
                                                                             

Dispõe sobre a denominação de Rua 
Projetada no Distrito Ribeira deste 
Município e define outras providências 
correlatas.   
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 

Estado da Paraíba, Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de suas 
atribuições legais constantes na  Lei Orgânica municipal,  faz saber que 
a Câmara em Sessão Ordinária realizada no último dia 06 / 11, aprovou o 
Projeto de Lei n° 37 / 2017, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:     
 
 

Art. 1º Fica  denominada de AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE uma 
Rua  Projetada localizada no Distrito Ribeira deste Município.   

 
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3° Revogam-se  as disposições em contrário.  
 

                         Cabaceiras, 7 de novembro 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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LEI  n° 878, de 21 de novembro de 2017.   
                                                                             

Dispõe sobre a denominação de Rua 
Projetada no Distrito Ribeira deste 
Município e define outras providências 
correlatas.   
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 

Estado da Paraíba, Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de suas 
atribuições legais constantes na  Lei Orgânica municipal, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no último dia 
20 / 11, o Projeto de Lei n° 38 / 2017, e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:     
 
 

Art. 1º Fica  denominada de APOLÔNIO PEREIRA DE ANDRADE,  
uma Rua  Projetada localizada no Distrito Ribeira deste Município.   

 
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3° Revogam-se  as disposições em contrário.  
 

                         Cabaceiras, 21 de novembro 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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LEI COMPLEMENTAR  n°  13, DE 3 DE ABRIL  DE 2018.   
 

 

DISPÕE SOBRE A NOVA 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
ORGANIZACIONAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS E DEFINE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

 
                                                                                                                                                   
 

         O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS; 
Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Capítulo único 
 

Art. 1° O Município de Cabaceiras,  Estado da Paraíba, pessoa jurídica 
de direito público interno, com autonomia política, administrativa, financeira e 
patrimonial, tem a sua organização e estrutura estabelecidas nesta Lei. 

 
Art. 2° O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal 

auxiliado pelos Secretários do Município. 
 

Art. 3° A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Cabaceiras 
e as funções administrativas obedecerão às normas pertinentes à Lei 
Orgânica municipal e aos preceitos constantes neste instrumento normativo. 

 
 

TÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

Capítulo único 
 

Art. 4° Os atos da Administração Pública Municipal serão pautados e 
fundamentados nos seguintes princípios constitucionais: 
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I – legalidade; 
II – impessoalidade;        
III – moralidade; 
IV – publicidade; e  
V – eficiência. 
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§ 1° A ação governamental obedecerá ao princípio da legalidade 

determinado ao administrador público, que em toda sua vida funcional está 
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências dos bens comuns, e deles 
não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. 

 
§ 2° A ação governamental obedecerá ao princípio da 

impessoalidade, o qual impõe ao administrador público a prática de ato para 
fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica 
expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal, devendo 
ser praticado sempre com finalidade pública. 

 
§ 3° A ação governamental obedecerá ao princípio da Moralidade, que 

se constitui em um conjunto de regras para se obter o máximo de eficiência 
administrativa, onde o administrador público jamais poderá desprezar o 
elemento ético de sua conduta. 

 
§ 4° A ação governamental obedecerá ao princípio da publicidade que 

se consubstancia na divulgação oficial  e início de seus efeitos externos, 
visando propiciar seu conhecimento e controle pelos interessados diretos e 
pelo povo em geral. 

 
§ 5° A ação governamental obedecerá ao princípio da eficiência exige 

resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades dos administrados. 

 
TÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
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Capítulo único 

 
Art. 5° As ações da Administração Pública Municipal obedecerá aos 

seguintes princípios fundamentais: 
 
   I – participação popular; 
              II -  planejamento; 
            III – descentralização; 
            IV – organização; 

            V – coordenação; 
              VI - controle;          
                     VII – fiscalização; 
             VIII -  economicidade; 
             IX – transparência; 
             X – inclusão social; 
             XI – incentivo ao empreendedorismo; 
             XII – incentivo à formalização de parcerias; e 
                       XIII - desenvolvimento sustentável. 
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                             TÍTULO IV 
DO PLANEJAMENTO 

Capítulo único 
 

Art. 6° A ação governamental obedecerá a planejamento que vise  
promover o desenvolvimento econômico-social do Município e compreenderá 
a elaboração ou atualização dos seguintes instrumentos básicos, entre outros 
que poderão ser instituídos:  

 
              I – Plano Plurianual; 
                      II– Diretrizes orçamentárias; 
                      III – Orçamentos anuais; 
              IV – Fundos especiais; 
              V– Plano Diretor; 
                             VI – Programa de Apoio ao Empreendedorismo;                         
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                             VII – Código de Posturas Urbanas; 
                             VIII – Código de Edificações; 
                      IX – Código Tributário; 
              X -  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
              XI – Plano de Saneamento e Esgotamento Sanitário; 
              XII – Plano Decenal de Turismo; 
                        XIII – Estatuto dos Servidores Públicos;  
                        XIV – Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério; e                             
                             XV – Sistema Único da Assistência Social (SUAS ). 
 

§ 1º O Plano Plurianual compreende as despesas de todos os órgãos, fundos 
e entidades da administração direta  para período de quatro anos. 
§ 2º  As Diretrizes Orçamentárias compreenderão as metas e prioridades da 
administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subseqüente, orientação e elaboração da lei orçamentária anual e disporão 
sobre as alterações na legislação tributária. 
§ 3º  O Orçamento Anual representa um plano de ação a curto prazo no qual 
são definidos os objetivos e as metas que a Administração Municipal pretende 
atingir num exercício, incluídos os recursos necessários e estabelecidas as 
responsabilidades das unidades administrativas compreendendo o orçamento 
fiscal e o orçamento dos órgão do Município. 
§ 4º Fundos especiais é um tipo de gestão administrativa e financeira de 
recursos ou conjunto de recursos vinculados ou alocados a uma área de 
responsabilidade, para cumprimento de objetivos específicos, mediante a 
execução de programas com ele relacionados. 
§ 5º O Plano Diretor é um instrumento básico da política municipal de 
desenvolvimento e expansão urbana, constituindo-se no referencial de 
orientação para os agentes públicos e privados na produção e gestão 
territorial do Município.   
§ 6º O  Programa de Apoio ao Empreendedorismo tem por finalidade a 
concessão de crédito produtivo orientado visando à geração de emprego e 
trabalho no Município.  
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§  7º  O Código de Posturas do Município dispõe sobre normas básicas que 
devem ser observadas e cumpridas por todos os detentores de cargos de 
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provimento em comissão, efetivos, prestadores de serviços temporários e a 
população em geral, especificamente com relação à higiene, segurança 
pública, sossego público, costumes, proteção do patrimônio, funcionamento 
das atividades mercantis, entre outras correlatas.   
§  8º  O Código de Edificações dispõe sobre normas para edificações, 
reconstruções e demolições que devem ser observadas e cumpridas por 
todos os detentores de cargos de provimento em comissão, efetivos, 
prestadores de serviços temporários e a população em geral. 

§ 9° O Código Tributário  é a Lei norteadora da aplicabilidade dos tributos, 
extensão, alcance, limites, direitos e deveres dos contribuintes, atuação dos 
agentes fiscalizadores e demais normas tributárias. 

§ 10 O Plano de gerenciamento de resíduos sólidos compreende as 
atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e disposição final do lixo doméstico e do lixo originário 
da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

§ 11 O Plano de saneamento e esgotamento sanitário trata dos problemas 
relativos ao abastecimento dágua, à coleta e disposição dos esgotos 
sanitários, ao controle da poluição causada por esses esgotos e à drenagem 
urbana e rural. 
§ 12  O Plano decenal de turismo é um instrumento de formulação das ações 
estratégicas do poder público no tocante ao planejamento e incentivo às 
atividades e serviços turísticos. 
§ 13  O Estatuto dos Servidores Públicos dispõe sobre normais gerais para os 
servidores públicos;  
§ 14  O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério tem por 
prioridade o estímulo ao desenvolvimento profissional, a valorização do 
desempenho profissional, a racionalização da estrutura de cargos e carreiras 
e o estabelecimento de regras para a evolução profissional. 
§ 15   O Sistema Único da Assistência Social (SUAS)  caracteriza-se como 
uma política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais a serem executados através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, visando garantir o atendimento ás 
necessidades básicas.  
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       TÍTULO V 
   DAS DIRETRIZES GERAIS NORTEADORAS DA AÇÃO 

ADMINISTRATIVA 
      Capítulo único 

 
Art. 7°  A ação da Administração Municipal será norteada pelos 

seguintes princípios: 
 

I – cumprimento das competências institucionais da Constituição 
Federal, do Estado e as conferidas ao Município de Cabaceiras por 
meio da Lei Orgânica; 

II – permanente planejamento, organização, coordenação, 
controle, fiscalização e transparência em todos os níveis, mediante 
atuação sintonizada de todos os níveis decisórios, realização 
sistemática de reuniões de trabalho e busca da participação popular; 

III - valorização dos cidadãos, cujo atendimento deve constituir a 
prioridade da Administração Municipal; 

IV - aprimoramento permanente da prestação dos serviços 
públicos de competência do Município; 

V - entrelaçamento de atividades com o Estado e a União para 
obtenção de melhores resultados, na prestação de serviços de 
competência concorrente; 

VI - empenho no aprimoramento da capacitação institucional da 
Administração  Municipal, principalmente através de medidas, visando: 

a) descentralização, simplificação e aperfeiçoamento de normas, 
métodos e processos de trabalho; 

b) coordenação e integração de esforços das atividades da 
Administração Municipal; 

c) participação dos servidores municipais; 
d) aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante 

planejamento, programa e orçamento de suas atividades; 
e) aprimoramento dos serviços de informações e divulgação à 

comunidade; 
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f) disciplinamento do uso do solo urbano e rural com vistas a 

obter melhores níveis de qualidade de vida e preservação do meio 
ambiente; 

g) desenvolvimento integrado das zonas urbana e rural do 
Município, em articulação  com os demais municípios da região, com 
vistas às vocações econômicas; 

h) busca da melhor qualidade dos serviços públicos, 
sensibilizando o servidor para o convívio com o destinatário final de 
suas ações e, principalmente, resgatando a ética e o respeito ao 
próprio servidor público; 

i) promoção da modernização permanente dos órgãos, 
entidades, instrumentos e procedimentos da Administração Pública, 
com vistas à redução de custos e desperdícios e a impedir ações 
redundantes; 

j) atuação conjunta com as associações, cooperativas e 
entidades civis, de forma a permitir a soberania e participação popular; 
e 
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k) participação de cooperativas, associações e entidades civis 

nas elaborações do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias,  
Orçamento Anual, Plano Diretor, Plano de resíduos sólidos,  Plano de 
Saneamento, Código de Posturas, Código de obras e edificações e 
plano de turismo, entre outros instrumentos. 

VII – predominância das políticas públicas dirigidas à inclusão 
social; 

VIII – expansão do mercado de trabalho, por meio do aumento 
da escolaridade e oferecimento de oportunidades de qualificação e 
treinamento, de melhoria da renda e das possibilidades de ocupação 
das pessoas; 

 IX – valorização dos recursos humanos da Administração 
Pública, por meio da qualificação permanente, traduzida em maiores 
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possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional e na adoção 
de processos competitivos de seleção, promoção e remuneração; 

 X – busca da melhor qualidade dos serviços públicos, 
sensibilizando o servidor para o 
convívio com o destinatário final de suas ações e, principalmente, 
resgatando a ética e o respeito ao próprio servidor público; 

 XI – eliminação dos desvios e distorções da Administração 
Pública tornando os atos transparentes para possibilitar a cada  
indivíduo o acesso às informações e o poder de fiscalização; 

 XII – realização de investimentos públicos indispensáveis à 
criação das condições de infraestrutura que proporcione o 
desenvolvimento sustentável do Município; 

 XIII – desenvolvimento sustentável para a produção de bens e 
serviços e ações efetivas para o turismo, cultura, desporto, ensino, 
ciência e tecnologia e meio ambiente; 

 XIV – redução dos desequilíbrios econômico-sociais entre as 
regiões do Município, por 
meio dos instrumentos de política fiscal e de ações de outras políticas 

públicas; 
 XV – exploração ordenada e racional dos recursos naturais do 

Município, ao menor custo para o meio ambiente, assegurando sua 
preservação e resguardando o equilíbrio do ecossistema; 

 XVI – apoio ao desenvolvimento das organizações populares, 
da inclusão profissional do mercado informal, das pequenas e 
microempresas, do associativismo, cooperativismo e capacidade 
empreendedora; e 

    XVIII – predominância das políticas públicas dirigidas à inclusão 
social. 
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      TÍTULO  VI 

DA NATUREZA DOS ÓRGÃOS 
Capítulo único 

 
Art. 8° O Poder Executivo compreende um conjunto 

organizacional permanente, representado pela administração direta, 
integrado segundo os processos que deva atuar e os objetivos e as 
metas que deve buscar e atingir. 

 
Art. 9°  A Administração Pública é constituída: 

 
I – Assessorias  administrativas e coordenadorias  especiais; e 
II - Secretarias municipais e seus respectivos departamentos e 

divisões. 
 

 
TÍTULO  VII 

DOS OBJETIVOS DA  ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
Capítulo único 

 
Art. 10. A Estrutura Administrativa visa atingir, entre outros, os 

seguintes objetivos: 
 
    I – dividir adequadamente as tarefas a serem realizadas; 

          II – definir claramente competências, limites de autonomia e 
responsabilidade; e 

            III – caracterizar relações de hierarquia. 
 
 

TÍTULO  VIII 
DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS SECRETÁRIOS, 

DIRETORES E COORDENADORES  
   Capítulo único 

  
 

Art. 11.  Os Secretários, Diretores e  Coordenadores Municipais, 
na forma do disposto na  Lei Orgânica Municipal, bem como nesta Lei, 
possuem as seguintes atribuições gerais  básicas: 

 
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e 

entidades da Administração Municipal inscritos na sua área de 
competência e atuação; 
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             II – fazer cumprir os Decretos e outros atos do Prefeito 
Municipal; 

         III -  expedir instruções para a execução das leis , Decretos e 
Regulamentos; 

                      IV -  apresentar ao Prefeito, relatório anual de sua gestão; 
         V -  praticar os atos pertinentes  às atribuições que lhe forem 
outorgadas pelo Prefeito; 
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      VI – planejar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e supervisionar 
as atividades inscritas na sua área de competência; 

                                      VII – expedir normas para racionalização  e execução dos serviços 
do órgão; e 

      VIII – comparecer  perante  à Câmara Municipal ou as suas 
comissões, quando regularmente convocados. 

 
 

         TÍTULO  IX 
               DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL BÁSICA 

         Capítulo  I 
 DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES, SECRETARIAS, COMISSÕES, 
CONSELHOS E AÇÕES FINANCEIRAS 

 
Art. 12.  A Estrutura Administrativa Organizacional Básica do 

Poder   Executivo Municipal fica constituída pelos seguintes  Órgãos e 
Secretarias: 

 
                                                     Seção I 
                          DOS ÓRGÃOS DE DECISÃO ESPECIAL 

                  Gabinete do Prefeito 
                       DOS NIVÉIS DE ASSESSORAMENTO, AÇÕES FINANCEIRAS  E 

ATRIBUIÇÕES DE SUAS SUBDIVISÕES  
 

    I - Gabinete do Prefeito                 
                      

Nível de decisão: 
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Prefeito do Município. 

 
                  Nível de assessoramento: 
 

         a) Chefia de Gabinete do Prefeito; 
        b) Departamento de Turismo e Comunicação Social; 
                      c) Departamento de Segurança Pública; 
         d) Divisão de Comunicação Social; e 
         e) Divisão de Promoção  de Eventos; 
        f)  Comissão Municipal de Defesa Civil; 
        g) Comissão de Transição de Governo; 
        h) Conselho Municipal de Segurança Pública;         
        I) Conselho Municipal de Turismo;         
        j) Conselho Municipal do Orçamento Democrático; 
        k) Grupo Técnico de Implementação do Orçamento 
Democrático; e 

l) Conselho Gestor do Programa de Microcrédito: Empreender 
Cabaceiras. 
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Art. 13.  São instrumentos  de ação  financeira vinculado ao 
Gabinete do Prefeito: 

 
I -  Fundo Municipal de Apoio ao  Empreendedorismo – 

Empreender Cabaceiras; 
                        II – Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e 
Cultural;  
                                     III – Fundo Municipal de Turismo; e 

         IV - outros que vierem a ser instituídos integrantes de órgãos 
subordinados ao Gabinete do Prefeito.                              

                      
Art. 14.  São atribuições específicas inerentes ao exercício do 

cargo classe provimento em comissão  denominado  Departamento de 
Turismo e Comunicação Social, conforme a área: 
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I – Turismo: 

a) Prestar assistência direta ao Prefeito, no desempenho de 
suas atribuições; 
         b) Desenvolver, no município e de forma conjunta, a política de 
desenvolvimento das atividades inerentes ao turismo; 
           c) Proceder ao planejamento, implementação  e regulação das 
políticas de desenvolvimento do turismo no município;  
           d) Formular diretrizes e promover a implantação e execução de 
planos, programas, projetos e ações relacionadas ao turismo no âmbito 
municipal; 
           e) Organizar e promover os diversos eventos, promoções e 
programas do Departamento; 
          f) Planejar e elaborar o calendário turístico, de eventos 
esportivos, recreativos e de lazer do Município de Cabaceiras; 

g) Apoiar e estimular as instituições locais que necessitam de 
suporte para realização dos referidos eventos; 
             h) Captar recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o 
desenvolvimento do turismo no município; 
             i) Captar recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o 
desenvolvimento das atividades turísticas e a divulgação dos eventos e 
shows do Município; 
              j) Promover, isoladamente ou em parceria com outras 
entidades (públicas ou privadas), ações destinadas a incrementar o 
turismo como fator de desenvolvimento, geração de riqueza, trabalho e 
renda; 
            k) Promover e incentivar a inclusão da identidade cultural e dos 
valores históricos de Cabaceiras na promoção do turismo; 
            l ) Desenvolver e coordenar ações destinadas ao fomento do 
turismo, em articulação com outros Municípios, Estado, União e outras 
entidades privadas, visando o desenvolvimento da área; 
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            m) Propor, de forma continuada, medidas que objetivam a 
organização e expansão do turismo no Município; 

   n) Elaborar o levantamento e mapeamento dos recursos 
turísticos, mantendo atualizado o cadastro dos pontos turísticos do 
município; 
            o) Criar e manter atualizado sistema de informação turística do 
município; 
           p) Assegurar a proteção, conservação, recuperação e 
valorização dos recursos turísticos no Município; 
            q) Implantar e desenvolver, em conjunto com o Gabinete da 
Prefeitura, a divulgação turística no município e comunicação dos 
eventos relacionados; 

                 r) Elaborar material de divulgação do Município em parceria 
com outros órgãos da administração; 
                 s) Promover a cultura junto à comunidade o exercício e 
implementação das atividades que visem o desenvolvimento econômico, 
viabilizando a exploração do turismo no Município, com a criação de 
centros de convenções e de cultura, teatros, parques temáticos e de 
exposições; 

               t) Realizar palestras, encontros para divulgação dos eventos e 
pontos turísticos; 
                u)  Elaborar a programação visual com material de divulgação, 
quando da participação do Município em apoio aos eventos da 
comunidade; 
              v) Assessorar os demais órgãos, na área de competência; 

               x) Participar da coordenação do Festival de Caprinos e Ovinos 
da Paraíba – Festa do Bode Rei, bem como da divulgação e registro por 
meio de filmagens,  fotografias e documentação; 
               z) Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito. 

                                    II – Comunicação Social: 

           a) Planejar, executar e orientar a política de comunicação social da 

Prefeitura Municipal de Cabaceiras, objetivando a uniformização dos 

conceitos e procedimentos de comunicação; 

             b)Executar as atividades de comunicação social do Gabinete do 

Prefeito;  
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c) Coordenar as atividades de comunicação social dos órgãos e 

entidades públicas da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, 

centralizando a orientação das assessorias de imprensa dos 

órgãos e entidades públicas da Administração Municipal;  
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d) Promover a divulgação de atos e atividades do Governo 

Municipal;  

e) Promover, através de órgãos públicos, associações, 

imprensa, agências e outros meios, a divulgação de projetos 

de interesse do Município;  

f) Coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com o 

Prefeito, os Secretários Municipais e demais autoridades da 

Administração do Município;  

g) Manter arquivo de notícias e comentários da imprensa do 

Estado sobre os Eventos  e as atividades da Administração 

Municipal, para fins de consulta e estudo; 

h) Coordenar, juntamente com os demais órgãos do Município, 

as informações e dados, cuja divulgação seja do interesse da 

Administração Municipal;  

i) Coordenar a divulgação de notícias sobre a Administração 

Municipal na internet, através do portal oficial da Prefeitura 

Municipal de Cabaceiras; 

j) Coordenar a uniformização dos conceitos e padrões visuais 

com a aplicação dos símbolos municipais da Prefeitura 

Municipal e todas as Secretarias e Órgãos vinculados;                                                      
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k) Proceder com o controle e à prestação de contas dos 

recursos financeiros colocados à sua disposição, bem como à 

gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em 

consonância com as diretrizes e regulamentos  emanados do 

Poder Executivo Municipal;  

l) Prestar assistência direta ao Prefeito, no desempenho de 

suas atribuições; 

m) Participar da coordenação do Festival de Caprinos e Ovinos 

da Paraíba – Festa do Bode Rei, bem como da divulgação e 

registro por meio de filmagens,  fotografias e documentação; 

e 

n) Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo 

Prefeito Municipal.  
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Art. 15.  São atribuições específicas inerentes ao exercício do 

cargo classe provimento em comissão de denominado de 
Departamento de Segurança Pública: 

 
 I – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 

fiscalizar as    ações  voltadas á prevenção e redução de roubos, furtos,  
crimes, algazarras, entre outras infrações que culminem com a  
insegurança pública, dentro dos limites da legislação municipal e 
obedecendo-se as competências constantes na legislação estadual e 
federal pertinentes; 
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 II –  atuar em parceria com o Conselho Municipal de Segurança 

Pública  e forças policiais militares a nível estadual e federal, sempre 
visando à segurança pública municipal; 

 III – atuar na guarda e vigilância de bens públicos, serviços e 
instalações  municipais; 

 IV - promover campanhas junto à população com o intuito de 
que a população contribua para a prevenção e redução de roubos, 
furtos,  crimes, algazarras, entre outras infrações que culminem com a  
insegurança pública; 

 V – promover, em parceria com outras entidades do ramo,  
treinamentos de capacitação e /ou aperfeiçoamento para os Agentes 
de Vigilância; 

VI – promover campanhas de educação nas escolas, que 
trabalhem na elaboração de medidas que visem à redução de ações 
violentas; 

VII – promover programas direcionados aos menores infratores, 
em parceria com os respectivos pais, visando reduzir a chance de 
cometerem novas infrações; 

VIII - registrar, controlar e catalogar todo o material de consumo 
de sua área de atuação; 
  IX – encaminhar ao Prefeito Municipal os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

    X-  observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

     XI -  atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 
             XII  - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; e 

          XIII- outras atribuições correlatas determinadas pelo Prefeito 
Municipal. 
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 Art. 16.  São atribuições específicas inerentes ao exercício do 
cargo classe provimento em comissão de denominado   Divisão de 
Comunicação Social: 

   I - planejar, executar e orientar a política de comunicação social 

da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, objetivando a uniformização dos 

conceitos e procedimentos de comunicação; 

               II - executar as atividades de comunicação social do Gabinete 

do Prefeito;  

             III - Coordenar as atividades de comunicação social dos órgãos e 

entidades públicas da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, centralizando a 

orientação das assessorias de imprensa dos órgãos e entidades públicas 

da Administração Municipal;  

                                          IV - promover a divulgação de atos e atividades do Governo 

Municipal;  

         V - promover, através de órgãos públicos, associações, imprensa, 

agências e outros meios, a divulgação de projetos de interesse do 

Município;  

    VI - coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com o 

Prefeito, os Secretários Municipais e demais autoridades da 

Administração do Município;  

         VII - manter arquivo de notícias e comentários da imprensa do 

Estado sobre os Eventos  e as atividades da Administração Municipal, 

para fins de consulta e estudo; 

VIII - coordenar, juntamente com os demais órgãos do 

Município, as informações e dados, cuja divulgação seja do interesse 

da Administração Municipal;  



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

IX - coordenar a divulgação de notícias sobre a Administração 

Municipal na internet, através do portal oficial da Prefeitura Municipal 

de Cabaceiras; 

        X - coordenar a uniformização dos conceitos e padrões visuais 

com a aplicação dos símbolos municipais da Prefeitura Municipal e 

todas as Secretarias e Órgãos vinculados;                                                      

XI - proceder com o controle e a prestação de contas dos 

recursos financeiros colocados à sua disposição, bem como à gestão 

de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as 

diretrizes e regulamentos  emanados do Poder Executivo Municipal;  

XII - prestar assistência direta ao Prefeito, no desempenho de 

suas atribuições; 
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       XIII - participar da organização  do Festival de Caprinos e Ovinos 

da Paraíba – Festa do Bode Rei, bem como da divulgação e registro 

por meio de filmagens,  fotografias e documentação; e 

       XIV - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo 

Prefeito Municipal.  

 
Art. 17.  São atribuições específicas inerentes ao exercício do 

cargo classe provimento em comissão de denominado   Divisão de 
Promoção de Eventos: 

 
  I -  planejar, organizar,  coordenar e fiscalizar, em parceria com o 

Secretário pertinente, os eventos oficiais promovidos e / ou apoiados pela 
Prefeitura Municipal; 

II – gerenciar as atividades de cerimonial dos eventos, inclusive 
a elaboração dos modelos de decoração;  

III – coordenar e fiscalizar a execução dos serviços de 
decoração; 
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IV – providenciar, junto a Secretaria de Administração e 

Finanças,  os ofícios para as Delegacias de Polícia Civil e Militar; 
V -  apresentar previamente ao Prefeito Municipal a relação dos 

utensílios necessários para a decoração, organização,  coordenação e 
fiscalização; 

VI – realizar pesquisas de preços; 
VII - providenciar o cadastramento anual de todos os utensílios e 

equipamentos colocados á disposição e / ou adquiridos;  
VII - providenciar o recolhimento de todos os utensílios e 

materiais empregados no evento e acondicioná-los em caixas 
devidamente identificadas;  

IX - prestar assistência direta ao Prefeito, bem como ao 
Secretário competente, no desempenho de suas atribuições; e 

X – outras atividades correlatas designadas pelo Prefeito 
Municipal e / ou Secretário  competente. 

                    
     Art. 18. Poderão ser instituídos outras Comissões Especiais e / 
ou outros Conselhos Municipais, de acordo com a necessidade de 
atendimento a comunidade e das ações governamentais a serem 
desenvolvidas. 

 
           Art. 19.  As Comissões e Conselhos Municipais de que trata 
esta Lei, tem e / ou terão organização e funcionamento disciplinados 
por este instrumento e por outras leis especiais, complementadas por 
estatutos, regulamentos e regimentos editados mediante Decreto  do 
Poder Executivo Municipal.  

 
Art. 20.  O exercício de mandato nas Comissões e / ou 

Conselhos Municipais não será remunerado, sendo considerado 
serviço público honorífico, relevante e prioritário.  
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                                                     Seção II 
                            DOS ÓRGÃOS DE DECISÃO ESPECIAL                                                                                                                         

II  - Secretarias:  
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     a) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos; 
      b) Secretaria Municipal de Saúde;  

                          c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 
                          d) Secretaria Municipal de Desenvolvimento  Rural e Meio 
Ambiente; 

      e) Secretaria Municipal de  Infraestrutura e Serviços Públicos, e; 
f)  Secretaria Municipal de Administração,  Finanças e 

Planejamento. 
 

  Capítulo  II 
    DA ORDEM DE HIERÁRQUIA, SIMBOLOGIA  E DEFINIÇÃO  

 
Art. 21.  A Estrutura Administrativa direta é constituída de 

Secretárias e Órgãos desenvolvendo atividades de forma sincronizada 
entre todos e subordinados diretamente ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, observando-se a seguinte ordem de hierarquia: 

 
I - 1º Grau de hierarquia: Secretário; 
II - 2º Grau: Subsecretário; 
III - 3° Grau: Secretário Executivo;                
IV - 4° Grau:  Diretor / Coordenador  Especial; 
V - 5° Grau: Diretor; 
VI - 6° Grau: Chefe de Divisão; 
VII – 7° Grau: Chefe de Serviço; e 
VII –  8° Grau:  Chefe do Serviço da Junta do Serviço Militar. 
                                                                                                                 
Art. 22.  Os cargos da classe provimento em comissão serão 

classificados pelas seguintes  denominações e símbolos:  
 

I -  Secretaria - SM-1; 
II – Subsecretário - SS; 
III – Secretária  Executivo - SE; 
IV - Departamento  Técnico  Especial - DTE; 
V – Coordenadoria   Especial -  CE; 
VI – Coordenadoria  Administrativa   - CA; 
VII - Secretária da Junta do Serviço Militar:  SMJSM. 

 
§ 1° As denominações  dos  cargos de Secretaria Municipal, Secretaria 
adjunta  e Secretaria executiva, referem-se ao cargos  que ocupam o 
1° escalão na estrutura hierárquica  da administração municipal, 
subordinados diretamente ao Prefeito Municipal.                          
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§ 2° O Departamento Técnico  Especial, refere-se aos cargos de 
provimento em comissão que estão diretamente subordinados ao 
Prefeito Municipal e aos Secretários municipais de cada área, 
ocupando o 2° escalão na estrutura hierárquica  da administração 
municipal,  cujo preenchimento se formaliza por meio da expedição de 
Portaria,  para o desempenho de atividades de direção e 
assessoramento superior especializado, especificamente nestes casos,  
relacionados ao gerenciamento de programas permanentes  da 
administração, instituídos em  âmbito estritamente  municipal. 
§ 3° A Coordenação  Técnica  Especial, refere-se aos cargos de 
provimentos em comissão que estão diretamente subordinados aos 
Secretário(a)s  municipais de Educação ou Desenvolvimento Social,  
ocupando o 3° escalão na estrutura hierárquica  da administração 
municipal, cujo preenchimento se formaliza por meio da expedição de 
Portaria,  para o desempenho de atividades de direção e 
assessoramento técnico  relacionados à programa   federal e/ou 
municipal, especificamente denominados Núcleo de Assistência à 
Saúde da Família( NASF), Centro de Especialidades Odontológicas ( 
CEO), Academia de Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
( SAMU),  Educação á distancia, bem como  na área  de Assistência 
Social, especificamente no Centro de Referência e Assistência Social 
(CRAS ). 
§ 4° A  Coordenadoria  Administrativa, refere-se ao cargo  de 
provimento em comissão que está diretamente subordinado ao 
Secretário municipal,  ocupando o 4° escalão na estrutura hierárquica  
da administração municipal, cujo preenchimento se formaliza pela 
expedição de Portaria,  para o desempenho de atividades de direção 
administrativa,  em nível intermediário, das Unidades de saúde e 
desenvolvimento social. 
§ 5° As coordenações  exercidas por diretores e chefes de divisões 
está diretamente subordinado  ao Secretário municipal,  ocupando o 5° 
escalão na estrutura hierárquica  da administração municipal, cujo 
preenchimento se formaliza pela expedição de Portaria,  para o 
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desempenho de atividades de direção administrativa,  em nível 
intermediário. 

                                                                                                                                                                          
    Capítulo  III 

DAS SECRETARIAS, SUBDIVISÕES, ATRIBUIÇÕES, 
ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA 

 
      Seção I 

          DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA e DESPORTOS 
 

  Art.  23. São dados de identificação da Secretaria de 
Educação, Cultura e Desportos órgão de primeiro nível hierárquico de 
atividade fim: 

 
                I – denominação: Secretaria de Educação, Cultura e Desportos; 
               II -  Sigla: SECD; e 
               III – Código de Cadastro de Órgãos nas leis orçamentárias: 
02.501.  
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Art. 24.  A Secretaria de Educação, Cultura e Desportos 

compreende a seguinte estrutura  administrativa básica, excluídos os 
cargos da classe provimento em comissão na Lei Complementar 
dispondo sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do 
Magistério: 

 
    I – Secretária Executiva da  Educação;               

  
 II – Coordenadoria Especial do Programa Educação na Zona 
Rural;                   

III – Coordenadoria Especial do Programa de Alfabetização de 
Jovens e Adultos no Ensino Fundamental. 
  IV – Coordenadoria Especial de Gerenciamento do Polo de 
Educação à Distancia; 

V – Coordenadoria  Especial de Gerenciamento do Transporte 
Escolar; 
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VI – Coordenadoria de Educação Ambiental; 
VII – Departamento de Cultura; 

                                          VIII -  Divisão de Programas Especiais de Ensino; 
IX - Divisão de Alimentação Escolar; 
X – Divisão de Serviços Administrativos das Secretarias 

Escolares; e        
XI – Divisão de Desportos.        

 
Art. 25.  São Unidades operacionais da SECD : 

 
               I – Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de 
Queiroz; 
               II – Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly 
Dourado; 
               III – Escola Municipal de Ensino Fundamental Inácio Gomes 
Meira; 
               IV – Escola Municipal de Ensino Fundamental João Francisco da 
Motta; 
               V – Escola Municipal de Ensino Fundamental Ricardo José de 
Araújo; 
               VI – Polo de Educação à Distância – Universidade Aberta do 
Brasil; e 
                         VII – outros educandários que vierem a ser instituídos. 
 

Art. 26.  São Órgãos de assessoramento: 
 

I - Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional dos 
Profissionais do Magistério; 

II - Comissão Permanente de Avaliação dos Transportes 
Escolares; e 

III - Comissão Permanente de Resgate, Preservação e Registro 
da História Municipal. 

        
    Art. 27.  São colegiados de aconselhamento vinculados a 

SECD: 
 
               I – Conselho Municipal de Educação; 

II – Conselho do  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB); 

               III – Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 
              IV – Conselho Municipal de Desportos; 
                              V - Conselho Municipal de Cultura; 
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                            VI - Conselho Municipal do Patrimônio Histórico; 
                      VII - Conferência Municipal de Educação; e 
                     VIII -  Fórum Municipal de Educação. 

          
Art. 28.  São instrumentos de ações  financeiras vinculadas a SECD: 

 
 I – Fundo Municipal de Manutenção  e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e; 
 II -  Programa Federal Dinheiro Direto na Escola. 

 
Art. 29.  As atribuições profissionais específicas inerentes à  Secretaria 

Municipal de Educação  são todas exercidas no prédio sede da Secretaria de 
Educação. 

 
Art. 30. São atribuições específicas inerentes ao exercício do cargo de 

Secretaria de Educação,  Cultura e Desportos, órgão de primeiro nível 
hierárquico de atividade fim: 

 
 I – formular, executar e avaliar a política educacional do município, em 

consonância com as diretrizes enunciadas pelos órgãos e entidades 
pertinentes das esferas municipal, estadual e federal; 

 II – atuar na organização, manutenção e desenvolvimento de órgãos e 
unidades escolares oficiais do sistema municipal de ensino, integrando os às 
políticas e planos educacionais da União e do Estado; 

 III – gerir o sistema municipal de ensino, elaborando e executando os 
planos e projetos educacionais para o atendimento das necessidades da 
educação em âmbito municipal; 

 IV – administrar as unidades educacionais da rede pública municipal 
de ensino; 
 V – definir e aplicar indicadores de desempenho para a rede municipal 
de ensino; 

               VI – elaborar o calendário escolar; 
              VII – exercer ação redistributiva em relação ás escolas municipais; 

VIII – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do 
sistema municipal de ensino; 
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 IX – oferecer a educação infantil e com prioridade o ensino 

fundamental, observando o que determina o art. 11, V da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional ( Lei Federal n° 9.394 / 1996 ); 

 X – ofertar a educação escolar regular para jovens e adultos com 
características  e modalidades adequadas as suas necessidades e 
disponibilidades; 

XI – promover programas de capacitação para os profissionais da 
educação em exercício das suas funções; 

XII -  estabelecer mecanismos para progressão da rede pública de 
ensino fundamental;  
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    XIII – estabelecer mecanismo s para avaliar a qualidade do 
processo educativo desenvolvido pelas escolas pública municipais  e 
da iniciativa privada; 

XIV – proceder à gestão e ao controle financeiro dos recursos 
orçamentários, bem como as pessoas e meios materiais; 

XV – zelar pela observância da legislação referente á educação 
e pelo cumprimento das decisões dos conselhos municipais de 
educação sob sua responsabilidade; 

XVI – aprovar regimentos e planos de estudo das instituições de 
ensino sob sua responsabilidade; 

XVII – submeter à apreciação dos Conselhos Municipais de 
Educação  as políticas e planos de educação;  

XVIII – propor e executar medidas que assegurem processo 
contínuo de renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de 
ensino; 

XIX – pesquisar, planejar e promover  o aperfeiçoamento e 
atualização permanente das características e qualificações do 
magistério e da população estudantil e atuar de maneira compatível 
com os problemas identificados; 

               XX – assistir o estudante carente do Sistema Municipal de 
Ensino; 
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XXI – planejar, orientar,  coordenar e executar as ações relativas 

à assistência ao estudante da rede pública municipal de ensino no que 
concerne a sua suplementação alimentar, transporte e material 
didático; 

XXII – instituir e desenvolver programas permanentes de 
melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem, bem como 
desenvolver formação continuada do quadro da educação municipal; 

XXIII – criar, instalar e manter diretamente estabelecimentos de 
ensino nos níveis de competência do Município, atuando na educação 
infantil e no ensino fundamental, inclusive na educação de portadores 
de necessidades especiais e na educação de jovens e adultos; 

XXIV – manter articulação com entidades  e órgãos afins, para 
realização de convênios na educação geral bem como na 
profissionalizante; 

XXV - atrair para o município cursos profissionalizantes, 
técnicos, universitários de nível superior e em pós – graduação;        
   

XXVI – organizar, administrar, manter e executar ou promover 
cursos de formação, capacitação, especialização, treinamento, 
aperfeiçoamento, atualização e extensão de professores, técnicos, 
administrativos,  e de apoio à educação, em colaboração e interação 
de órgãos, entidades públicas e particulares mediante convênios; 

XXVII – atuar de forma educativa e complementar aos órgãos 
públicos de saúde, meio ambiente, social, segurança e demais órgãos 
pertinentes, no patrocínio contínuo de palestras, campanha e serviços 
em prol dos educando e de suas famílias carentes de recursos, 
esclarecimentos e informações, nas áreas de higiene, saúde, 
alimentação, civismo, ecologia, relações familiares, regeneração das 
condições ambientais e demais fatores relacionados que contribuam 
para uma melhor qualidade de vida;  

XXVIII – administrar, acompanhar e promover orientação técnica 
– pedagógica e administrativa nas unidades de ensino; 
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XXIX – planejar políticas educacionais, com a colaboração do 

Conselho Municipal de Educação, para a manutenção a qualidade de 
ensino, bem como propor a distribuição homogênea das classes, a 
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construção e instalação de novas unidades nas áreas de maior 
prioridade, com também substituir ou desativar unidades que na 
tenham apresentam condições de funcionamento normal; 

XXX – promover atividades culturais, artísticas, culturais, 
literárias e recreativas, comemorações  e atividades físicas na área 
escolar, em articulação com as demais Secretarias; 

XXXI – planejar políticas, estabelecer e promover diretrizes de 
ação de supervisão, administração e orientação escolar com a 
participação e cooperação dos professores, família e comunidade; 

XXXII– realizar estudos, pesquisas, experiências e 
documentação didático – pedagógicas, aperfeiçoando e divulgando 
métodos e processo de ensino e de formação profissional, inclusive no 
campo da educação não – formal; 

XXXIII – planejar, estabelecer medidas e aperfeiçoar  políticas 
no combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo 
rendimento escolar do educando; 

XXXIV – planejar, propor e aprimorar o calendário escolar, grade 
curricular, conteúdo, plano global, plano educacional e recursos 
didáticos; 

XXXV – coordenar e acompanhar o processo de avaliação das 
atividades de ensino – aprendizagem dos alunos da rede municipal, 
bem como elaborar novas diretrizes e ações que possam tornar mais 
eficaz ou substituir o processo avaliativo; 

XXXVI  – adotar, avaliar, e monitorar continuamente processo de 
avaliação das atividades técnico – pedagógicas do ensino municipal, 
bem como tomar medidas de aperfeiçoamento e implantação de 
técnicas e teorias práticas; 

XXXVII – supervisionar o ensino ministrado  nas escolas e 
entidades particulares no município, manifestando-se oficialmente 
quando constatada irregularidade de caráter legal, didático ou 
pedagógico; 

XXXVIII - planejar, executar, promover, arquivar e manter 
atualizados resultados, pesquisas e levantamentos estatísticos dos 
alunos da rede de ensino escolar do Município, bem como, realizar o 
levantamento da população em idade  escolar  e proceder a sua 
chamada para matrícula; 

XXXIX– coordenar, organizar e controlar a administração das 
atividades e relatórios estatísticos, em articulação e atendimento às 
esferas estadual e federal; 

XL - coordenar, organizar e orientar o arquivamento e o 
lançamento do sistema cadastral, documental e de resultados do 
rendimento escolar do aluno; 
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XLI – providenciar e manter atualizado o registro das unidades 

escolares em observação às exigências do Ministério da Educação; 
             XLII – promover a segurança do aluno, no inteiro da escola; 

XLIII – executar o tombamento e o recolhimento do arquivo de 
estabelecimentos de ensino municipal quando extintos, bem como 
proceder à guarda  dos documentos; 
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XLIV – propiciar o acesso ao trabalho de pesquisadores 

nacionais e estrangeiros, no domínio da cultura, das artes, aplicadas ao 
ensino, da educação, das ciências, por meio legais ou troca de 
informações ou de conhecimentos, adesões de programas, projetos, 
atividades e pesquisas conjuntas; 

XLV – controlar, acompanhar, desenvolver e manter o 
atendimento e a distribuição da alimentação escolar, dentro das 
normas nutricionais; 

XLVI  – promover, garantir, na forma da Lei, a valorização do 
profissional da educação, bem como propor a política de vencimentos  
e remuneração dos servidores da educação, em articulação com a 
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento; 

XLVII – Acompanhar o Plano de Ações Articuladas (PAR ); 
XLVIII – gerir recursos advindos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais 
da Educação; 

XLIX – coordenar e acompanhar a demanda escolar, solicitando 
a construção ou ampliação das unidades escolares; 

L  – coordenar, executar e distribuir a lotação e a carga horária 
do corpo docente;                                                                                                    

LI – propor e participar na elaboração e instituição de leis, 
programas e projetos voltados á área educacional; 

              LII– Incentivar a abordagem da história do Município  na grade 
curricular; 
              LIII – elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades; 

LIV – elaborar sua proposta orçamentária parcial e remetê-la ao 
Órgão competente para fins de estudo e inclusão no projeto de lei de 
orçamento do Município; 
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LV - referendar, assinando juntamente com o Prefeito, atos 

administrativos, especialmente Projetos de leis, Leis,  Decretos e 
Portarias, pertinentes às suas atividades; 

LVI  – observância das disposições contidas na Lei Orgânica 
Municipal, Constituição Estadual e Federal e demais instrumentos 
legais referente à área de educação; e 

              LVII - praticar os atos pertinentes ás atribuições descritas nesta 
Lei; 

LVIII – desempenho de outras atividades conferidas pelo 
Secretário  e / ou Prefeito Municipal. 

 
Art. 31. São atribuições específicas inerentes ao exercício do 

cargo  denominado Secretaria Executiva da  Educação: 
 

I – proporcionar  treinamentos de capacitação e 

aperfeiçoamento; 

II - coordenação do Programa Federal  Brasil Alfabetizado; 

III – gerenciamento do arquivo integrante da Secretaria de 

Educação, Cultura e Desportos; 

IV – gerenciamento do prédio sede da Secretaria de Educação, 

Cultura e Desportos; 
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V - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário(a) de 

Educação, bem como ao Prefeito Municipal, no usos de suas atribuições 

superiores; 

           VI – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e fiscalizar 

as atividades descritas na sua área de atuação; 

VII – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; 

VIII – observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 

Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 
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IX – atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 

estrutura administrativa municipal;  

            X– zelar pela organização do ambiente de trabalho;  

            XI – providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; e 

XII – desempenho de outras atividades conferidas pelo Secretário  e / 

ou Prefeito Municipal. 

         Art. 32.  São atribuições   específicas  inerentes  ao exercício do cargo 
denominado  Coordenadoria Especial do Programa de Educação na Zona 
Rural: 
 

I – participar juntamente com a equipe gestora da construção coletiva 
do Projeto Político Pedagógico das escolas rurais; 

             II – colaborar com  a elaboração e execução do planejamento de 
ensino: 

             III - contribuir com a organização do trabalho docente; 
          IV – contribuir para a formação continuada em consonância com a 
proposta pedagógica das escolas rurais; 

V – proporcionar  condições ao corpo docente para o aperfeiçoamento 
contínuo em sua área de atuação; 

             VI - Acompanhamento da avaliação do processo de ensino e 
aprendizagem. 

VII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário(a) de 
Educação, Cultura e Desportos, bem como ao Prefeito Municipal, no usos de 
suas atribuições superiores; 

VIII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

IX– encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou eventuais 
das atividades desenvolvidas; 

X - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, Constituição 
Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

  XI - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a estrutura 
administrativa municipal; e 

                           XII- providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente;  
 XIII - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / ou 

Prefeito  Municipal. 
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Art. 33.  São atribuições específicas  inerentes  ao exercício do cargo 

denominado  Coordenadoria do Programa de Educação de Jovens e Adultos 
do Ensino Fundamental: 

 
I – coordenar e acompanhar as atividades docentes, discentes e 

administrativas; 
II -  implementar  ações que assegurem  que sejam atendidas as 

necessidades do aprendizado, através do acesso equitativo ao ensino e 
aprendizagem que o prepare para a vida; 

III – refletir sobre as práticas pedagógicas, no que se refere ao ensino e 
aprendizagem relacionada á educação de jovens e adultos; 

IV – apoiar pedagogicamente os coordenadores que atuarão como 
multiplicadores, principalmente no momento de formação continuada com os 
professores da educação de jovens e adultos; 

V – acompanhar os professores periodicamente no contexto que 
inscreve a sala de aula na perspectiva de contribuir com sugestões 
pedagógicas que sejam capazes de consolidar uma aprendizagem 
motivadora; 

VI – participar ativamente das reuniões com a comunidade escolar, 
reuniões de planejamento pedagógico e cursos de capacitação; 

VII – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

VIII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário de 
Educação, Cultura e Desportos bem como ao Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições superiores; 

IX – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

X - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, Constituição 
Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

XI - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                       XII - providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente;  
XIII - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / ou 

Prefeito  Municipal. 
 

Art. 34. São atribuições específicas inerentes ao exercício do cargo 
denominado  Coordenadoria Especial de Gerenciamento do  Polo da 
Universidade Aberta à Distância  (UAB): 
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I – coordenar e acompanhar as atividades inerentes ao corpo docente, 
discente  e administrativa do Polo de apoio presencial; 

II – garantir às atividades da UAB a prioridade de uso da infraestrutura 
do Polo de apoio presencial; 

                     III – participar das atividades de capacitação e atualização; 
IV – elaborar e encaminhar à DED/CAPES relatório semestral das 

atividades realizadas no Polo, ou quando solicitado; 
V – elaborar e encaminhar à coordenação do curso relatório de 

freqüência e desempenho dos tutores e técnicos atuantes no Polo; 
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VI – acompanhar as atividades de ensino, presenciais e à  distância; 
VII – acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no Polo e a 

entrega dos materiais didáticos aos alunos; 
                   VIII – zelar pela infraestrutura do Polo; 

          IX – relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador do 
curso; 

 X – articular, junto às IPES presentes no Polo de apoio presencial, a 
distribuição e o uso das instalações do Polo para a realização das atividades 
dos diversos cursos; 

XI – Organizar, junto às IPES presentes no Polo de apoio presencial, 
calendário acadêmico e administrativo que regulamente as atividades dos 
alunos naquelas instalações; 

XII – articular-se com o mantenedor do Polo com o objetivo de prover 
as necessidades materiais, de pessoal e de ampliação do Polo; 

XIII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário  de 
Educação, Cultura e Desportos bem como ao Prefeito Municipal, no uso  de 
suas atribuições superiores;       

XIV - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

XV – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XVI - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

XVII – atuar de forma  integrada e harmônica com  todos que integram 
a estrutura administrativa municipal; 
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                     XVIII - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente;  

XIV - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / ou 
Prefeito  Municipal. 

 
Art. 35. São atribuições específicas  inerentes ao  exercício do cargo 

denominado Coordenadoria   Especial de Gerenciamento  dos  Veículos 
Escolares: 
 

                        I - presidir a Comissão de Vistoria dos Transportes Escolares; 
          II – avaliar o cumprimento ou não das normas pertinentes pelos 
proprietários de veículos locados, tendo-se por referência  a legislação 
definida pelo Contran; 

  III – promover campanhas, treinamentos, cursos  de conscientização 

inerentes  à  correta utilização  dos veículos; 

          IV - promover campanhas de conscientização inerentes ao consumo 

eficiente dos combustíveis; 

 V – avaliar anualmente o estado de conservação dos veículos 

pertencentes ao patrimônio da municipalidade, especificamente aqueles  à 

disposição da Secretaria de Educação; 

VI - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário de 

Educação, Cultura e Desportos, bem como ao Prefeito Municipal, no usos de 

suas atribuições superiores; 
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   VII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 

fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

   VIII – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; 

    IX - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 

Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 
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    X - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 

estrutura administrativa municipal; 
                          XI - providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente;  

            XII – acompanhar o faturamento dos gastos com manutenção do 

veículo e consumo de combustíveis; 

                     XIII – controlar os  consumos  por tipo de veículos; 

                     XIV – sugerir ações  visando o combate  ao desperdício; 

             XV - outras atribuições correlatas designadas pelo Secretario  de 

Educação e / ou pelo Prefeito Municipal. 

Art. 36.  São atribuições específicas inerentes ao exercício do cargo 
classe provimento em comissão  denominado  Departamento  de Cultura: 

 
I -  planejar, promover, coordenar, executar e acompanhar as ações 

culturais do Poder Público Municipal no âmbito da produção, memória e 
difusão, bem como fomentar as manifestações artístico-culturais dos diversos 
segmentos da sociedade, competindo-lhe: 
          II - formular a política cultural do Município, em consonância com as 
decisões do Conselho Municipal de Política Cultural; 
         III - identificar fontes de financiamento, bem como promover intercâmbio 
e captação de recursos visando ao cumprimento de sua finalidade; 
         IV - promover o repasse de recursos financeiros e materiais a entidades 
culturais, regularmente constituídas, em efetivo funcionamento e declaradas 
de utilidade pública, para a sua manutenção e a execução de planos e 
projetos culturais; 
        V - coordenar os processos de tombamento e cooperar para a defesa e 
conservação do patrimônio histórico, cultural e artístico; 
        VI - promover e estimular exposições, espetáculos, conferências, 
edições, cursos, debates, feiras, concursos, eventos populares e projeções 
cinematográficas; 

                          VII - emitir pareceres sobre assuntos e questões de natureza cultural; 
       VIII - auxiliar instituições e grupos culturais governamentais e não - 
governamentais, mediante apoio ou assessoramento; 
        IX - incentivar a participação da comunidade em favor de programas e 
projetos culturais, buscando a expansão das atividades culturais na sociedade 
cabaceirense; 
         X - realizar permanente trabalho de conscientização da sociedade, do 
governo e das instituições privadas na oferta de recursos em geral para o 
cumprimento de seus objetivos; 
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XI- estimular e apoiar entidades de representação coletiva e grupos 

culturais na preservação e no desenvolvimento das manifestações culturais; 
         XII - promover e realizar estudos e pesquisas sobre a produção e 
difusão das manifestações culturais; 
          XIII - desenvolver e coordenar sistemas de informações culturais de 
forma a subsidiar o meio criador e atender às demandas externas em geral; 
         XIV - estimular e promover a produção literária e a editoração de obras 
relacionadas com sua área de atuação; 

XV - estimular e promover as atividades relacionadas com as artes 
plásticas, cinema, vídeo, música, dança, teatro e outras manifestações afins; 
           XVI - estimular e promover as atividades relacionadas com museus e 
bibliotecas, organizando, atualizando e difundindo seus acervos; 
         XVII - estimular e promover a integração das atividades culturais e 
científicas; 

XVIII - fomentar a produção, circulação e difusão dos bens culturais; 
          XIX - promover a recuperação, instalação, manutenção e integração à 
comunidade dos equipamentos culturais; 
          XX - convocar e coordenar a realização da Conferência Municipal de 
Cultura; 

XXI- prestar o apoio necessário ao funcionamento dos Conselhos 
Municipais de Política Cultural e de Proteção do Patrimônio Cultural; 
          XXII- exercer atividades afins ou correlatas; 
          XXIII - gerir fundos e contas, e aplicar recursos relativos ao 
desenvolvimento de suas atividades; 

          XXIV – participar da coordenação do Festival de Caprinos e Ovinos da 

Paraíba – Festa do Bode Rei, bem como da divulgação e registro por meio de 

filmagens,  fotografias e documentação;  

  XXV - prestar assistência direta ao Prefeito, no desempenho de suas 

atribuições; e 

  XXVI – desenvolver outras atividades afins, que lhe seja autorizada 

pelo Prefeito Municipal. 

 
  Art. 37.  São atribuições específicas inerentes ao exercício do cargo 

classe provimento em comissão de denominado de  Divisão de Desportos: 
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  I - promover o desenvolvimento de atividades esportivas através de 
definição e implantação de programas especiais abordando atividades do 
segmento esportivo;  

              II - administrar os centros esportivos;  

  III - formular e executar a política esportiva do Município, em suas 
diferentes modalidades; 
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  IV -  promover a representatividade do Município em eventos 
desportivos intermunicipal e / ou estadual; 

              V - realizar e desenvolver eventos esportivos em suas diferentes 
modalidades;  

                VI - sediar eventos esportivos;         

 VII - incentivar através de ações, o esporte como pressuposto de 
saúde e vitalidade às diferentes faixas etárias; 

VIII - implantar projeto para avaliação e orientação de atletas amadores 
do Município e praticantes de atividades físicas nos programas desenvolvidos 
pela Secretaria; 

 IX - manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de 
atividades esportivas e de lazer e demais serviços prestados à comunidade;                                                                                                                             

                                                                                                      

 X - intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação 
técnica e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas 
sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, 
Estados e outros Municípios; 
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                   XI - desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;  

XII - executar atividades administrativas no âmbito da competência 
desta ‘Divisão; 

XIII – participar do planejamento das atividades anuais e plurianuais, 
no âmbito de sua competência; 

XIV - zelar pelo patrimônio colocado á disposição da Divisão de 
Desportos, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações; 

XV - registro por meio de filmagens,  fotografias e documentação os 
eventos esportivos; 

XVI – auxiliar os dirigentes esportivos a registrarem legalmente as 
equipes amadoras;  

XVII - prestar assistência direta ao Prefeito, no desempenho de suas 
atribuições; e 

XVIII - desenvolver outras atividades afins, que lhe seja autorizada pelo 
Prefeito Municipal. 

 
Art. 38. São atribuições específicas inerentes ao exercício do cargo 

denominado  Divisão de Programas Especiais de Ensino: 
 

I – planejar, coordenar, acompanhar e supervisionar  as atividades 
inerentes aos programas Reforço Escolar, Mais Educação, Mais 
Alfabetização, Educação na Idade Certa, Inclusão Educacional para  Alunos 
Especiais, entre outros;  
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II - coordenar, acompanhar e supervisionar  as atividades inerentes ao 

corpo docente, discente  e administrativa dos Programas; 
                            III – proporcionar atividades de capacitação e atualização; 

IV – elaborar e encaminhar relatório semestral das atividades 
desenvolvidas ou quando solicitado; 

V – acompanhar e gerenciar o recebimento e entrega de materiais 
didáticos  ao alunado;                            

VI – relatar problemas enfrentados pelos professores e alunos ao 
coordenador aos titulares da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos;   
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VII – participar juntamente com a equipe gestora da construção coletiva 

do Projeto Político Pedagógico; 
VIII - promover reuniões e campanhas de conscientização relacionada 

a diversos temas com alunos, professores, pais de alunos e servidores 
municipais, buscando á melhoria da qualidade de vida; 

IX - coordenar, organizar e orientar o arquivamento e o lançamento do 
sistema cadastral, documental e de resultados do rendimento escolar do 
aluno; 

X – coordenar, organizar e controlar a administração das atividades e 
relatórios estatísticos, em articulação e atendimento às esferas estadual e 
federal; 

XI  – coordenar, organizar e controlar a administração das atividades e 
relatórios estatísticos, em articulação e atendimento às esferas estadual e 
federal;     

XII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário  de 
Educação, Cultura e Desportos bem como ao Prefeito Municipal, no uso  de 
suas atribuições superiores; 

XIII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

XIV – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XV - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

XVI – atuar de forma  integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                      XVII - providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente;  
XVIII - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / ou 

Prefeito  Municipal. 
 
Art. 39.  São atribuições específicas inerentes  ao exercício do cargo 

denominado  Divisão de Alimentação Escolar: 
 

I – oferecer subsídios ao setor de compras quanto às especificações 
necessárias à compra de gêneros alimentícios e de utensílios e 
equipamentos, e verificar seu atendimento quanto às especificações e 
entrega; 

II – organizar a realização de estudos, a fim de diagnosticar as 
necessidades alimentares dos alunos das escolas municipais; 

III - programar compras, armazenamento e distribuição de gêneros 
alimentícios necessários ao programa de merenda escolar; 
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IV - planejar e acompanhar os processos de compra para a 
merenda escolar;                      

V  - colaborar na elaboração do cardápio semanal a ser 
oferecido pelas escolas e entidades, submetendo-o à aprovação do 
Conselho de Alimentação Escolar; 

VI - dar orientação técnica a todos os envolvidos no Programa;  

            VII - elaborar relatórios mensais com conteúdos relacionados aos 
custos dos recursos aplicados na alimentação;  

   VIII - acompanhar, avaliar, fiscalizar e controlar as condições 
sanitárias e técnicas de preparo e de fornecimento da merenda escolar, 
oferecendo assessoria às escolas municipais; 

IX - sugerir, executar, controlar e avaliar projetos relacionados 
ao programa da merenda escolar;  

X- desenvolver com a Equipe Técnica, programas e projetos na 
área de educação nutricional;  

XI - gerenciar o controle da estocagem, e fornecimento de 
gêneros, de utensílios e equipamentos para preparo e distribuição da 
merenda escolar;  

XII coordenar a distribuição de gêneros, de utensílios e 
equipamentos para preparo e distribuição da merenda escolar;  

XIII - definir critérios relativos à manutenção, reposição e 
renovação dos equipamentos e materiais permanentes utilizados nas 
cozinhas da rede escolar;  

  XIV - elaborar, anualmente, diagnóstico básico da situação dos 
materiais permanentes e equipamentos existentes, apontando as 
necessidades;  

  XV - apoiar o Conselho de Alimentação Escolar no 
desenvolvimento de todas as suas ações;  
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 XVI - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 

de Educação, Cultura e Desportos, bem como ao Prefeito Municipal, no 
uso de suas atribuições superiores; 

XVII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

XVIII – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

 XIX - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

 XX - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

 XXI - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente;  

 XXII - dar orientação técnica a todos os envolvidos no Programa;  
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XXIII - elaborar relatórios mensais com conteúdos relacionados aos 
custos dos recursos aplicados na alimentação;  

XXIV - acompanhar, avaliar, fiscalizar e controlar as condições 
sanitárias e   técnicas de preparo e de fornecimento da merenda escolar, 
oferecendo assessoria às escolas municipais;  

XXV - sugerir, executar, controlar e avaliar projetos relacionados ao 
programa da merenda escolar;  

XXVI - desenvolver com  a Equipe Técnica, programas e projetos na 
área de educação nutricional;  

XXVII - gerenciar o controle da estocagem, e fornecimento de gêneros, 
de utensílios e equipamentos para preparo e distribuição da merenda escolar;  

XXVIII- coordenar a distribuição de gêneros, de utensílios e 
equipamentos para preparo e distribuição da merenda escolar;  
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XXIX - definir critérios relativos à manutenção, reposição e renovação 

dos equipamentos e materiais permanentes utilizados nas cozinhas da rede 
escolar;  

XXX - elaborar, anualmente, diagnóstico básico da situação dos 
materiais permanentes e equipamentos existentes, apontando as 
necessidades;  

XXXI - apoiar o Conselho de Alimentação Escolar no desenvolvimento 
de todas as suas ações; e 

XXII -  executar outras tarefas correlatas a critério do Secretário(a)  de 
Educação e / ou Prefeito Municipal. 

 
Art. 40. São atribuições específicas  inerentes  ao exercício do cargo 

denominado  Divisão dos Serviços Administrativos de Secretarias  Escolares: 
 

I – planejar e organizar os arquivos com racionalidade, garantindo a 
segurança, a facilidade de acesso e o sigilo profissional; 

II – manter atualizado as coleções de leis, pareceres, decretos, 
regulamentos e resoluções, bem como as instruções – circulares, portarias, 
avisos e despachos que digam respeito às atividades da escola; 
         III – contribuir para o atendimento das  normas constantes no regimento 
dos  educandários.  

IV - oferecer visibilidade às concepções pedagógicas, às normas e às 
diretrizes da escola; 
          V - gerenciar os processos de matrícula e de transferência dos alunos, 
observando a transcrição fiel dos documentos originais ( documento legível 
sem rasuras e incorreções); 
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 VI - examinar e prestar esclarecimentos aos órgãos do sistema de 

ensino, quando necessário; 
VII - Informar e preencher as informações do sistema EDUCACENSO, 

zelando pela fidedignidade das informações e pelo cumprimento dos prazos 
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estabelecidos; 
         VIII - Lavrar atas de resultados finais e de outros processos de 
avaliação; 

IX - prestar assistência especial, direta ou indireta aos titulares dos 
cargos de Diretores Escolares, subsecretaria, Secretaria  de Educação, 
Cultura e Desportos, bem como ao Prefeito Municipal, no uso  de suas 
atribuições superiores; 

X - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e fiscalizar 
as    atividades descritas na sua área de atuação; 

XI – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XII -  observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

XIII -  atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

XIV  - providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; 
e 

XV - outras atribuições correlatas determinadas pelos titulares dos 
cargos de Diretores Escolares, subsecretaria, secretaria de educação, Cultura 
e Desportos  e / ou Prefeito  Municipal. 

     
Art. 41.  São atribuições específicas inerentes ao exercício do cargo 

classe provimento em comissão de denominado de  Divisão de Desportos: 
 

I - promover o desenvolvimento de atividades esportivas através de 
definição e implantação de programas especiais abordando atividades do 
segmento esportivo;  

            II - administrar os centros esportivos;  

III - formular e executar a política esportiva do Município, em suas 
diferentes modalidades; 

IV -  promover a representatividade do Município em eventos 
desportivos intermunicipal e / ou estadual;  

V - realizar e desenvolver eventos esportivos em suas diferentes 
modalidades;  

              VI - sediar eventos esportivos;         

VII - incentivar através de ações, o esporte como pressuposto de saúde 
e vitalidade às diferentes faixas etárias; 
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VIII - implantar projeto para avaliação e orientação de atletas amadores 

do Município e praticantes de atividades físicas nos programas desenvolvidos 
pela Secretaria; 
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IX - manter e adequar a infraestrutura dos locais para a 
realização de atividades esportivas e de lazer e demais serviços 
prestados à comunidade;  X - intermediar convênios, acordos, 
ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos 
congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da 
administração direta e indireta da União, Estados e outros Municípios; 

                    XI - desenvolver ações integradas com outras Secretarias 
Municipais;  

XII - executar atividades administrativas no âmbito da 
competência desta ‘Divisão; 

XIII – participar do planejamento das atividades anuais e 
plurianuais, no âmbito de sua competência; 

XIV - zelar pelo patrimônio colocado á disposição da Divisão de 
Desportos, comunicando o órgão responsável sobre eventuais 
alterações; 

XV - registro por meio de filmagens,  fotografias e documentação 
os eventos esportivos; 

XVI – auxiliar os dirigentes esportivos a registrarem legalmente 
as equipes amadoras;  

XVII - prestar assistência direta ao Prefeito, no desempenho de 
suas atribuições; e 

XVIII - desenvolver outras atividades afins, que lhe seja 
autorizada pelo Prefeito Municipal. 

 
 Art. 42.  São atribuições específicas inerentes ao exercício do 
cargo classe provimento em comissão de denominado de   
Coordenadoria de Educação Ambiental: 
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I – promover campanhas de educação ambiental junto ao corpo 
docente, discente, diretores, pais de alunos, servidores municipais  e 
demais  categorias representativas da sociedade cabaceirense; 

II – planejar, organizar e controlar o desenvolvimento ambiental 
no Município; 

III - promover campanhas de educação ambiental junto ao corpo 
docente, discente, diretores, pais de alunos, servidores municipais  e 
demais  categorias representativas da sociedade cabaceirense; 

IV - representar e prestar assistência ao Prefeito Municipal nas 
ações de política ambiental e defesa do meio ambiente; 

V – atender os interesses dos munícipes nos assuntos de meio 
ambiente; 

VI – promover a integração da comunidade à política do meio 
ambiente desenvolvido pelo Município; 

VII  - manter relações publicas  e de contatos com os demais 
órgãos internos e externos; 
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VIII – desenvolver mecanismos e instrumentos com a finalidade 

de preservar e melhorar a qualidade de vida no Município; 
                                                                                                  
IX – promover a articulação com entidades, públicas ou 

privadas, internas ou externas, para execução ou desenvolvimento de 
projetos ou  atividades de sua competência;  

 X – planejar, organizar, executar e controlar as atividades de 
ajardinamento e paisagismo; 
             XI – incentivar a arborização urbana, principalmente a 
ornamental, bem como na zona  rural; 

 XII – promover e incentivar a preservação dos recursos naturais 
e desenvolvimento sustentável; 

 XIII – emitir parecer, juntamente com o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, sobre as solicitações de ocupação do espaço urbano e 
da paisagem natural, analisando o impacto ambiental; 

 XIV – elaborar projetos de recuperação ambiental; 
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 XV – planejar, organizar  e controlar as atividades de 

fiscalização ambiental; 
 XVI – fazer cumprir a legislação de preservação  e defesa do 

meio ambiente e cooperar na fiscalização dos serviços públicos, 
patrimônio municipal e e aplicação da legislação pertinente; 

XVII – efetuar vistorias permanentes ou periódicas com a 
finalidade de garantir a preservação e defesa do meio ambiente; 

       XVIII -  observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

       XIX -  atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 
                XX - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; e 

           XXI -  outras atribuições correlatas determinadas pelos titulares 
dos cargos de Diretores Escolares, secretaria de educação, Cultura e 
Desportos  e / ou Prefeito  Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
33 
 
   

 
 
 
 
 

Seção II 
DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

Art. 43. São dados identificadores da secretaria de Saúde, órgão de 
primeiro nível hierárquico de atividade fim: 
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I - denominação: Secretaria de Saúde; 

II - sigla : SECS, e; 

III - código de cadastro de órgãos: 06.001, nas leis orçamentárias. 

Art. 44.  A Secretaria de Saúde compreende a seguinte estrutura  
administrativa: 

 
I – Subsecretaria de Saúde; 
II – Departamento Técnico Especial  de Administração  das Unidades 

de Saúde Urbana e Rural; 
III – Departamento Técnico Especial  de Vigilância Sanitária, 

Epidemiológica e Ambiental;          
IV – Coordenadoria  Técnica  Especial   dos  Programas Federais: 

NASF, CEO  e Academia de Saúde, entre outros que vierem a ser instituídos; 
V – Coordenadoria  Técnica  Especial  do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência - SAMU; 
VI – Coordenadoria  Administrativa  Especial de Administração  das 

Unidades de Saúde Urbana e Rural;            
   VII - Divisão de Gerenciamento  de  Transportes; e 
                        VIII - Divisão De Execução dos  serviços  de higienização e limpeza.         
                
             Art. 45.  São Unidades operacionais da SECS : 
 
               I –  Prédio sede da Secretaria;               
                      II - Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz; 
    III – Unidade Básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU; 
              IV – Unidade de Saúde Básica ( PSF – I) – Sede do Município; 
                              V - Academia de Saúde; 

                    VI – Unidade de Saúde Básica ( PSF – II ) – Distrito Ribeira;           
               VII – Unidade de Saúde Básica ( PSF – III )– 
Assentamento Serra do Monte; e  

                              VIII  -  entre outras a serem instaladas. 
 
            Art. 46.  São Órgãos  colegiados de assessoramento: 

 
             I - Conselho Municipal de Saúde; 
             II – Conselho Municipal de Controle do Tabagismo, e; 
            III – Conferência Municipal de Saúde. 
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Art. 47.  É instrumento de ação  financeira vinculada a SECS, o  

Fundo Municipal de  Saúde. 
 

Art. 48.  São atribuições inerentes ao exercício do cargo 
denominado  Secretaria  Municipal de Saúde: 

 
I - promover o levantamento dos problemas de saúde da 

população, a fim de identificar causas das doenças e estratégias de 
combate; 

II - propor políticas e programas de saúde  dirigidas à 
comunidade do Município; 
          III - executar as funções normativas e de controle de atuação do 
Município na área de saúde; 

             IV - desenvolver programas de saúde; 
             V - desenvolver os serviços de assistência médica, no âmbito 

municipal; 
          VI - propor a execução de contratos e convênios com o Estado e 
a União para o desenvolvimento de campanhas e programas de saúde; 
         VII - organizar e administrar as unidades de saúde, promovendo 
atendimento às pessoas doentes e às que necessitam do socorro 
imediato; 
         VIII - promover os serviços de assistência médica e odontológica 
a pessoas de baixa renda do Município; 
         IX - executar programas de assistência médico-odontológica aos 
alunos da rede municipal de ensino; 
         X - providenciar o encaminhamento de pessoas doentes a outros 
centros de saúde, quando os serviços públicos de saúde local forem 
insuficientes; 
         XI - promover e desenvolver, no âmbito municipal, programas de 
higiene, vigilância sanitária e fiscalização sanitária; 
        XII – promover, junto à população local, campanhas preventivas 
de educação sanitária; 
        XIII - promover vacinação, em massa da população especialmente 
em campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos; 
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        XIV - apoio ao programa de saúde da mulher, crianças e idosos, 
bem assim, ao planejamento familiar; 
         XV - despender total apoio e recursos necessários ao fiel 
desempenho das atividades  executadas pelos agentes comunitários 
de saúde, no Município; 
       XVI- mobilizar o órgão competente municipal no sentido de 
incentivar a coleta de lixo e limpeza das artérias, antes e após a 
realização de festas e eventos;          
         XVII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente; 
       XVIII – organizar, divulgar e promover a Conferência Municipal de 
Saúde, encontros, seminários e outros congêneres na área de saúde; 

                                   XIX – aprimorar o sistema de  informações em saúde do Município; 
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XX – acompanhar, controlar, avaliar e fiscalizar as entidades que 

participam, sob o comando do Município, o sistema único de saúde; 
XXI – expedir autorização para instalação  de serviços privados 

de saúde, bem como o exercício de sua fiscalização; 
XXII – elaborar e atualizar periodicamente o Plano Municipal de 

Saúde, em anuência com o Conselho Municipal de Saúde; 
XXIII – promover integração com entidades públicas e privadas, 

visando articular a atuação e a aplicação  e recursos destinados à 
saúde pública; 

XXIV – colaboração no controle  e na fiscalização das agressões 
ao meio ambiente que tenham repercussão sobre à saúde humana, em 
articulação com  órgãos e entidades das esferas federal, estadual e 
municipal; 

 XXV – promoção e  execução de  ações dirigidas ao controle e 
à vigilância de zoonoses; 

 XXVI – gerenciamento, conforme nível de delegação concebida, 
dos recursos do sistema único de saúde ( SUS), bem com a 
coordenação e fiscalização da aplicação dos recursos provenientes de 
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convênios, acordos, ajustes e contratos destinados às ações relativas à 
saúde da população; 

 XVIII – expedição de alvará sanitário de funcionamento para 
estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, entre outros 
constantes no Código de Vigilância Sanitária; 

         XXVIII – execução dos serviços de vigilância sanitária, 
epidemiológica, alimentar, nutricional e de imunização; 

          XXIX – fiscalização e controle das condições sanitárias, de 
higiene, de saneamento e da qualidade de  medicamentos e alimentos; 

          XXX – prestação, em caráter permanente, de serviços de 
promoção e de assistência integral à saúde; 

          XXXI – promoção de ações voltadas, prioritariamente, a 
obtenção de uma medicina de atendimento universal e preventivo; 

          XXXII -  promoção de medidas de proteção à saúde coletiva ou 
individual; 

          XXXIII – planejamento, organização, coordenação, 
acompanhamento, fiscalização e avaliação  das atividades 
desempenhadas por todos os servidores municipais; 

          XXXIV - gerenciamento de programas de saúde, na esfera 
municipal, estadual e federal;  

   XXXV - referendar, assinando juntamente com o Prefeito, atos 
administrativos, especialmente Projetos de leis, Leis, Decretos e 
Portarias, pertinentes às suas atividades; 

  XXXVI - observância das disposições contidas na Lei Orgânica 
Municipal, Constituições Estadual e Federal concernente  à área de 
Saúde, bem como o Código Municipal de Vigilância Sanitária; e 

  XXXVII - outras atividades correlatas que lhe forem conferidas 
pelo Prefeito Constitucional. 

        
3
6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Art. 49. São atribuições específicas inerentes ao exercício do 

cargo  denominado subsecretaria de Saúde: 
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I – proporcionar  treinamentos de capacitação e 

aperfeiçoamento; 

  II – gerenciamento, em parceria com o Secretário e Diretores, de 

todas as unidades de saúde;          

          III - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 

de Saúde, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 

superiores; 

IV– planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 

fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

  V – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; 

         VI– observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 

Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

          VII – atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 

estrutura administrativa municipal;  

             VIII – zelar pela organização do ambiente de trabalho;  

                      IX– providenciar o arquivamento de toda a documentação 

pertinente; e 

 X – desempenho de outras atividades conferidas pelo Secretário  

e / ou Prefeito Municipal. 

Art. 50. São atribuições específicas  inerentes ao exercício do 
cargo denominado Departamento  Técnico Especial de Administração 
das Unidades de Saúde Urbana e Rural: 

 
          I – planejar, juntamente como a classe médica, enfermeiros, 
demais profissionais de saúde, conselho municipal de saúde e 
Secretaria de saúde,  as atribuições, carga horária, condições materiais 
mínimas, condições sanitárias básicas, condições higiênicas mínimas, 
formas de prestação de serviços ao público, infrestrutura mínima em 
todas as unidades de saúde do Município; 

  II -  fazer cumprir as normas expedidas pelos Conselhos ligados 
aos profissionais de saúde; 

  III – fazer cumprir as normas atinentes à  vigilância sanitária, na 
esfera municipal, estadual e federal, de lanchonetes; 

  IV – fazer cumprir as normas quanto ao registro de frequência 
eletrônica; 

  V– desenvolver ações educativas junto ao público que procura 
as unidades de saúde;    
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  VI – promover, isoladamente ou em parceria, cursos, 

treinamentos, encontros, oficinas e  campanhas junto a  todos os 
profissionais integrantes das equipes de profissionais, visando o 
aprimoramento profissional, bem como a  oferta  dos serviços de saúde 
preventiva e de tratamento à população;     
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VII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 

de Saúde, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
superiores; 
          VIII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 
          IX – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 
         X - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 
         XI - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                                 XII - providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; e 
         XIII – outras atribições determinadas pela direção da Secretaria de 
Saúde e / ou Prefeito Municipal. 
 

Art.  51. São atribuições específicas  inerentes ao exercício do 
cargo denominado Departamento  de Vigilância Sanitária, 
Epidemiológica e Ambiental: 
 
          I – observar e fazer cumprir as normas sanitárias sobre coleta de 
lixo, destino final de dejetos, prédios destinados a habitações coletivas 
e individuais; 

  II -  exercer a vigilância sanitária, observadas as normas 
constantes nos Códigos Municipal, estadual e federal, de lanchonetes, 
feiras livres, mercados e outros locais onde se exponha á venda ou 
efetive o consumo de alimentos; 

   III – exercer a vigilância sanitária nos açougues: fiscalizar os 
locais de abate de animais e aves destinados ao consumo humano; 
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         IV – participar e acompanhar os programas de saneamento do 
meio ambiente, melhoria sanitária de habitações; 

V -  fiscalizar e acompanhar junto aos órgãos competentes a 
qualidade de água consumida pela população; 

               VI– desenvolver ações educativas junto à população; 
VII – cadastrar todos os estabelecimentos comerciais existentes 

no âmbito do Município  e proceder as visitas de fiscalização; 
VIII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao 

Secretário(a) de Educação, bem como ao Prefeito Municipal, no usos 
de suas atribuições superiores; 

IX - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

X – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XI - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

XII - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                         XIII - providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente;  
XIV – demais atribuições constantes no Código Municipal de Vigilância 
Sanitária;                XV  - outras atribições determinadas pela direção 
da Secretaria de Saúde e / ou Prefeito Municipal. 
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Art. 52. São atribuições  específicas inerentes ao exercício do 

cargo denominado Coordenadoria Técnica  Especial   dos  Programas 
Federais de Saúde :NASF, CEO e Academia de Saúde: 

 
I – promover cursos, treinamentos, encontros, oficinas, 

campanhas com todos os profissionais integrantes das equipes do 
NASF, Centro de Especialidades Odontológicas e Academia de Saúde, 
visando o aprimoramento profissional, bem como a oferta dos serviços 
de saúde preventiva à população;  

II – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas das equipes pertinentes, em cada  
área de atuação; 
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III – definir, em conjunto com o Secretário de Saúde e o Prefeito 

Municipal, a programação dos horários de exercício profissional, os 
limites e responsabilidades de cada profissional; 

IV – discutir projetos terapêuticos para pessoas e coletivo; 
V -  definir, em conjunto com outros profissionais da saúde, 

critérios de prioridade para atendimento específicos; 
VI – definir, em conjunto com outros profissionais da saúde, 

formas de contatos em situações imprevistas e urgentes; 
VII – orientar os subordinados para que o atendimento 

contemple todas as pessoas de todas as faixas etárias, com todos os 
tipos de problemas, dentro dos limites de atuação dos núcleos 
profissionais; 

VIII – identificar em conjunto com as equipes de Saúde da 
Família e a comunidade, as atividades, as ações, e as práticas para 
prevenção e tratamento relacionadas a diversas enfermidades; 

IX – promover a gestão integrada e a participação dos usuários 
nas decisões das ações que contribuam  para a prevenção por meio da 
organização participativa com o Conselho de  Saúde; 

X – avaliar, em conjunto com as equipes de Saúde da Família e 
o Conselho Gestor de Saúde, o desenvolvimento e a implementação 
das ações de prevenção, assistência e acompanhamento das ações; 
          XI – capacitar, orientar, e dar suporte às ações dos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias; 
         XII – identificar, articular e disponibilizar com as equipes de 
Saúde da Família uma rede de proteção social; 

                                     XIII - regulamentar o processo dos usuários; 
         XIV – envio mensal do relatório de ocorrências para a Secretaria 
de Saúde; 
          XV – envio do registro de  frequência e / ou faltas para o 
Departamento de Recursos Humanos; 
         XVI - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 
de saúde, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
superiores; 
          XVII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 
        XVIII – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 
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       XIX- observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 
       XX - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                              XXI - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; e 

    XXII - outras atribições determinadas pela direção da Secretaria 
de Saúde e / ou Prefeito Municipal. 

 
                 Art. 53. São atribuições específicas inerentes ao exercício do cargo 
denominado  Coordenadoria Técnica  Especial  do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência - SAMU: 
 

        I – planejamento da programação dos  plantões das equipes; 
                  II – proporcionar, em parceria com outras instituições e / ou os 
próprios profissionais das equipes,  cursos, treinamentos, oficinas e similares, 
visando o  aperfeiçoamento contínuo em cada área  atuação; 

   III -  fiscalização da(s) ambulância(s), equipamentos acessórios e 
medicamentos; 

                                    IV – gerenciamento do prédio pertinente; 
                                    V – gerenciamento das equipes; 
                               VI – envio mensal do relatório de ocorrências para a Secretaria de 
Saúde; 

          VII – envio do registro  de frequência e / ou faltas para o 
Departamento de Recursos Humanos; 

     VIII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao 
Secretário(a) de saúde, bem como ao Prefeito Municipal, no usos de suas 
atribuições superiores; 

   IX - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

    X – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

     XI- observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

     XII - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                                   XIII - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; e 
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      XIV - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / 

ou Prefeito  Municipal; e 
       XV - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / 
ou Prefeito  Municipal. 
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Art. 54. São atribuições específicas inerentes ao exercício do 

cargo denominado  Coordenadoria  Administrativa  Especial de 
Administração  das Unidades de Saúde Urbana e Rural: 

 
I – planejar, articular, acompanhar e avaliar o processo de 

execução dos serviços desempenhados nas unidades  pertinentes; 
          II – coordenar as rotinas administrativas, os processos de 
trabalho, e os recursos humanos integrantes; 

      III - proporcionar, em parceria com outras instituições e / ou os 
próprios profissionais das equipes,  cursos, treinamentos, oficinas e 
similares, visando o  aperfeiçoamento contínuo em cada área  atuação; 
        IV -  elaborar,  em parceria, com o Diretor Técnico e o 
Secretário(a), a programação dos horários e plantões dos profissionais 
de saúde; 
        V -  gerenciar, no que concerne com a área administrativa, em 
conjunto com o Diretor Técnico e o Secretário (a),  todas as unidades 
de saúde municipais;                      
         VI – envio do registro de frequência e / ou faltas para o  
Departamento de Recursos Humanos  

  VII – prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 
de Saúde, bem como ao Prefeito Municipal, no usos de suas 
atribuições superiores; 
       VIII – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 
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   IX – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; 
       X – observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 
       XI – atuar de forma  integrada e harmônica com  todos que 
integram a estrutura administrativa municipal; 

                              XII – providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; 

 XIII - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / 
ou Prefeito  Municipal. 

 
 Art. 55. São atribuições específicas  inerentes ao  exercício do 

cargo denominado Divisão de Gerenciamento  de Transporte de 
Enfermos: 

 
    I – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 

fiscalizar as viagens de transporte de enfermos; 
      II – comunicar ao superior hierárquico qualquer ocorrência 

infracional cometida pelos condutores de veículos e / ou pelos enfermos 

e acompanhantes;      

    III - prestar assistência especial, direta ou indireta ao diretor, 

coordenadores e Secretário de Saúde, bem como ao Prefeito Municipal, 

no uso de suas atribuições específicas; 

     IV – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; 
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 V - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 

Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

    VI - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                                VII - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente;  

                            VIII – sugerir ações  visando  à racionalização das viagens; 
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     IX - outras atribuições correlatas designadas pelo Secretario  de 

Saúde e / ou pelo Prefeito Municipal. 

Art.  56. São atribuições específicas  inerentes ao exercício do 
cargo denominado Divisão de Execução dos Serviços de Higienização 
e Limpeza: 

 
          I – observar e fazer cumprir as normas sanitárias sobre coleta de 
lixo e destino final de dejetos; 

  II -  fazer cumprir as normas constantes nas legislações 
municipal, estadual e federal concernente à higienização e limpeza; 

III - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Diretor 
Técnico e Diretor Administrativo, bem como ao Prefeito Municipal, na 
sua área de atuação; 

IV - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

V – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

VI - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

VII - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                         VIII - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; e 

    XIX  - outras atribições determinadas pelos diretores, 
coordenadores,  titular da Secretaria de Saúde e / ou Prefeito 
Municipal. 

                                                                                                                    
                Seção III 

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

 
Art. 57.  São dados identificadores da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, órgão de primeiro nível hierárquico de 
atividade fim: 

 
             I - denominação: Secretaria  de Desenvolvimento Social; 

            II - sigla : SEDS; 

           III - código de cadastro de órgãos nas leis orçamentárias: 

07.001. 
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Art. 58.  A Secretaria  de Desenvolvimento Social compreende a 
seguinte estrutura operacional e administrativa: 

 
I - Gabinete do  Secretário; 
II – Coordenadoria  Técnica  Especial de Gerenciamento do  
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; 
III – Departamento  de Ação Social;  
IV – Divisão de Programas Especiais de Assistência Social; e 
V – Coordenadoria do Programa Federal Bolsa Família. 

 
               Art. 59.  São Unidades operacionais da SEDS : 
 
               I –   Centro Social Liêta Farias;  
              II – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; e 
                         III – outros espaços. 
         
                   Art. 60.  São Órgãos  colegiados de assessoramento: 

 
I - Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente;  
II – Conselho Municipal de Assistência ao Idoso; 
III – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;  
IV– Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas; 
V -  Conselho Municipal Gestor de Habitação de Interesse 

Social; 
VI -  Conselho Municipal do  Programa  Bolsa Família; 
VII-  Conferência Municipal de Assistência Social; e 
VIII - Conferência Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 
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Art. 61.  São instrumentos de ações  financeiras vinculadas à 

SEDS: 
 

   I – Índice de Gestão Descentralizada ( IGD ); 
  II – Serviço  de  Convivência e  Fortalecimento  de Vínculos; 

   III -  Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família ( 
PAIF); 

   IV – Programa Criança Feliz ( Primeira Infância  no Sistema 
Único de    Assistência Social (SUAS); 
   V - Fundo Municipal de Assistência Social; e 
   VI -  Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. 

 
Art. 62.  São atribuições gerais inerentes ao exercício do cargo 

denominado  Secretaria  de Desenvolvimento Social: 
 

I - elaborar o projeto de plano de ação Municipal das políticas 

de assistência social, de trabalho, de vigilância alimentar e antidrogas, 

com a participação de órgãos governamentais e não governamentais, 

submetendo-os á aprovação dos seus respectivos Conselhos; 
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II - Coordenar a elaboração, executar, acompanhar e avaliar a política 

Municipal de assistência Social, em consonância com as diretrizes  do 

Sistema Único de Assistência Social, e da  Política Nacional de Assistência 

Social; 

 III - coordenar a elaboração, executar, acompanhar e avaliar a política 

Municipal da Mulher, com vistas á sua promoção social  á eliminação de 

barreiras no mercado de trabalho e todas as formas de discriminação e de 

VIOLÊNCIA contra sua dignidade de pessoa; 

 IV - coordenar a elaboração, executar, acompanhar e avaliar a Política 

Municipal do trabalho, emprego renda, articulada com as empresas locais; 

 V - coordenar a elaboração, executar, acompanhar e avaliar a política 

Municipal sobre Drogas , em  consonância com as diretrizes do SISNAD- 

Sistema Nacional de políticas sobre drogas; 
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 VI - atuar na execução, no acompanhamento e na avaliação da política 

municipal de vigilância alimentar e Nutricional, na esfera de sua competência, 

articulada ás políticas de transferência de renda e de assistência social; 

VII - articular-se com os conselhos  veiculado á Secretaria e com os 

demais conselhos municipais, consolidando a gestão participativa na definição 

e controle social das políticas publicas; 

VIII - celebrar convenio e contratos de parceria e cooperação técnica e 

financeira com órgãos  públicos, entidades  privadas e organizações não-

governamentais, visando á execução, em rede, dos serviços sócio 

assistenciais; 

IX - avaliar as ações das entidades sociais do Município, aprovando 

projetos e liberando recursos financeiro e humanos necessários á realização  

de suas atividades; 

X - propor a criação, reunião e extinção de instituições assistenciais 

municipais, de modo a racionalizar a oferta de oportunidade á comunidade; 

XI - gerir os recursos do Fundo Municipal de assistência social, bem 

como os demais recursos orçamentários destinados á assistência social, bem 

como os demais recursos do Fundo municipal de assistência social, 

assegurando a sua eficaz e eficiente utilização;  

             XII - organizar a rede de atendimento social do município; 

XIII - executar os programas e projetos de atendimento social 

desenvolvidos no município, cuidando especialmente de: 

a) efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 

b) executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria 

com organizações  da sociedade civil. 

c) atender ás ações assistenciais de caráter de emergência . 

d) prestar os serviços assistenciais de amparo ás crianças e adolescentes 

em situação de risco pessoal e social e ás pessoas que vivem em 

situação de rua. 
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XIV  - coordenar a elaboração, executar, acompanhar e avaliar a 

política municipal sobre Drogas, em consonância com as diretrizes do 

Sistema nacional  de políticas sobre drogas ( SISNAD ); 

            XV - promover a assistência comunitária, com o envolvimento dos 

jovens, dos clubes das mães, associações comunitárias e outras entidade da 

sociedade cujo fim seja desenvolvimento de ações sociais e comunitárias; 

           XVI - suprir as necessidades relacionadas a melhoria de habitabilidade, 

intervindo na adequação ,  urbanização fundiária e assistência social;  

 XVII - propor promover atividades de capacitação da  sistemática de 

gestores conselheiros e técnicos no tange a gestão das  políticas  publicas no 

âmbito das competências. 

 XVIII - convocar juntamente com o conselho Municipal de assistência 

social e realiza a conferencia municipal  de assistência social. 

  XIX - proceder a gestão e ao controle financeiro dos recursos 

orçamentários bem como a gestação de passos e de recursos materiais em 

consonância com as  diretrizes e disposições legais vigentes; 

             XX - integrar suas ações sempre que necessário e possível  e 

possível com ações desenvolvidas por outros órgãos de administrações 

municipal 

  XXI - acompanhar as atividades e atribuições  dos órgãos colegiados 

municipais vinculados a secretaria; 

                       XXII - elaborar e  apresentar ao prefeito relatório anual de atividades;  

           XXIII - elaborar sua proposta orçamentária parcial e remetê-la ao órgão 

competente para fins de estudo e inclusão no projeto de lei de orçamento de 

município;                   

XXIV – atuar obedecendo  aos preceitos legais  instituídos pela Lei 

Municipal de instituição do Sistema único de Assistência Social – SUAS;  

XXV - referendar assinado juntamente com o prefeito  atos 

administrativos especialmente  Projetos de leis, Leis, Decretos e Portarias  

pertinentes as suas atividades; 

XXVI - expedir instruções  para  garantir a boa execução das leis 

decretos e regulamentos  relacionados as suas atividades; 

XXVII – firmar  parcerias com a Secretaria de Saúde e Educação, com 

relação à administração de creches e unidades hospitalares a fim de amparar 

as crianças carentes 
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XXVIII - observância das disposições contidas na Lei Orgânica 

Municipal, Constituições Estadual e Federal concernente  à área de 

desenvolvimento social; e 

XIX- outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo Prefeito 

Constitucional. 
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Art.  63.  São atribuições  específicas  inerentes ao exercício do 
cargo ocupante do grupo ocupacional classe provimento em comissão,  
denominado à Coordenadoria  Técnica  Especial do Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) : 

 
I – planejar, articular, acompanhar e avaliar o processo de 

execução dos serviços pertinentes; 
II – coordenar as rotinas administrativas, os processos de 

trabalho, e os recursos humanos integrantes da unidade administrativa; 
III – subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da 

área de vigilância sócio assistencial; 
IV – coordenar o processo de articulação cotidiana com as 

demais políticas públicas e os órgãos de defesa dos direitos; 
V – definir com a equipe a  dinâmica e os processos de trabalho 

a serem desenvolvidas na Unidade; 
VI – definir com a equipe os critérios de inclusão, 

acompanhamento,  e desligamento de famílias e indivíduos nos 
serviços ofertados pelo CRAS; 

VII – coordenar a oferta e o acompanhamento dos serviços, 
incluindo o monitoramento dos registros de informações  e a avaliação 
das ações desenvolvidas; 

VIII – coordenar a alimentação dos registros de informação e 
monitorar o envio regular das informações sobre o CRAS, ao o órgão 
gestor; 

IX – participar das reuniões de planejamento promovidas pelo 
órgão gestor  de Assistência Social e representar a Unidade em outros 
espaços, quando solicitado; 
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X – averiguar a necessidade de capacitação e aperfeiçoamento  

dos profissionais integrantes do CRAS; 
XI – prestar assistência especial, direta ou indireta ao titular da 

Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como ao Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições; 

XII – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 
          XIII – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 
          XIV – atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

XV – providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; 

XVI – observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; e 
         XVII – desempenho de outras atividades afins determinadas pelo 
Secretário e / ou Prefeito Constitucional. 
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Art. 64.  São atribuições específicas  inerentes ao exercício do 

cargo denominado  Departamento de Ação Social: 
 

I – elaborar, em parceria com o Secretário(a) de 
Desenvolvimento Social, os planos, programas e projetos que se 
constituem em instrumentos de defesa dos direitos e das necessidades 
das pessoas e famílias, especialmente as que se encontrem em 
vulnerabilidade social;  
          II – promover cursos, treinamentos, seminários, campanhas, 
pesquisas, fóruns e conferências na área de desenvolvimento social, 
especialmente de geração de postos de trabalho e  emprego; 

III - atuar  de forma integrada e harmônica com  todos que 
integram a estrutura administrativa municipal; ; 
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                        IV - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente;   

V  -  promover e coordenar ações isoladamente, ou em conjunto 
com outras instituições públicas e / ou privadas, que visem o problema 
das crianças e da terceira idade; 

VI-   organizar atividades relativas aos serviços sociais e de 
desenvolvimento comunitário do Município; 

VII – promover, em colaboração com entidades públicas e 
privadas, programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração 
no mercado de trabalho; 

VIII – prestar  assistência técnica e material às associações que 
reivindicam a melhoria nas condições de vida dos habitantes que vivem 
em condições penosas; 

IX  -  auxiliar nas atividades ocupacionais das crianças e 
adolescentes, das pessoas idosas, deficientes e desamparadas; 

X-  promover  orientação  das ações junto aos grupos 
comunitários, face a problemas de saúde, higiene, educação, 
habitação, planejamento familiar, geração de renda e outros,  em 
colaboração com as demais secretarias; 

XI– o cadastramento e orientação das obras sociais existentes 
no Município; 
           XII  -  a fiscalização da aplicação de recursos municipais 
destinados a instituições de caráter social;  

XIII – prestar assistência especial, direta ou indireta ao 
Secretário(a) pertinente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições; 

XIV - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

XV - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente;   

  XVI – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XVII - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

XVIII  - desempenho de outras atividades afins determinadas pelo 
Secretário  e / ou Prefeito Constitucional . 
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Art.  65.  São atribuições  específicas  inerentes ao exercício do 

cargo denominado  Divisão de Programas Especiais de Assistência 
Social: 

 
  I – orientar o planejamento operacional e o desenvolvimento de 

ações nas áreas específicas especiais da assistência social; 
  II – contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 

específicos, ampliando o acesso a bens e serviços sócio  assistenciais 
básicos e especiais na zona urbana e zona rural; 

 III – planejar e organizar serviços  de amparo e proteção à 
infância e adolescência, idosos, à pessoa portadora de necessidades 
especiais, famílias,  grupos e indivíduos em risco de vulnerabilidade 
social; 

 IV – prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades do indivíduo, e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários; 

 V – acompanhar e monitorar o serviço de habilitação e 
reabilitação na comunidade da pessoa com deficiência; 

 VI – promover cursos, treinamentos, seminários, campanhas, 
pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; 

 VII – prestar o atendimento assistencial destinado a famílias e 
indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoas e social, por 
ocorrência de abandono, maus tratos físicos, e ou psíquicos, abuso 
sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas  sócio 
– educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras;  

 VIII – promover atividades destinadas á melhoria da renda 
familiar; 

  IX – garantir a oferta de serviços de proteção social especial, 
garantindo a proteção e o atendimento das famílias e indivíduos que se 
encontram em situação de risco pessoal e social, e que tenham os seus 
direitos violados; 

 X – desenvolver e executar programas e políticas públicas de 
atendimento ao idoso, mediante a participação das famílias, da 
sociedade e de entidades governamentais e não governamentais; 

 XI – desenvolver diretamente e / ou em parceria com os 
Governos  Federal e Estadual, os programas de atendimento a proteção 
à criança e ao adolescente, visando erradicar o trabalho infantil; 

XII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 
(a) de Desenvolvimento Social, bem como ao Prefeito Municipal, no uso 
de suas atribuições superiores; 

XIII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 
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XIV – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; 
XV - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, Constituição 

Estadual e Federal e demais legislações específicas; 
XVI – atuar de forma  integrada e harmônica com  todos que integram a 

estrutura administrativa municipal; 
                                      XVII - providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; e 

       XVIII - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / ou 
Prefeito  Municipal. 
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Art.  66.  São atribuições  específicas  inerentes ao exercício do 

cargo denominado  Coordenadoria do Programa Federal Bolsa Família: 
 

 I – prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário (a) 
pertinente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
superiores; 

 II - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

 III – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

 IV – promover articulação com as áreas de assistências social, 
educação e saúde no acompanhamento das condicionalidades do 
Programa; 

                             V -  acompanhar as famílias beneficiadas; 
                            VI – gerir os benefícios em parceria com o Ministério competente; 

VII -  gerenciar a execução dos recursos financeiros ( IGD – índice 
de Gestão Descentralizada ); 

                           VIII – acompanhamento e fiscalização das ações pertinentes; 
                                 IX – fortalecimento do controle e da participação social; 

  X - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

  XI - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                                XII - providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; e 
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   XIV - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / 
ou Prefeito  Municipal. 

 
Seção IV 

               DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 
  
 

    Art.  67.  São dados de identificação da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,  órgão de primeiro nível hierárquico 
de atividade fim: 

 
                 I – denominação: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente; 
                 II -  Sigla: SEDRMA; e 
                 III – Código de Cadastro de Órgãos nas leis orçamentárias: 02.101.  
 

    Art. 68.  A Secretaria de  Desenvolvimento  Rural e Meio Ambiente 
compreende a seguinte estrutura  administrativa: 

 
                   I – Subsecretaria de Ação Rural e Meio Ambiente; 
                                   II – Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;              
                           III – Divisão de Assistência Técnica ao Produtor Rural; 

   IV - Divisão de Desenvolvimento da Atividade Coureira;  
   V – Divisão de Cadastro Rural – ITR; e 
   VI – Divisão de Fomento à Caprinovinocultura. 
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Parágrafo único.  A Divisão de Cadastro Rural é o órgão responsável 

pelo procedimento relativo ao lançamento, cobrança e fiscalização do Imposto 
Territorial Rural – ITR, em parceria com  a  Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – RFB. 

. 
Art. 69. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

contém como Órgãos colegiados: 
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             I - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
Unificado; e 
             II - Conselho Municipal do Meio Ambiente. 
 

Art. 70.  É instrumento de ação  financeira vinculada à SEDRMA, o  
Fundo Municipal de  Irrigação. 

 
Art. 71.  A Secretaria de Desenvolvimento  Rural  e Meio Ambiente, 

tem por finalidades: 
 

  I - fomentar o desenvolvimento e a atividade agrícola, pecuária e 
abastecimento; 

II - assistir os pequenos e médios produtores com a distribuição de 
sementes selecionadas, bem como a assistência técnica necessária; 

III - executar a política de construção de pequenos e médios açudes e 
poços; 

IV - elaborar planos e programas que contribuam para o 
desenvolvimento da Agricultura e Desenvolvimento; 

V - executar a política de combate às pragas; 
VI - orientar e executar a política de armazenamento de produção; 
VII - orientar e executar a política cooperativista e o incentivo ao 
associativismo; 
VIII - a atuação de forma integrada com órgãos locais e regionais 

visando à implantar  projetos que estimulem as atividades de produção 
vegetal, produção animal, abastecimento comunitário, indústria rural caseira, 
irrigação e defesa do meio rural; 

IX - a orientação técnica ao produtor rural, visando o aumento da 
produção da produtividade do trabalho; 

X - em articulação com outros órgãos competentes, disciplinar as 
condições de funcionamento e fiscalizar as atividades de abastecimento, 
comercialização e higiene nas feiras livres, matadouros, restaurantes e todos 
os estabelecimentos fornecedores de serviços de alimentação ao público; 

XI – gerenciamento dos sistemas de abastecimento de água, 
isoladamente ou em parceria com associações rurais e/ou urbanas; 

XII – estímulo à mecanização agrícola, ampliação dos recursos hídricos 
e a preservação da qualidade de vida da população rural; 

XIII – incentivo a criação de hortas; 
XIV – desenvolvimento de atividades de fomento à instalação de novas 
alternativas de produção agroindustrial; 
XV – fortalecimento da infraestrutura produtiva; 
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XVI – apoio as ações  voltadas à produção de fruticultura adaptada á 
região; 
XVII – estímulo á produção de avicultura, piscicultura  e outras culturas 

adaptáveis á região; 
XVIII – atuação de forma integrada com órgãos locais e regionais, 

visando á implantação de projetos que estimulem às atividades de produção 
vegetal e animal, dando-se ênfase a produção de caprinos e ovinos; 

XIX – atividades de manutenção e conservação de estradas e 
caminhos; 

XX – aquisição, controle, reparos, conservação e manutenção dos 
equipamentos utilizados na zona rural, tais como: poços, passagens, 
cataventos, bombas elétricas, tratores, máquinas, conjuntos de eletrificação 
rural e congêneres; 

XXI – planejar, organizar e promover em parceria com o Departamento 
de Turismo e Comunicação Social e demais Secretarias Municipais o Festival 
de Caprinos e Ovinos, denominado Festa do Bode Rei; 

XXII - o estímulo à mecanização agrícola, da ampliação dos recursos 
hídricos e a preservação da qualidade da vida da população rural; 

XXIII - referendar, assinando juntamente com o Prefeito, atos 
administrativos, especialmente Leis, Decretos e Portarias pertinentes às suas 
atividades; 

XXIV – observância das disposições contidas na Lei Orgânica 
Municipal, Constituições Estadual e Federal, referente à área rural, e; 

XXV – outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo 
Prefeito Constitucional. 
 

Art. 72.  São atribuições gerais inerentes  à  Subsecretária  de 
Desenvolvimento  Rural e Meio Ambiente: 
 

I – prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 

pertinente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 

superiores; 

II – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e fiscalizar 

as atividades descritas na sua área de atuação; 

III – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; 
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IV – observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 

Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

V – atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 

estrutura administrativa municipal;  

            VI – zelar pela organização do ambiente de trabalho;  

            VII – providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; 

e 

VIII – desempenho de outras atividades conferidas pelo Secretário e / 

ou Prefeito Municipal. 
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Art.  73. São atribuições gerais inerente ao cargo  Divisão de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos: 
 

 I – prestar apoio aos agricultores na implementação de ações voltadas 
para a proteção ao  meio ambiente; 
 II – participar de ações inerentes ao planejamento de ações 

ambientais; 
 III – controle  da distribuição de água por meio de caminhões – pipas; 
 IV  - cadastramento e controle da disponibilidade dos tratores e demais 

equipamentos agrícolas para os agricultores;  
 V – acompanhamento da perfuração e utilização de poços de 

abastecimentos dágua; 
 VI – fiscalização da higienização das cisternas; 
 VII – acompanhamento do programa de distribuição dágua por meio de 

caminhões – pipas, através do Exército; 
 VIII   - organizar  os serviços inerentes aos programas de convivência 

com a estiagem; 
 IX  -   orientar  aos  serviços pertinentes dos  conselhos municipais 

ligados ao meio ambiente; 
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 X – elaboração de diagnósticos e cadastramentos das necessidades e 

potencialidades por comunidades rurais do Município; 
XI – observar as normas constantes no  Código Municipal de Meio 

Ambiente e /  ou em outras legislações estadual e federal pertinentes; 
XII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 

pertinente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
superiores; 

XIII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

XIIV – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XIV - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

XV - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                       XVI - providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; 
e 

XVII - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / ou 
Prefeito  Municipal. 

  
  Art.  74. São atribuições específicas  ao cargo  Divisão de Assistência 

Técnica ao Produtor Rural: 
 

I – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e fiscalizar 
as atividades descritas na sua área de atuação; 

II - prestar assessoria e assistência técnica aos programas 
desenvolvidos junto aos produtores rurais; 
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III – promover,  em parceria com outros órgãos de fomento á produção  
rural,  seminários, eventos, palestras, fóruns, cursos, treinamentos e 

capacitação 
para o produtor rural, visando ´à melhoria da qualidade de vida da população  
pertinente; 
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IV – incentivar o produtor rural a diversificar suas atividades em 

culturas alternativas; 
V – coordenar a atualizar os dados das propriedades rurais e 

urbanas do município através do Cadastro Técnico Rural;  
VI-  Desenvolver ações integradas com outras divisões e 

departamentos administrativos integrantes da estrutura administrativa 
municipal, bem como com outras esferas do Governo Estadual, Federal  
e demais entidades; 

VII – efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais 
no âmbito da Secretaria; 

VIII – zelar pelo patrimônio da Secretaria,  comunicando ao 
órgão responsável sobre eventuais alterações; 

IX – orientar quanto à recuperação e o uso adequado do solo 
agrícola e dos recursos naturais; 
participar  do planejamento e organização da Festa do Bode Rei, em 
sua área de atuação; 

X - participar do planejamento e organização da Festa do Bode 
Rei, em sua área de atuação; 

XI - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 
pertinente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
superiores; 

XII – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XIII – observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

                        XIV - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; e 

XV - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário 
e / ou Prefeito  Municipal. 

 
Art.  75. São atribuições  específicas inerentes ao exercício do 

cargo denominado  Divisão de Desenvolvimento da Atividade Coureira: 
 

I – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

II - prestar assessoria e assistência técnica aos programas 
desenvolvidos junto a Cooperativa dos Curtidores  e Artesãos em 
Couro  de Ribeira de Cabaceiras (Arteza); 

III – promover,  em parceria com outros órgãos de fomento á 
produção artesanal,   seminários, eventos, palestras, fóruns, cursos, 
treinamentos e capacitação; 
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V – coordenar a atualizar os dados dos artesãos  rurais e 

urbanos do município através do Cadastro Técnico Artesanal;  
VI-  desenvolver ações integradas com outras divisões e 

departamentos administrativos integrantes da estrutura administrativa 
municipal, bem como com outras esferas do Governo Estadual, Federal  
e demais entidades; 

VII – participar do planejamento e organização da Festa do Bode 
Rei, em sua área de atuação; 

VIII - efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais 
no âmbito da Secretaria; 

IX – zelar pelo patrimônio da Secretaria,  comunicando ao órgão 
responsável sobre eventuais alterações; 

X - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 
pertinente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
superiores; 

XI – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XII – observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

                        XIII - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; e 

         XIV - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e 
/ ou Prefeito  Municipal. 

 
Art.  76. São atribuições  específicas inerentes ao exercício do 

cargo denominado  Divisão de Cadastro Rural: 
 

I – execução dos serviços de operacionalização do lançamento, 
fiscalização e cobrança  do Imposto Territorial Rural ( ITR ) em parceria 
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

II – prestar aos interessados os esclarecimentos solicitados 
acerca do cadastro e tributação dos imóveis rurais; 

III – receber, conferir e controlar os pedidos e as declarações 
dos proprietários ocupantes, arrendatários, ou parceiros de imóveis 
rurais; 
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IV – divulgar as informações de interesse dos declarantes, 

especialmente os relativos às datas  e prazos para pagamentos do 
Imposto Territorial Rural e contribuições sindicais rurais; 

V – distribuir nas épocas próprias os avisos de débitos aos 
contribuintes; 

VI- participar do planejamento e organização da Festa do Bode 
Rei, em sua área de atuação; 

VII - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; 

VIII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 
pertinente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
superiores; 

IX - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

X – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 
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XI - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 

Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 
XII - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 

estrutura administrativa municipal; 
XIII – execução dos serviços de operacionalização do 

lançamento, fiscalização e cobrança  do ITR -  Imposto Territorial Rural 
em parceria com a Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

XIV – prestar aos interessados os esclarecimentos solicitados 
acerca do cadastro e tributação dos imóveis rurais; 

XV – receber, conferir e controlar os pedidos e as declarações 
dos proprietários ocupantes, arrendatários, ou parceiros de imóveis 
rurais; 

XVI – divulgar as informações de interesse dos declarantes, 
especialmente os relativos às datas  e prazos para pagamentos do 
Imposto Territorial Rural e contribuições sindicais rurais; 

XVII – distribuir nas épocas próprias os avisos de débitos aos 
contribuintes; 
XVIII- participar do planejamento e organização da Festa do 

Bode Rei, em sua área de atuação; 
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XIX - providenciar o arquivamento de toda a documentação 

pertinente; e 
XX- outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e 

/ ou Prefeito  Municipal. 
 
Art.  77. São atribuições  específicas inerentes ao exercício do 

cargo denominado  Divisão de Fomento à Caprinovinocultura: 
 

I – atuar de forma integrada e harmônica com todas as 
entidades do gênero, bem como com  a cooperativa local,  visando o  
fortalecimento contínuo da cadeia produtiva da caprinovinocultura; 

II – empreender, em parceria com outras entidades do gênero,  
formas de melhoramento genético do rebanho; 

III – incentivar a produção, comercialização e consumo de 
derivados de leite; 
         IV – viabilizar  em benefício dos criadores a distribuição de 

sementes e ração, bem como a assistência técnica necessária; 
          V - elaborar planos e programas que contribuam para o 

desenvolvimento da caprinovinocultura; 
        VI – executar, isoladamente ou em parceria, a política de combate 

às pragas no rebanho; 
        VII - orientar e executar a política de armazenamento de 

produção; 
                 VIII - orientar e executar a política cooperativista e o incentivo ao 
associativismo; 

         IX - a atuar de forma integrada com órgãos locais e regionais 
visando à implantar  projetos que estimulem as atividades da cadeia produtiva 
da caprinovinovinocultura; 
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 X - a orientação técnica ao produtor rural, visando o aumento da 

produção da produtividade no trabalho; 
XI - planejar, organizar e promover em parceria com o 

Departamento de Turismo e Comunicação Social e demais Secretarias 
Municipais o Festival de Caprinos e Ovinos, denominado Festa do 
Bode Rei; 
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XII  – promover,  em parceria com outros órgãos de fomento á 

produção da cadeia produtiva da caprinovinocultura,   seminários, 
eventos, palestras, fóruns, cursos, treinamentos e capacitação para os 
produtores; 

XIII - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; 
         XIV - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 
pertinente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
superiores; 

XV - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

XVI – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XVII - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

XVIII – outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo 
Prefeito Constitucional. 

                                                                                                   
 

                                                                   Seção  V 
                 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

Art.  78. São dados de identificação da Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Públicos, órgão de primeiro nível hierárquico 
de atividade fim: 

 
              I – denominação: Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Públicos; 
              II -  sigla: SECISP; 
             III – código de Cadastro de Órgãos nas leis orçamentárias: 
02.801. 

           
Art. 79. A Secretaria de Infraestrutura  e Serviços Públicos 

compreende a seguinte estrutura administrativa: 
 
                          I – Subsecretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos; e    
  
                        II– Divisão de Fiscalização  de Posturas e Obras Municipais.       
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Art. 80. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 

contém por Órgão de assessoramento a Comissão Municipal de 
Defesa Civil. 
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Art. 81. São Unidades operacionais da SECISP : 

 
               I – Unidade Administrativa; 
              II – Prédio destinado ao Departamento de Obras e Serviços Públicos; 
e 
              III – Depósito Municipal.   
 
             Art. 82.  A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos  tem por 
finalidades: 

 
I – planejar, executar e fiscalizar obras e os serviços de infraestrutura e 

urbanismo a serem realizados no município; 
II – planejar, executar e fiscalizar os serviços de manutenção e 

recuperação das estradas vicinais e dos prédios públicos municipais; 
III – planejar, executar e fiscalizar os serviços de arruamento e 

manutenção da infraestrutura urbana de forma que permita a melhoria da 
mobilidade; 

IV – planejar, executar e fiscalizar os serviços de limpeza e iluminação 
pública, inclusive, fiscalizando a execução desses serviços; 

V – planejar, executar e fiscalizar os serviços que primem pelo 
embelezamento da cidade, tais como: conservação de praças, ruas e  jardins 
públicos municipais; 

             VI – fiscalizar a postura das construções urbanas; 
VII - elaborar, atualizar e promover a execução de planos municipais de 

desenvolvimento, bem como elaborar projetos, estudos e pesquisas 
necessárias ao desenvolvimento das políticas estabelecidas pela 
Administração Municipal; 
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VIII - elaborar e planejar os programas de obras públicas da 

Administração Municipal e coordenar sua execução; 
IX - propor diretrizes gerais, normas e projetos referentes à estrutura 

viária do Município; 
X - estudar e elaborar projetos de obras públicas municipais e os 

respectivos orçamentos; 
             XI - apropriar e controlar os custos das obras públicas; 

XII - executar as atividades relacionadas à construção de obras 
públicas e instalações para prestação de serviços à comunidade; 

XIII - executar as atividades de construção e manutenção dos sistemas 
viários do Município; 

XIV - examinar e aprovar o início da execução, após prévio pagamento 
do imposto, dos projetos de loteamentos urbanos, construções, reformas, 
localização de atividades comerciais, industriais e de serviços, aplicando as 
normas urbanísticas e de posturas do Município; 

XV - executar as atividades relacionadas com construção de praças, 
parques e jardins; 

XVI - acompanhar e fiscalizar as obras públicas contratadas com 
terceiros no âmbito de sua competência; 

XVII - elaborar projetos e promover a construção, pavimentação e 
conservação de estradas e caminhos municipais e vias públicas; 

XVIII - conservar, manter e administrar a frota de veículos e máquinas 
da Prefeitura; 
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XIX - organizar e administrar os serviços municipais de mercados e 

feiras livres, bem como, açougue e matadouro e cemitério públicos; 
XX - fiscalizar o cumprimento das normas referentes a posturas 
municipais; 
XXI - executar os serviços de guarda dos prédios e edificações 

mantidas pelo Município; 
XXII - executar os serviços de fiscalização de limpeza urbana, coleta de 

lixo e conservação das vias públicas; 
XXIII - a construção e conservação de vias urbanas, galerias, meios - 

fios, e pavimentação urbana; 
XXIV - a fiscalização das obras públicas contratadas; 
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XXV - coordenação da base cartográfica do Município, objetivando uma 

arquitetura de dados que possibilite o compartilhamento das informações 
através de um Cadastro Técnico Municipal; 

XXVI - observância das disposições contidas na Lei Orgânica 
Municipal, Constituições Estadual e Federal, referente à área de Infraestrutura 
e Código de Posturas, Código de Edificações, Estatuto da Cidade; 

XXVII - planejar, organizar e promover em parceria com as demais 
Secretarias Municipais, o Festival de Caprinos e Ovinos -  Festa do Bode Rei; 

XXVIII - referendar, assinando juntamente com o Prefeito, atos 
administrativos, especialmente Projetos de leis, Leis,  Decretos e Portarias, 
pertinentes às suas atividades, e; 

XIX – outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo 
Prefeito Constitucional. 
 

Art.  83.  São atribuições específicas inerentes ao exercício do cargo 
denominado de Chefe da Divisão de Fiscalização de  Posturas e Obras 
municipais: 
 

I – proporcionar  treinamentos de capacitação e aperfeiçoamento, 
especialmente com relação às leis urbanísticas no âmbito local, estadual  e 
federal pertinentes; 

III - orientar quanto á  correta  fiscalização do cumprimento das leis de 
uso, ocupação e parcelamento do solo, código de posturas , código de obras,  
entre outras  correlatas; 

II - orientar os subordinados quanto à elaboração  de providências  com 
relação á  violação das normas e posturas municipais e da legislação 
urbanística;  

III – auxiliar na elaboração de notificações e lavratura de Autos de 
Infração e imposição de multas e apreensão; 

IV – auxiliar na elaboração do relatório geral de  fiscalização; 
V - planejar e elaborar os atos necessários á fiscalização externa; 
IV – elaborar o cadastramento de e o controle dos loteamentos  

regulares e irregulares; 
V – propor a realização de inquéritos  ou sindicâncias que visem a 

salvaguarda do interesse público; 
VI – orientar quanto á inspeção prévia, de todas as áreas com risco de 

ocupação clandestina ou irregular; 
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VII – planejar anualmente a vistoria de todos os imóveis para efeito de 

lançamento da Licença para construção e consequentemente  do  Imposto 
Predial e Territorial Urbano; 

VIII – aprovar, conjuntamente com o técnico responsável, os projetos 
de construção e memoriais descritivos; 

IX – providenciar formalmente o embargo de obras que não que não 
estiverem licenciadas ou que estiverem em desacordo com o projeto 
autorizado; 

X – proceder  ao acompanhamento junto a arquitetos e engenheiros 
nas inspeções e vistorias realizadas; 

XI – prestar assistência especial, direta ou indireta a Secretária de 
pertinente bem como ao Prefeito Municipal, no uso  de suas atribuições 
superiores; 

XII – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

XIII – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XIV – observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal; 

XV – atuar de forma  integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

XVI – providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; 
e 

XVII – outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e / ou 
Prefeito  Municipal. 

 
Seção VI 

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS  E PLANEJAMENTO 
 

 
Art. 84. São dados identificadores da Secretaria de administração, 

Finanças  e Planejamento: 
 

I - denominação: Secretaria de  Administração,  Finanças e 

Planejamento; 

                               II - sigla : SECAFP; e 

                              III - código de cadastro de órgãos nas leis orçamentárias: 02.301. 
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Art. 85.  A Secretaria de Administração,  Finanças e Planejamento 

compreende a seguinte estrutura  administrativa: 
 

I– Subsecretaria de Administração; 
II – Subsecretaria de Finanças; 
III  - Subsecretaria de Planejamento; 
IV – Departamento de Recursos Humanos; 
V- Secretaria da  Junta de Serviço Militar; 
VI– Divisão de Identificação; 

VII – Divisão  do Serviço de Empenho; 
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VIII - Divisão de Administração Tributária; 

IX - Departamento Técnico  Especial de Licitações, Contratos e 

Compras; 

X – Coordenadoria Técnica  de Tecnologia da  Informação;  

XI – Coordenadoria Técnica da Casa do Empreendedor  e Centro de 

Capacitação Continuada; e 

XII - Divisão de Almoxarifado e Arquivo. 

 

          Art. 86.  São Unidades operacionais da SEAFP: 
 
           I –  Prefeitura Municipal; 
            II – Centro Administrativo; 
          III – Unidade Administrativa;       
                      IV –  Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação Continuada; 
                             V - Arquivo; 
           VI - Almoxarifado; 
           VII – Divisão de Identificação;  
            VIII – Junta de Serviço Militar; e 
                          IX - entre outros espaços que poderão ser utilizados. 
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Art. 87.  São Órgãos de assessoramento integrantes da Secretaria  de 

Administração,  Finanças e Planejamento: 
 

I - Comissão Permanente de Processos Licitatórios; 
II - Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos 

Disciplinares; 
III - Comissão Permanente de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis;  
IV – Comissão permanente de Avaliação de Desempenho Funcional; e 
 V – Comissão de Avaliação de Informações. 

 
Art. 88. São atribuições profissionais gerais inerentes à Secretaria de 

Administração,  Finanças e Planejamento, órgão de primeiro nível hierárquico 
de atuação instrumental - meio:  

 
I - o recrutamento, seleção, treinamento, registros e controles 

funcionais e outras atividades relativas a recursos humanos do Município; 
II - a administração do plano de classificação de cargos, direitos e 

deveres dos funcionários; 
III - o encaminhamento dos serviços municipais à inspeção de saúde 

para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais; 
IV - as atividades referentes à padronização, aquisição, guarda e 

distribuição dos bens móveis e imóveis; 
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V - o tombamento, registro, inventário, a proteção, a conservação dos 

bens móveis e imóveis; 
VI - o recebimento, a distribuição, o controle do andamento, a 

impressão gráfica, a reprodução e arquivamento de documentos da 
Prefeitura; 

VII - a administração e conservação dos edifícios em que funcionam os 
órgãos do Município; 

VIII - a utilização dos dados estatísticos sobre o Município e 
preparação de indicadores relativos às necessidades básicas das zonas rural 
e urbana; 
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IX - a preparação, conjuntamente com outras secretarias, do 

orçamento anual, da lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual; 
X - coordenar os trabalhos de processamento de dados relacionados 

com todas as atividades; 
XI - organizar a confecção da folha de pagamento do funcionalismo, 

observando-se, a cada mês, as relações remetidas por cada Secretaria, 
constando os nomes dos funcionários com lotação fixada  em cada uma 
delas; 

   XII - avaliar bens dentro da área geográfica do Município; 
  XIII - fiscalizar a execução dos projetos de loteamentos urbanos, 
construções, reformas, localização de atividades comerciais, industriais e de 
serviços, aplicando as normas urbanísticas e de posturas do Município; 

XIV - manter a planta cadastral e o arquivo de projetos do Município, 
atualizados; 

XV- o cadastramento, lançamento, a arrecadação e fiscalização dos 
tributos e demais rendas municipais; 

XVI- o recebimento, pagamento, a guarda e movimentação dos 
dinheiros e de valores do Município; 

XVII - o registro e controle contábil na administração orçamentária, 
financeira e patrimonial do Município; 

XVIII - fiscalizar e proceder tomada de contas dos órgãos da 
administração centralizada encarregada  da movimentação de dinheiros 
e outros valores; 

    XIX- executar a política fiscal; 
    XX - exercer a fiscalização tributária; 

   XXI- processar a despesa e manter o registro e os controles da 
administração financeira, contábil e patrimonial do Município; 

XXII - preparar os balancetes, bem como o balanço geral e prestações 
de contas de recursos  extra - orçamentários com apoio e assistência direta 
de profissionais habilitados; 

XXIII - receber, pagar, guardar e movimentar os dinheiros e outros 
valores do Município; 

XXIV - controlar a execução física e financeira dos planos e programas 
municipais de desenvolvimento, assim como avaliar os resultados; 

XXV - elaborar, com a colaboração dos demais órgãos da Prefeitura, 
as propostas  orçamentárias, assistida por profissional legalmente habilitado; 

XXVI - acompanhar a execução orçamentária; 
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XXVII – planejar, anualmente, juntamente com o titular do 

Departamento de Licitações, Contratos e Compras e demais secretarias 
envolvidas, a relação de todos os processos  licitatórios a serem realizados no 
exercício subsequente;  

XXVIII - referendar, assinando juntamente com o Prefeito, atos 
administrativos,  especialmente Projetos de Leis, Leis, Decretos, Portarias e 
Alvarás, pertinentes às suas atividades; 

  XXIX - observância das disposições contidas na Lei Orgânica 
Municipal, Constituição Estadual e Federal e demais instrumentos legais 
referentes à área de finanças, e; 

  XXX - outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo 
Prefeito Constitucional. 

 
      Subseção  I 

DA SUBDIVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

 
Art. 89.  A Secretaria de Administração,  Finanças e Planejamento, 

divide-se em:  
             I - Subsecretaria de Administração – 02.301; 
             II -  Subsecretaria de Finanças – 02.302; e 
                        III – Subsecretaria de Planejamento – 02.303. 
                                                          
                                                                   Subseção  II 
               DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DAS SUBSECRETARIAS 
 
 

Art. 90.  A Subsecretaria de Administração possui as seguintes 
atribuições específicas:  

I - o recrutamento, seleção, treinamento, registros e controles 
funcionais e outras atividades relativas a recursos humanos do Município; 

II - a administração do plano de classificação de cargos, direitos e 
deveres dos funcionários; 

III - o encaminhamento dos serviços municipais à inspeção de saúde 
para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais; 

IV - as atividades referentes à padronização, aquisição, guarda e 
distribuição dos bens móveis e imóveis; 
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V - o tombamento, registro, inventário, a proteção, a conservação dos 

bens móveis e imóveis; 
VI - o recebimento, a distribuição, o controle do andamento, a 

impressão gráfica, a reprodução e arquivamento de documentos da 
Prefeitura; 

VII - a administração e conservação dos edifícios em que funcionam os 
órgãos do Município; 

VIII - a utilização dos dados estatísticos sobre o Município e 
preparação de indicadores relativos às necessidades básicas das zonas rural 
e urbana; 
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IX - a preparação, conjuntamente com outras secretarias, do 

orçamento anual, da lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual; 
X - coordenar os trabalhos de processamento de dados relacionados 

com todas as atividades; 
XI - organizar a confecção da folha de pagamento do funcionalismo,  

observando-se, a cada mês, as relações remetidas por cada Secretaria, 
constando os nomes dos funcionários com lotação fixada em cada uma delas; 

XII - avaliar bens dentro da área geográfica do Município; 
XIII - fiscalizar a execução dos projetos de loteamentos urbanos, 

construções, reformas, localização de atividades comerciais, industriais e de 
serviços, aplicando as normas urbanísticas e de posturas do Município; 

XIV - manter a planta cadastral e o arquivo de projetos do Município, 
atualizados; 

XV - observância das disposições contidas na Lei Orgânica Municipal, 
Constituições Estadual e Federal e demais instrumentos legais referentes  à 
área de administração; e 

XVI - outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo 
Prefeito Constitucional. 
 

Art. 91. A Subsecretaria de Finanças possui as seguintes  atribuições 
específicas: 

 
I - o cadastramento, lançamento, a arrecadação e fiscalização dos 

tributos e demais rendas municipais; 
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II - o recebimento, pagamento, a guarda e movimentação dos dinheiros 

e de valores; 
III - o registro e controle contábil na administração orçamentária, 

financeira e patrimonial; 
IV - fiscalizar e proceder tomada de contas dos órgãos da 

administração centralizada encarregada da movimentação de dinheiros e 
outros valores; 

              V - executar a política fiscal; 
              VI - exercer a fiscalização tributária; 

VII - processar a despesa e manter o registro e os controles da 
administração financeira, contábil e patrimonial; 

VIII - preparar os balancetes, bem como o balanço geral do Município e 
prestações de contas  de recursos  extra - orçamentários com apoio e 
assistência direta de profissionais habilitados; 

                IX - receber, pagar, guardar e movimentar os dinheiros e outros 
valores; 

X - controlar a execução física e financeira dos planos e programas 
municipais de desenvolvimento, assim como avaliar os resultados; 

XI - elaborar, com a colaboração dos demais órgãos da Prefeitura, as 
propostas  orçamentárias, assistida por profissional legalmente habilitado; 

            XII - acompanhar a execução orçamentária; 
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XIII – controlar contas bancárias e aplicações financeiras, 
mantendo o fluxo de caixa em condições de atender às 
responsabilidades diárias de pagamentos; 

XIV – receber e examinar pedidos de antecipação de 
pagamentos, formulado por fornecedores, de acordo com as normas 
legais, administrativas e contratuais de regência; 
           XV – obedecer aos prazos determinado pelo Tribunal de Contas 
do Estado quanto  a publicação diárias dos atos financeiros no  Portal 
da Transparência; 
          XVI – obedecer aos prazos  determinados pelo Tribunal de 
Contas do Estado, bem como os prazos constantes na Lei Orgânica 
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quanto ao envio dos balancetes e repasse do duodécimo para a 
Câmara municipal; 
           XVII - observância das disposições contidas na Lei Orgânica 
Municipal, Constituição Estadual e Federal e demais instrumentos 
legais referentes à área de finanças; e 
           XVIII - outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo 
Secretário pertinente e / ou Prefeito Constitucional. 

 
Art. 92. São atribuições específicas inerentes ao cargo 

denominado Subsecretaria de Planejamento:    
 

I – colaborar no planejamento e elaboração  dos projetos de leis 
de natureza orçamentária e de planejamento; 
         II – formular estratégias, normas e padrões de operacionalização, 
avaliação e controle das ações governamentais; 

                                      III – coordenar e articular projetos multi - setoriais; 
                   IV – auxiliar no acompanhamento, fiscalização  e  prestação de 
contas dos projetos recebidos; 
                  V – auxiliar no acompanhamento, fiscalização  e  execução das 
leis de natureza orçamentária e planejamento; 
                    VI - promover, em parceria com outras entidades, a realização de 
estudos  e pesquisas  sobre a realidade sócio – econômica; 
                   VII – colaborar no planejamento dos procedimentos licitatórios 
visando à contratação de obras, serviços, e a aquisição de bens de consumo 
e permanentes; 
                   VIII -  colaborar no que se refere à elaboração de normatizações 
referentes à área de processos licitatórios, por meio de políticas internas, 
desde que ratificadas pela assessoria técnica e jurídica; 

        IX -  manter a  atualização das bases de informações e 
conhecimentos necessários ao desempenho das atribuições da equipe 
responsável pela operacionalização dos  Processos Licitatórios; 

       X – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades inerentes ao Programa Cidade Digital, em âmbito 
municipal; 
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    XI – planejar,  analisar  e  propor novos meios de aprimoramento 
contínuo  da tecnologia da Informação;  

      XII – prestar serviços de orientação  quanto  à publicação dos atos 
oficiais no Portal da Transparência; 

     XIII – orientar  e acompanhar  à aquisição, recebimento, conferência, 
devolução, cadastramento, movimentação  e manutenção de equipamentos 
de informática e outros bens, em sua área de atuação; 

  XIV – prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário de 
Administração,  Finanças e Planejamento, bem como ao Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribuições superiores; 

  XV - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

  XVI – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

  XVII - observância das disposições contidas na Lei Orgânica 
Municipal, Constituição Estadual e Federal e demais instrumentos legais 
referentes à área de finanças;  

XVIII - outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo 
Secretário pertinente e / ou Prefeito Constitucional.                                

 
 
Subseção  III 

         DAS DIVISÕES INTERNAS DAS SUBSECRETARIAS E RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS 
  

           III. 1 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

Art. 93.  A Subsecretaria de Administração compreende a seguinte 
estrutura administrativa: 

 
  I -  Departamento de Recursos Humanos;                          

              II – Secretaria da Junta de Serviço Militar; 
              III – Divisão de Identificação;  
            IV – Divisão de Almoxarifado  e Arquivo; e 
                                V - entre outros que vierem a ser instituídos. 
 

§ 1° A Junta de Serviço Militar  é o órgão representativo da unidade superior 
do Governo Federal junto ao Município, competindo-lhe o atendimento aos 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
munícipes relativamente ao alistamento e regularização de documentos do serviço 
militar. 

§ 2° A Divisão de Identificação é o órgão responsável, em parceria com o  
Departamento de identificação do Estado,  pela emissão de Cédulas de Identidade.          
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Art. 94. São atribuições específicas  inerentes ao  exercício do 

cargo denominado Departamento de Recursos Humanos:  
 
I - operacionalização do Sistema Informatizado de Folha de 
Pagamento;  
II –  elaboração de contratos, aditivos  e rescisões contratuais; 
III – expedição de  Certidões, Declarações, Atestados, 

Memorandos, Portarias  e outros atos oficiais congêneres; 

IV – zelar pela boa organização do ambiente de trabalho; 

V -  comunicação mensal  antecipada e  obrigatória de todas as 

alterações a serem efetuadas no Sistema Informatizado de Folha de 

Pagamento ao Prefeito do Município; 

VI - providenciar o arquivamento de toda a documentação 

pertinente;  

               VII - zelar pela boa organização do ambiente de trabalho; 

         VIII - providenciar o recebimento, conferência, estocagem  e 

endereçamento dos materiais, produtos e equipamentos;  

          IX – prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário 

de Administração,  Finanças e Planejamento, bem como ao Prefeito 

Municipal, no uso  de suas atribuições superiores; 

X - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 

fiscalizar a situação funcional dos servidores públicos efetivos e 

comissionados; 

XI – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; 
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XIV - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 

Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 
XV - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 

estrutura administrativa municipal; 
                        XVI - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; e 

XVII - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário 

e / ou Prefeito  Municipal.                                                                                               

 

Art.  95. São atribuições específicas  inerentes ao exercício do 

cargo denominado  Junta de Serviço Militar: 

I – cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal, 
de acordo com as normas baixadas pelas RM; 
          II - efetuar o alistamento militar dos brasileiros, procedendo de 
acordo com as normas vigentes; 
          III - informar ao cidadão alistado sobre as providências a serem 
tomadas quando de sua mudança de domicílio; 
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           IV- providenciar a atualização dos dados cadastrais do cidadão, 
relativos à mudança de domicílio no portal de SERMIL, via internet; 

V- realizar as consultas de cidadão no Portal do SERMIL, 
sempre que julgar necessário; 

VI - providenciar a retificação dos dados cadastrais dos 
alistados, reservistas, dispensados e insetos do Serviço Militar no 
Portal do SERMIL, observando as instruções contidas no art. 58 destas 
Normas; 

VII - validar os dados cadastrais dos cidadãos que realizarem o 
pré- alistamento pela Internet, conferindo-os com a documentação 
apresentada; 
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VIII - restituir aos interessados os documentos apresentados 

para fins de alistamento militar, depois de extraídos os dados 
necessários; 

IX- providenciar a averbação dos dados do exercício de 
apresentação de reserva  no SERMIL; 

 X- fornecer os documentos militares requeridos, após o 
pagamento da taxa e da multa correspondente ou da comprovação de 
isenção da(s) mesma(s), por meio de Ficha Socioeconômica; 

 XI - fazer a entrega dos certificados militares mediante o recibo 
passado nos respectivos relatórios; 
            XII- organizar os processos de retificação de dados cadastrais, 
arrimo de família, notoriamente incapaz, adiamento de incorporação, 
preferência de Força Armada, transferência de Força Armada, 
reabilitação, 2° via de certificado de reservista, serviço alternativo, 
recusa à prestação do serviço militar obrigatório e serviço alternativo, 
anulação de eximição e reciprocidade do serviço militar, 
encaminhando-os à CSM, por intermédio da Del SM; 

                        XIII- revalidar o certificado de alistamento militar (CAM); 
XIV- averbar no CAM ou no SERMIL, as anotações referentes à 

situação militar do alistado, no que lhe couber; 
XV -  determinar o pagamento de taxas e multas militares, 

quando for o caso; 
XVI - Informar ao cidadão, por ocasião do alistamento, os seus 

direitos e deveres com m relação ao Serviço Militar; 
XVII - participar à CSM, por intermédio da Del SM, as infrações a 

Lei do Serviço Militar (LSM) e ao seu Regulamento; 
                        XVIII - organizar e: 

a) Realizar as cerimônias para a entrega de CDI; e 

b) Executar os trabalhos de relações públicas do serviço militar do 

município; 

XIX- recolher à Del SM os certificados militares inutilizados até o 
dia 5 de cada mês; 

XX -  afixar, em local visível, o valor das multas, os documentos 
necessários para o alistamento e aviso de que os documentos não 
retirados em 90 dias serão eliminados; 

XXI- receber nos cartórios exigentes na jurisdição de sua área 
as relações de óbito dos cidadãos falecidos na faixa etária de 18 a 45 
anos, encaminhando-as à CMS, por intermédio da Del SM; 
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XXII - confeccionar mensalmente, em duas vias, o mapa de 

arrecadação de taxa e multas e o mapa de situação estatística, 
encaminhando-as à Del. SM ( Anexos AN e AO); 

XXIII - preencher os CDI  e certificados de isenção (CI) 
encaminhando-os à Del SM, para fins de assinatura ; 

                        XXIV - assinar o termo de manutenção de sigilo do SERMIL; 
          XXV – encaminhar ao Prefeito Municipal os relatórios periódicos 
ou eventuais das atividades desenvolvidas; 

XXVI - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

XXVII - atuação integrada e harmônica com  todos que integram 
a estrutura administrativa municipal; 

                       XXVIII - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente; 

         XXIX - outras atribuições correlatas determinadas pelo 
Secretário e / ou Prefeito  Municipal. 

                                                                                                       
Art.  96. São atribuições específicas inerentes ao exercício do 

cargo denominado Divisão de Identificação:  

 I –  prestar assistência especial, direta ou indireta á direção do 
Instituto de Polícia Científica ( IPC ); 
           II – requerer mensalmente junto ao do Instituto de Polícia 
Científica(IPC ), o material administrativo ( cédulas de identidade,  
prontuários, tintas, entre outros ); 
          III – proceder  com o cadastramento dos requerentes nos 
prontuários pertinentes; 
          IV - prestar contas mensalmente das cédulas de identidades 
emitidas, bem como da arrecadação da taxa pertinente; 
          V -  efetuar a emissão, recebimento e o não recebimento de 
todas as cédulas de identidade no   Livro  pertinente; 

                                     VI - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente;  

                            VII - zelar pela boa organização do ambiente de trabalho; 

         VIII - providenciar o recebimento, conferência, estocagem  e 

endereçamento dos materiais, produtos e equipamentos;  
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            IX - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 

fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

            X – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; 

           XI - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 

Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

           XII - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 
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      XIII – prestar assistência especial, em sua área de atuação, direta 

ou indireta ao Secretário de Administração, Finanças e Planejamento, 

bem como ao Prefeito Municipal; 

        XIV - outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário e 

/ ou Prefeito  Municipal. 

 

        Art. 97. São atribuições específicas inerentes ao exercício do 

cargo denominado  Divisão de Almoxarifado e Arquivo: 

I –  realizar levantamento anual das necessidades materiais por 
áreas; 

                     II - zelar pela boa organização do ambiente de trabalho; 

         III - providenciar o recebimento, conferência, estocagem  e 

endereçamento dos materiais, produtos e equipamentos;  

                    IV – gerenciar o estoque; 

          V  - efetuar a conferência semanal da validade dos materiais, 

produtos e equipamentos, conforme cada especificidade; 

                     VI – apresentar sugestões para o aperfeiçoamento contínuo dos 

serviços; 
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        VII – examinar, conferir e receber o material adquirido de acordo 

com as Notas de Empenho, podendo, quando for o caso, solicitar o 

exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados; 

       VIII – conferir os documentos de entrada de material, e liberar as 

Notas Fiscais para pagamento; 

        IX – atender as requisições de materiais das unidades integrantes 
da estrutura administrativa municipal; 
         X – registrar formalmente a ocorrência de mercadorias entregues 
em desacordo com o empenho; 

                                     XI – realizar o inventário anual; 
                                    XII – manter atualizado o registro dos bens no almoxarifado e 
arquivo; 

        XIII - controlar e manter os registros de entrada e saída dos 
materiais e documentação sob sua guarda; 

                                        XIV – realizar o balanço mensal fornecendo dados para a 
contabilidade; 
                                        XV -  examinar, conferir e receber a documentação entregue no 
arquivo; 

        XVI – organizar o almoxarifado e arquivo de forma a garantir o 
armazenamento adequado e a segurança dos materiais e 
documentação; 
        XVII -  realizar levantamento anual das necessidades materiais de 
expediente para o adequado funcionamento; 
       XVIII  -  registrar em formulário apropriado o ingresso e a saída da 
documentação; 
         XIX - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 
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XX - atuação integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 

                 XXI- providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente;  
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XXII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao subsecretário, 

Secretário pertinente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas 

atribuições superiores; 

XXIII- planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 

fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

XXIV – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; e    

XXV -    outras atribuições correlatas determinadas pelo subsecretário, 

secretário e / ou Prefeito  Municipal. 

                                                                      Subseção  III 
         DAS DIVISÕES INTERNAS DAS SUBSECRETARIAS E RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS 
  

           III. 2 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 
 

 
Art. 98.  A Subsecretaria de Planejamento  compreende a seguinte 

estrutura administrativa:     
 
                         I – Divisão do Serviço de Empenho; e 

           II – Divisão de Administração Tributária. 
                             

Art. 99. São atribuições específicas inerentes ao exercício do cargo 

denominado  Divisão  do Serviço de Empenho: 

I - executar o orçamento em vigência através da emissão de Notas de 
Empenho; 

                       II - verificar a regularidade fiscal dos fornecedores e prestadores de 
serviços; 
                       III – organizar todos os empenhos para fixação nos balancetes 
mensais; 

          IV – acompanhamento da execução orçamentária, solicitando quando 
necessário, disponibilidade  orçamentária; 

 V - providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; 
VI - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, Constituição 

Estadual e Federal e demais legislações específicas; 
VII - atuação integrada e harmônica com  todos os que integram a 

estrutura administrativa municipal; 
         VIII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e fiscalizar 
as atividades descritas na sua área de atuação; 
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IX – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas; 
 
                                                                                                             70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X - prestar assistência especial, direta ou indireta ao subsecretário de 

Finanças, bem como ao Secretário de Administração, Finanças e 
Planejamento e ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições superiores; 
e                        
           XI - outras atribuições correlatas determinadas pelo subsecretário, 
Secretário e / ou Prefeito  Municipal. 

 
Art.  100.  São atribuições específicas inerentes ao exercício do cargo 

denominado  Divisão de Administração Tributária: 

 

 I - promoção anual de reuniões sobre o cadastramento, 

recadastramento, lançamento, a arrecadação e fiscalização dos tributos e 

demais rendas municipais; 

II - operacionalização do Sistema Informatizado de Cadastramento 

Tributário; 

III –  elaboração de carnês de pagamentos, Documento de 

Arrecadação Municipal – DAM, termos de parcelamento de débitos, termos de 

encontro de contas, ofícios, certidões, declarações, notificações, entre outros 

atos oficiais correlatos; 

IV – expedição de  certidões, declarações, atestados, memorandos  e 

outros atos oficiais congêneres; 

V – registro dos débitos tributários anuais no Livro da Dívida Ativa até a 

data constante no Código Tributário do Município; 

VI – cobrança dos preços públicos referentes aos aluguéis de boxes, 

bem como de espaços públicos ocupados por feirantes e ambulantes no 

mercado público e em outros recintos;  
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VII – efetuação de cobrança dos preços públicos referentes aos  

espaços públicos ocupados por “ barraqueiros “ e ambulantes em eventos 

festivos; 

VIII – prestação de contas semanal da arrecadação  provenientes da 

feira livre e / ou outros eventos na Subsecretaria de finanças; 

IX - arquivamento de toda a documentação pertinente; 

X - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário de 

Administração e Finanças, bem como ao Prefeito Municipal, no usos de suas 

atribuições superiores; 

XI - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e fiscalizar 
as atividades descritas na sua área de atuação; 

XII – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas; 

XIII - observância das diretrizes emanadas na Lei Orgânica, 
Constituição Estadual e Federal e demais legislações específicas; 

XIV – atuar de forma  integrada e harmônica com  todos que integram a 
estrutura administrativa municipal; 
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XV - providenciar o arquivamento de toda a documentação 
pertinente;  
         XVI - promoção anual de reuniões sobre o cadastramento, 

recadastramento, lançamento, a arrecadação e fiscalização dos 

tributos e demais rendas municipais; 

VIII - operacionalização do Sistema Informatizado de 

Cadastramento Tributário; 

           IX –  elaboração de carnês de pagamentos, Documento de 

Arrecadação Municipal – DAM, termos de parcelamento de débitos, 
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termos de encontro de contas, ofícios, certidões, declarações, 

notificações, entre outros atos oficiais correlatos; 

  X – expedição de  certidões, declarações, atestados, 

memorandos  e outros atos oficiais congêneres; 

 XI – registro dos débitos tributários anuais no Livro da Dívida 

Ativa até a data constante no Código Tributário do Município; 

 XII – cobrança dos preços públicos referentes aos aluguéis de 

boxes, bem como de espaços públicos ocupados por feirantes e 

ambulantes no mercado público e em outros recintos;  

XIII – efetuação de cobrança dos preços públicos referentes aos  

espaços públicos ocupados por “ barraqueiros “ e ambulantes em 

eventos festivos; 

           XIV – prestação de contas semanal da arrecadação  

provenientes da feira livre e / ou outros eventos na Subsecretaria de 

finanças; 

 XV - arquivamento de toda a documentação pertinente; e 

 XVI – outras atribuições correlatas designadas pelo Secretário e 

/ ou Prefeito Municipal. 
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Subseção  III 

         DAS DIVISÕES INTERNAS DAS SUBSECRETARIAS E RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS 
  

           III. 3 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 
 

Art. 101.  A Subsecretaria de Planejamento  compreende a seguinte 
estrutura  administrativa:     

                  
           I – Coordenação  Técnica Especial  de Licitações, Compras  e 
Contratos;  

II – Coordenadoria Técnica ( Secretaria Executiva ) da Casa do 
Empreendedor e Centro de Capacitação Continuada; e 

                           III - Coordenadoria Técnica Especial de Tecnologia da Informação;        
                    

Art. 102.  São atribuições específicas inerentes ao cargo de 

Departamento  Técnico  Especial  de Licitações, Compras  e Contratos:    

I - gerenciar a realização dos procedimentos licitatórios visando à 
contratação de obras, serviços, e a aquisição de bens de consumo e 
permanente para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras;  

II -  elaborar normatizações referentes à área de processos licitatórios, 
por meio de políticas internas, desde que ratificadas pela Secretária de 
Administração, Finanças e Planejamentos; 

III - gerenciar e assegurar a atualização das bases de informações e 
conhecimentos necessários ao desempenho das atribuições da equipe 
responsável pela operacionalização dos  Processos Licitatórios;  

IV -  gerenciar os serviços pertinentes à elaboração de editais de 
licitações, analisando seus enquadramentos legais e respeitando as 
inovações da legislação que doutrina as atividades, definindo a modalidade 
licitatória mais adequada para cada processo;  

V - coordenar e orientar a equipe licitatória dentro das diretrizes legais 
que norteiam os procedimentos licitatórios;  

VI -  receber e analisar todos os processos pertinentes aquisição de 
materiais, contratação de serviços e obras, concessão de espaços físicos e 
oferta de bens, definindo a modalidade licitatória adequada para cada qual 
destas demandas;  
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VII - auxiliar, quando possível, outros departamentos da Prefeitura 

Municipal de Cabaceiras, objetivando assim, a correta elaboração dos 
processos que motivarão os certames licitatórios;  

VIII - propor, quando for o caso, alterações em procedimentos e 
padrões na fase interna dos processos, sempre objetivando alcançarmos 
melhores resultados,  emitindo a análise preliminar necessária;  

IX -  realizar o planejamento dos processo licitatórios, focando na 
celeridade das tarefas desenvolvidas pelo mesmo;  

X -  encaminhar minutas de editais para exame e emissão de parecer 
perante a Assessoria Jurídica;  
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XI -  auxiliar a equipe naquilo que for necessário para a emissão 

de respostas aos pedidos de questionamentos, impugnações e 
recursos advindos dos certames licitatórios (salvo aqueles de ordem 
técnica);  

XII -  dar transparência aos certames licitatórios realizados;  
XIII - emitir pareceres que fundamentem o não encaminhamento 

dos processos recebidos;  
XIV -  distribuir as tarefas  com a equipe licitatória de forma 

coerente e que foquem uma maior celeridade nas licitações da 
Prefeitura Municipal de Cabaceiras;  

XV - analisar todos os pareceres jurídicos emitidos pela 
Assessoria Jurídica, e quando necessário, ajustar os editais em 
consonância as diretrizes recomendadas por esta consultoria jurídica;  

XVI -  participar de reuniões diversas representando o 
Departamento, sempre que convocado;                                

XVII - receber as intimações judiciais pertinentes aos certames 
licitatórios, manifestando-se quando cabível;  

XVIII - assumir a responsabilidade naquilo que for concernente 
ao papel de Coordenador, quanto aos trabalhos realizados pela equipe 
pertinente;  

XIX - realizar um planejamento de cursos e treinamentos que 
sejam atrelados às atividades desenvolvidas no Departamento, 
objetivando assim, qualificar cada vez mais, os servidores lotados no 
departamento;  
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XX - gerenciar a equipe no que tange a execução dos trabalhos, 

os resultados a serem obtidos   e o cumprimento das funções de cada 
um dentro do Departamento;  

                         XXI - prestar atendimento ao Público, quando necessário;  
    XXII - gerenciar os trabalhos pertinentes ao cadastramento de 

fornecedores;  
XXIII - gerenciar os trabalhos e atribuições naquilo que concerne 

à catalogação de materiais e serviços;  
XXIV - definir pela republicação ou não de editais que tenham 

sido homologados como fracassado, dentro da avaliação correta e 
necessária, sempre respeitando a agenda de licitações e as demandas,  
afim de não prejudicar o andamento de outros processos; 

XXV - coordenar e supervisionar as atividades relacionadas às 
compras e contratos; 

XXVI - elaborar e expedir ofícios, memorandos, 
correspondências e demais solicitações relativas aos assuntos 
pertinentes;  

XXVII - receber e dar encaminhamento a processos 
administrativos, de autorização de despesas, licitatórios e outros 
expedientes, consultando a Secretaria Administrativa, no que couber;  

         XXVIII - realizar periodicamente reuniões com os secretários 
municipais; 

        XXIX - acompanhar as publicações e atualizações  nos meios de  
divulgação exigidos, conforme a legislação;                                                                                                              

XXX - assessorar a Secretaria Administrativa no planejamento 
das compras e na contratação de serviços através de processos 
licitatórios;  
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XXXI - fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento 

das licitações e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias 
para a obtenção de melhores resultados;  

XXXII - coordenar a elaboração dos contratos, termos aditivos, 
convênios e termos de cooperação;  

XXXIIII - acompanhar a execução contratual junto às unidades 
técnicas, incluindo o acompanhamento do andamento e tramitação dos 
pedidos de acréscimo e supressão;  
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XXXIV -  promover pesquisas junto às unidades técnicas, 

buscando adequar as necessidades das mesmas ao planejamento das 
licitações a serem realizadas;  

XXV - fornecer apoio técnico-logístico às unidades técnicas, 
com vistas às aquisições de materiais/contratações de serviços;  

XXVI -  fornecer apoio técnico-logístico na condução e 
planejamento dos contratos de competência das unidades técnicas;  

XXVII - promover estudos técnicos para orientar a contratação 
dos principais serviços terceirizados, possibilitando a prática de 
melhores preços, padronização e unificação na forma da contratação, 
em conjunto com as unidades técnicas;  

.                    XXVIII - analisar as observações e recomendações dos 
Pareceres emanados pelas unidades competentes, com auxílio da 
assessoria jurídica;  

XXIX - garantir a eficiência e eficácia dos processos, por meio da 
implantação das ferramentas de monitoramento e melhoria dos 
processos; 

XXX– prestar assistência especial, direta ou indireta ao 
Secretário pertinente, bem como ao Prefeito Municipal, no usos de 
suas atribuições superiores; 

XXXI - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e 
fiscalizar as atividades descritas na sua área de atuação; 

XXXII – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos 
ou eventuais das atividades desenvolvidas; 

XXXIII - observância das disposições contidas na Lei Orgânica 
Municipal, Constituição Estadual e Federal e demais instrumentos 
legais referentes à área de licitações, contratos e compras; e 

XXIV - outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo 
subsecretário, secretário  e / ou Prefeito Constitucional.        

 
Art. 103.  São atribuições específicas  inerentes ao  exercício do 

cargo denominado  Coordenadoria Técnica ( Secretaria Executiva ) da 
Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação Continuada: 

 
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; 
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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;         

                    XIII -  providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; 

          XIV - prestar assistência especial, direta ou indireta a(o), subsecretária 

de Planejamento, Secretário, bem como ao Prefeito Municipal, no uso  de 

suas atribuições superiores; e 

            XV - outras atribuições correlatas determinadas pela subsecretária, 

secretário e / ou Prefeito  Municipal.  

Art. 104.  São atribuições específicas  inerentes ao  exercício do cargo 
denominado  Coordenadoria Técnica de Tecnologia da Informação: 

 
I – planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e fiscalizar 

as atividades inerentes  ao Programa Cidade Digital, em âmbito municipal; 
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II – analisar e  propor novos meios de aprimoramento contínuo  da 

tecnologia da Informação;  
III – prestar serviços de orientação  quanto  à publicação dos atos 

oficiais no Portal da Transparência; 
IV – prestar serviços de orientação e acompanhamento quanto à 

aquisição, recebimento, conferência, devolução, cadastramento, 
movimentação  e manutenção de equipamentos de informática e outros bens, 
em sua área de atuação; 

V – realizar levantamento anual das necessidades materiais; 
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                   VI –  zelar pela boa organização do ambiente de trabalho 
   VII -  encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 

eventuais das atividades desenvolvidas;         

                           VIII -  providenciar o arquivamento de toda a documentação 

pertinente; 

                  IX - prestar assistência especial, direta ou indireta ao Secretário  

de Educação, bem como ao Prefeito Municipal, no uso  de suas atribuições 

superiores; 

     X - outras atribuições correlatas determinadas pelo subsecretário, 

secretário e / ou Prefeito  Municipal.  

    
Capítulo IV 

DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DOS CARGOS DA CLASSE  
PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

 
                  Art. 105.  A nomeação e o exercício dos cargos de provimento em 
comissão obedecerão ao que dispõe especificamente a legislação pertinente, 
ao Regime Jurídico do Município e ao Quadro de Pessoal da Administração 
Direta do Poder Executivo do Município de Cabaceiras. 
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      Art. 106.  A Estrutura Administrativa estabelecida na presente Lei, 

entrará em funcionamento gradualmente, à medida  que as Secretarias e 
órgãos que a compõem forem sendo implantadas, segundo as conveniências 
da administração e as disponibilidades de recursos. 

 
       Art. 107.  A implantação da estrutura para o adequado 

funcionamento das Secretarias e Órgãos municipais serão  efetivadas através 
das seguintes medidas: 

 
          I – provimento dos respectivos cargos em comissão por meio de 
Portarias; 

      II – lotação de pessoas e dotação de materiais indispensáveis ao 
seu funcionamento; e 

                    III – instrução dos gestores quanto às competências pertinentes. 
 

    Art. 108. Os cargos de provimento em comissão necessários à 
implantação da Estrutura Administrativa serão os previstos nesta Lei. 

 
     Parágrafo único.  Os cargos de provimento em comissão serão 

providos por ato do Prefeito, na forma prevista na Lei Orgânica do Município, 
a quem compete privativamente à escolha, bem como, a sua exoneração. 

  
    Art. 109.  Os cargos de classe provimento comissão do Magistério 

são regidos por Lei própria dispondo sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração. 
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Art. 110.  O Servidor Efetivo, integrante do Quadro Permanente 

de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, 
nomeado para exercer cargo comissionado, perceberá, além da sua 
remuneração específica, apenas a gratificação de exercício de função.   
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Art. 111.  O valor da remuneração dos cargos de provimento em 

comissão, criados por esta Lei, será estipulada em vencimento, a 
exceção dos Secretários Municipais cuja remuneração será 
denominada de subsídios, já fixada em Lei própria de iniciativa do 
Poder Legislativo. 

 
Art. 112.  O Servidor  Efetivo Municipal que for nomeado para 

exercer  cargo de provimento em comissão poderá optar:  
 

            I – pelo vencimento do cargo em comissão; ou 
            II – pela remuneração do cargo de provimento efetivo. 

 
Parágrafo único. Não será facultado ao servidor, em nenhuma 

hipótese, acumular as remunerações totais  ou parciais dos dois 
cargos. 
 
 

                   CAPÍTULO  V 
              DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE A ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 
 

 
 Art. 113.  As comissões integrantes desta Lei poderão possuir 

organização e funcionamento disciplinados em atos normativos 
próprios, adequados à  legislação peculiar, editados por meio de 
Decreto expedidos pelo Prefeito Municipal. 

 
  Art.  114.  Os Órgãos Públicos, os Programas especiais de 

trabalho e os órgãos  colegiados da Estrutura Administrativa Municipal 
terão organização e funcionamento disciplinados por esta Lei e por 
outras leis especiais, complementadas por estatutos, regulamentos e 
regimentos editados por meio de Decreto do Poder Executivo 
Municipal.  

 
  Art. 115. O exercício de mandato nos Conselhos Municipais 

não será remunerado, sendo considerado serviço público honorífico, 
relevante e prioritário. 
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TÍTULO  X 
                                                                                   Capítulo único 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 

 
Art. 116.  Fica o Prefeito  Municipal autorizado a proceder no 

Orçamento do Município para o  exercício em curso, aos ajustes em 
decorrência desta Lei, respeitadas as exigências previstas na Lei 
Orgânica do Município: 

              
I -  redistribuição dos créditos consignados na Lei Orçamentária 

em vigência, com vistas a atender o re – ordenamento de competência 
institucional entre as Secretarias e órgãos pertinentes; 

              II -  promover a reestruturação e reorganização dos órgãos 
existentes; e 

         III – reorganizar, reclassificar, transpor, transformar ou adaptar a 
nova estrutura organizacional os órgãos e cargos de provimento em 
comissão existentes. 

 
Art. 117.  O Profissional do Magistério Público Municipal  que for 

nomeado para exercer cargo de classe provimento em comissão, 
originários de programas municipais, ora instituídos, denominados de: 
Coordenador Especial do Programa de Educação na Zona Rural, 
Coordenador Especial do Programa de Alfabetização de Jovens e 
Adultos  e  Coordenador Especial de Gerenciamento do Polo de 
Educação à Distância, ou ainda outros que virem a ser instituídos, 
receberá o mesmo valor do vencimento do cargo efetivo originário. 

 
Art. 118. O Servidor Público Efetivo Municipal que for nomeado 

para exercer cargo de classe provimento em comissão decorrente de 
desenvolvimento de atividades inerentes a Programas Federais, nas 
áreas de saúde, educação e desenvolvimento social, denominados, 
conforme o caso  de Coordenadoria e /ou Departamento Técnico, 
perceberão a remuneração atribuída ao seu cargo efetivo, acrescido ou 
não de gratificação, conforme cada caso, devidamente registrado nos 
anexos integrantes desta Lei. 
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Art. 119.  O valor da remuneração atribuída aos servidores 

ocupantes de cargos classe provimento em comissão, são  os  fixados 
nos Anexos, os quais  são  partes  integrantes desta Lei. 

 
Art. 120.  O valor da remuneração total dos Subsecretários 

poderão ser reajustados,  a cada quatro anos, via Lei Municipal, tendo-
se por referência o reajuste dos Subsídios dos Secretários Municipais  
fixados pelo Poder Legislativo, mantendo-se a  mesma diferença  
percentual  dos  valores atuais. 
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Art. 121.  O valor da remuneração  total dos cargos 
comissionados instituídos por este instrumento, cujo valor tem por base 
o salário mínimo nacional em vigência,   poderão ser reajustados,  
anualmente, via Decreto Municipal, tendo-se por referência o reajuste 
do referido salário  fixado pelo Governo Federal, mantendo-se a  
mesma diferença  percentual  dos valores ora instituídos. 

 
Art. 122.  Em caso de extinção dos Programas Federais  

temporários, cujas coordenações  e / ou Departamentos e Divisões 
estejam constantes neste instrumento regulamentador, o  Poder 
executivo municipal deverá  providenciar a extinção dos mesmos, via 
Lei Municipal. 

 
Art. 123.  Em caso de instituições de  Programas a nível 

Federal, Estadual  e / ou Municipal, os mesmos deverão ser 
incorporados a esta Lei, por meio de outra Lei complementar a esta Lei 
municipal.    

 
Art. 124. O Chefe do Poder Executivo Municipal, no que puder,  

atendendo ao princípio da economicidade, bem como ao critério 
pessoal de confiança e qualificação exigida,  poderá dar preferência à 
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nomeação de servidores públicos efetivos para o desempenho de 
atividades inerentes aos cargo de provimento em comissão. 

 
Art. 125. A ocupação de  cargos de natureza  Técnica  Especial  

deverá atender, ao preenchimento de pré-requisitos relacionados à 

apresentação de certificados e /ou diplomas, conforme a especificidade 

da área. 

Art. 126.  Para cada cargo haverá um único ocupante, sendo 
cada cargo criado em número único. 

 
Art. 127.  Ficam extintos todos os cargos de provimento em 

comissão  não previstos por esta Lei, ficando os seus  atuais ocupantes 
automaticamente exonerados. 

   
Art. 128.  Ficam expressamente revogadas todas as disposições 

em contrário, em especial  as Leis  Complementares  nºs  05 / 2001, 07 
/ 2003, 01 / 2006, 01 / 2009 e 05 / 2017. 

 
    Art. 129.  Esta Lei entrará, em vigor, na data de sua publicação. 
                                      
                            Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
                                               Cabaceiras, 3 de abril de 2018; 182 anos de Emancipação 
Política. 
 

.      
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 
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LEI COMPLEMENTAR N° 13 / 2018. 
 

    A N E X O – I 
Quadro de cargos da classe provimento em comissão 

                                            
                                                         Órgãos de Decisão Especial 
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                                                           GABINETE DO PREFEITO 
 

 
 Denominação  Nível de 

assessoramento 
Vencimento – 
base 

 Gratificação    Total 

Chefe de 
 Gabinete 
 
 

 Direção e 
Assessoramento 
Superior. 
 

 
R$ 1.500,00 
 

   
R$ 500,00 

 
R$ 2.000,00 
 

Departamento 
de Turismo e 
Comunicação 
Social 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

R$    954,00  R$   150,00 R$ 1.104,00 

Departamento 
de Segurança 
Pública 
 
 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

R$    954,00  R$   150,00 R$ 1.104,00 

Divisão  de 
Comunicação 
Social 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

 
R$    954,00 

 
R$    100,00 

 
R$  1.054,00 

Divisão de 
Promoção de 
Eventos. 
 
 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 

R$    954,00 R$    100,00 R$  1.054,00 
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                                            A N E X O – II - Quadro de cargos da classe provimento em 
comissão                                                                                                                                                                                                      

                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 

  Denominação  Nível de 
assessoramento 

Vencimento –  
base 

Gratificação      Total 

Secretaria de 
Educação. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Superior. 

R$  3.000,00  * 
(subsídio ) 
 

     ----- 
 

R$ 3.000,00 
 

Secretaria Executiva 
 da Educação. 

Direção e 
Assessoramento 
Superior. 

R$ 1.500,00      ----- R$ 1.500,00 

Coordenadoria Especial  
do Programa de 
Educação na Zona 
Rural. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Superior.   

*Mesmo vencimento 
recebido pelo 
profissional do 
magistério efetivo 
designado para 
ocupação do 
cargo.Art.112. 

    -----      ------- 

Coordenadoria Especial  
do Programa   
de  Alfabetização de 
Jovens e Adultos – 
Ensino Fundamental. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Superior.   

*Mesmo vencimento 
recebido pelo 
profissional do 
magistério  efetivo 
designado para 
ocupação do cargo. 
Art. 112. 

    -----      ------- 

Coordenadoria Especial  
de Gerenciamento do 
Polo de Educação à 
Distância - UAB. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Superior.    

*Mesmo vencimento 
recebido pelo 
profissional do 
magistério  efetivo 
designado para 
ocupação do cargo 
.Art. 112. 

    -----      ------- 

Coordenadoria Especial 
de Gerenciamento dos 
Transportes Escolares. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Superior.    

R$  1.500,00 R$   500,00 R$  2.000,00 

Dept°. de Cultura. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Superior.    

R$      954,00  R$    150,00  R$   1. 104,00 

Divisão de Programas  
Especiais de Ensino. 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário.  

R$       954,00   R$    100,00 R$   1.054,00 
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Coordenadoria   de 
Educação Ambiental   

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 

R$       954,00   R$    100,00 R$   1.054,00 

Divisão de Alimentação 
Escolar 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 

R$       954,00   R$    100,00 R$   1.054,00 

Divisão de Desportos. Direção e 
Assessoramento 
Intermediário.  

R$       954,00 R$     100,00 R$    1.054,00    

Divisão de Serviços 
Administrativos de 
Secretarias Escolares. 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 

R$       954,00   R$    100,00 R$   1.054,00 
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            A N E X O – III 

Quadro de cargos da classe provimento em comissão 
 

                                             SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
  Denominação  Nível  de 

Assessoramento 
Vencimento  
- base 

Gratificação Total 

Secretaria Municipal  
de Saúde. 

Direção e 
assessoramento 
superior 

R$ 3.000,00    
* (Subsídio ) 

        -------  R$  3.000,00 

Subsecretaria de 
Saúde. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Superior.    
 

R$ 1.500,00 
 

 R$ 500,00 
 

R$  2.000,00 
 

Departamento Técnico 
Especial  de 
Administração do 
Centro de Saúde Ana 
Aires de Queiroz. 

Direção e 
Assessoramento 
Superior.    

R$ 1.500,00 
 
 

R$   500,00 R$  2.000,00 
 
 

Departamento Técnico 
Especial de Vigilância 
Sanitária, 
Epidemiológica e 
Ambiental. 
 

 Direção e 
Assessoramento 
Superior.    

R$ 1.500,00 
 
 

R$   500,00 R$  2.000,00 
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Coordenadoria 
Técnica Especial do 
Programa  Federal: 
Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família – 
NASF, Centro de 
Especialidades 
Odontológicas – CEO  
e Academia de Saúde.  

Direção e 
Assessoramento 
Superior.    
 

R$ 1.000,00 R$  500,00 R$  2.000,00 

 Coordenadoria 
Técnica Especial do 
Programa  Federal: 
Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU. 

Direção e 
Assessoramento 
Superior.    
 

R$ 1.000,00 
 

R$  500,00 R$  1.500,00 

Coordenadoria 
Administrativa 
Especial   de 
Administração do 
Centro de Saúde Ana 
Aires de Queiróz. 
 
 

Coordenadoria 
Administrativa   
Especial e 
Assistência  
Intermediária. 
    

R$ 1.000,00. R$ 500,00 R$  1.500,00 
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                                                SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
  Denominação Nível  de 

assessoramento 
Vencimento  - 
base 

Gratificação      Total 
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Divisão de 
Gerenciamento   
de  Viagens para 
Transporte de 
Enfermos. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

R$ 954,00 R$ 100,00 R$  1.054,00 

Divisão de 
Gerenciamento 
dos Serviços de 
Higienização e 
Limpeza. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

R$ 954,00 R$ 100,00 R$  1.054,00 
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  A N E X O – IV 

Quadro de cargos da classe provimento em comissão 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
  Denominação Nível  de 

assessoramento 
Vencimento - 
base 

Gratificação Total 

Secretaria Municipal  
de Desenvolvimento 
Social. 
 

 
 

R$  3.000,00  * 

( Subsídio ) 

        ----- 
 

 R$ 3.000,00 
 

Coordenadoria Técnica  
Especial de 
gerenciamento do 
Centro de Referência de 
Assistência Social – 
CRAS. 
 

Direção e 

Assessoramento 
superior. 

R$ 1.500,00 R$ 300,00 R$ 1.800,00 

Departamento de  
Ação Social. 

Direção e 

Assessoramento 
intermediário. 

R$  954,00 R$   150,00     R$  1.104,00 

Divisão de Programas 
Especiais  
de Assistência Social. 
 
 

 Direção e 

Assessoramento 
intermediário. 

R$  954,00 R$    100,00 R$  1.054,00 

Coordenadoria do 
Programa Federal Bolsa 
Família. 
 

 Direção e 
Assessoramento 
intermediário. 

R$  954,00 R$     100,00 R$  1.054,00, 
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A N E X O – V 
Quadro de cargos da classe provimento em comissão 

 
                       SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  RURAL E MEIO 
AMBIENTE 
 

 
  Denominação Nível  de 

assessoramento 
Vencimento - 
base 

Gratificação Total 

Secretaria 
Municipal  
de 
Desenvolvimento 
Rural e Meio 
Ambiente. 
 

Direção  e 
assessoramento 
superior. 

R$  3.000,00  

*  
 

        ----- 
 

 R$ 3.000,00 
 

Subsecretária  de 
Desenvolvimento  
Rural e Meio 
Ambiente.  

Direção  e 
assessoramento 
superior. 

R$ 1.500,00 R$  500,00     R$   2.000,00 

Divisão de  
Meio Ambiente  
e Recursos 
Hídricos 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

R$ 954,00 R$    100,00 R$  1.054,00 

Divisão de 
Assistência 
Técnica ao 
produtor Rural 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário 

R$ 954,00 R$     100,00 R$  1.054,00 
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Divisão de 
Desenvolvimento 
da Atividade 
Coureira 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário 

R$ 954,00 R$     100,00 R$  1.054,00 

Divisão  de  
Cadastro Rural  - 
ITR. 
 
 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário 

R$ 954,00 R$     100,00 R$  1.054,00 

Divisão de 
Fomento à 
Caprinovinocultura. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário 

R$ 954,00 R$     100,00 R$  1.054,00 
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               A N E X O – VI 
Quadro de cargos da classe provimento em comissão 

                                 

 
                      SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  e SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

 
  Denominação Nível de 

assessoramento 
Vencimento - 
base 

Gratificação       Total 

Secretaria  de 
 Infraestrutura  
e Serviços 
Públicos. 
 

Direção  e 
assessoramento 
superior. 
 

R$  3.000,00  *  
  ( Subsídio ) 

        ----- 
 

 R$ 3.000,00 
 

Subsecretaria de  
Infraestrutura  

Direção e 
assessoramento 

R$ 1.500,00 
 

 R$ 500,00 
 

 R$ 2.000,00 
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e Serviços 
Públicos. 
 

intermediário. 
 

Divisão de  
Fiscalização de  
 Posturas e Obras 
municipais. 

Direção e 
assessoramento 
Intermediário. 

R$     954,00 R$    100,00 R$  1.054,00 
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A N E X O –VII 

   Quadro de cargos da classe provimento em comissão 
 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
                               SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
 
 
                                                          
 

  Denominação Nível  de 
assessoramento 

Vencimento 
- base 

Gratificação      Total 

Secretaria  
Municipal 
de 
Administração,  
Finanças e 
Planejamento. 
 

Direção  e 
assessoramento 
superior 
 

R$  3.000,00  
*  
 

        ----- 
 

 R$ 3.000,00 
 

Subsecretaria  
de 
Administração. 
 

Direção  e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

R$ 1.500,00 
 

R$ 500,00 
 

R$  2.000,00 
 

Subsecretaria 
 de  Finanças. 
 
 

Direção  e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 
 

R$ 1.500,00 
 

R$ 500,00 
 

R$  2.000,00 
 

Subsecretaria 
 de  
Planejamento. 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

R$ 1.500,00 
 

R$ 500,00 
 

R$  2.000,00 
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                                                                        A N E X O – VIII  
                                     Quadro de cargos da classe provimento em comissão     
                         
                                 
                                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
   
    

  Denominação Nível  de 
assessoramento 

Vencimento 
- base 

Gratificação      Total 

Departamento de 
Recursos 
Humanos. 

Direção  e 
assessoramento 
superior. 
 

R$  954,00 
 

 R$ 150,00 
 

 R$ 1.104,00 
 

Secretaria da Junta 
de Serviço Militar. 

Direção  e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

R$   954,00 
 

R$ 100,00 
 

R$  1.054,00 
 

Divisão de 
Identificação. 
 

Direção  e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 
 

R$    954,00 
 

R$  100,00 
 

R$  1.054,00 
 

Divisão de 
Almoxarifado e 
Arquivo. 
 

Direção e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

R$     954,00 
 

R$   100,00 
 

R$   1.054,00 
 

 
                                                                                                                          
                                                              A N E X O – IX 
                                     Quadro de cargos da classe provimento em comissão     
                                                         
 
                                                        SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 
 
      



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
  Denominação Nível  de 

assessoramento 
Vencimento 
- base 

Gratificação      Total 

Divisão de Serviço 
de Empenho.. 
 

Direção  e 
assessoramento 
intermediário. 
 

R$  954,00 
 

 R$  100,00 
 

R$  1.054,00 
 

Divisão de 
Administração 
Tributária. 

Direção  e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

R$   954,00 
 

R$  100,00 
 

R$  1.054,00 
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                                                                    A N E X O – X 
                                     Quadro de cargos da classe provimento em comissão     
                         
                                 
                                                      SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 
      

  Denominação Nível  de 
assessoramento 

Vencimento 
- base 

Gratificação      Total 

Departamento 
Técnico Especial de 
Licitações, 
Contratos e 
Compras. 
 

Direção  e 
assessoramento 
intermediário. 
 

R$ 1.500,00 
 

R$ 500,00 
 

 R$  2.000,00 
 

Coordenadoria da 
Casa do 
Empreendedor e 
Centro de 
Capacitação 
Continuada. 
 

Direção  e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

 
R$  1.300,00 
 

 
R$ 200,00 
 

 
R$ 1.500,00 
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Coordenadora 
Técnica de 
Tecnologia da 
Informação. 

Direção  e 
Assessoramento 
Intermediário. 
 

 
R$  1.300,00 
 

 
R$ 200,00 
 

 
R$ 1.500,00 
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LEI COMPLEMENTAR n° 13 / 2018. 
 

ANEXO  XI 
 

O R G A N O G R A M A 
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GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

 
1 - CHEFIA DE GABINETE 

 

 

 
2 - DEPTO. DE 
TURISMO E 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL. 

 
3 – DEPTO. DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA. 

 
4 - DIVISÃO DE 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL. 

 
5 - DIVISÃO DE 
PROMOÇÕES 
DE EVENTOS. 
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                                 ANEXO  XIII - LEI  COMPLEMENTAR n° 13 / 2018.  

 
O R G A N O G R A M A 

 

 

 
1 - SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

 

 
2 - SUBSECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

 
3 - DEPTO. TÉCNICO 
ESPECIAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
CENTRO DE SAÚDE ANA 
AIRES DE QUEIROZ. 

 
4 - DEPTO. TÉCNICO 
ESPECIAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGICA 
E AMBIENTAL. 

  
5 - COORDENADORIA 
TÉCNICA ESPECIAL DOS 
PROGRAMAS FEDERAIS: 
NASF, CEO e ACADEMIA 
DE SAÚDE. 

 
6 - COORDENADORIA 
TÉCNICA ESPECIAL DO 
PROGRAMA FEDERAL 
SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE 

 
7 - COORDENADORIA 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE ADMINISTRAÇÃO DO 
CENTRO DE SAÚDE ANA 
AIRES DE QUEIROZ. 

 
8 - DIVISÃO DE 
GERENCIAMENTO DAS 
VIAGENS PARA 
TRANSPORTE DE 
ENFERMOS. 
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URGÊNCIA - SAMU. 

 
9 - DIVISÃO DE 
GERENCIAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE 
HIGIENIZAÇÃO E 
LIMPEZA. 
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       ANEXO  XII - LEI COMPLEMENTAR n° 13 / 2018. 
 

O R G A N O G R A M A 

 

1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTOS 

 

 
 

 

 
2 - SECRETARIA EXECUTIVA DA 

EDUCAÇÃO 
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3 - COORDENADORIA 
ESPECIAL DO 
PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO NA ZONA 
RURAL. 

4 - COORDENADORIA ESPECIAL DO 
PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE 
JOVENS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

5 - 
COORDENADORIA 
ESPECIAL DE 
GERENCIAMENTO 
DO POLO DE 
EDUCAÇÃO À 
DISTANCIA. 

6 – COORDENADORIA 
ESPECIAL DE 
GERENCIAMENTO DO 
TRANSPORTE 
ESCOLAR.  

 

7 -      DEPTO.  
 DE CULTURA. 

8 – COORD. 
DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL. 
 

9 – DIVISÃO DE 
PROGRAMAS 
ESPECIAIS DE 
ENSINO. 

 

10 – DIVISÃO DE 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR. 

11 – DIVISÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS DAS 
SECRETARIAS  ESCOLARES. 
 

12 - DIVISÃO DE 
DESPORTOS. 
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LEI COMPLEMENTAR n° 13 / 2018. 
 

ANEXO  XIV. 
 

O R G A N O G R A M A 
 

 

 
1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
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2 - COORDENADORIA TÉCNICA 
ESPECIAL DE GERENCIAMENTO DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 

 

 

 
3 - DEPTO. DE 
AÇÃO SOCIAL. 

 
4 - DIVISÃO DE 
PROGRAMAS  ESPECIAIS 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 
5 - 
COORDENADORIA 
DO PROGRAMA 
FEDERAL BOLSA 
FAMÍLIA. 
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LEI COMPLEMENTAR n° 13 / 2018. 
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ANEXO  XV. 
 

O R G A N O G R A M A 
 

 

 
1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 

AMBIENTE 
 
 

 

 

2 - SUBSECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 

AMBIENTE. 

 

 

 
3 -  DIVISÃO DE 
MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS 
HÍDRICOS. 

 
4 - DIVISÃO DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO 
PRODUTOR RURAL 

 
 5 - DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
DA ATIVIDADE 
COUREIRA. 

6 - DIVISÃO DE 
CADASTRO RURAL. 

 

 7 – DIVISÃO DE FOMENTO 
A CAPRINOVINOCULTURA. 
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LEI COMPLEMENTAR n° 13 / 2018. 
 

ANEXO  XVI. 
 

O R G A N O G R A M A 
 

 

 

 
1 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
 

 
 

 

 

2 - SUBSECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

PÚBLICOS. 
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3 - DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 
POSTURAS MUNICIPAIS. 
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                               ANEXO  XVII - LEI COMPLEMENTAR n° 13 / 2018. 
 

O R G A N O G R A M A 
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1 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS 

E PLANEJAMENTO 

 
 

 

 
2- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
             3 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 

 

 
4 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
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ANEXO  XVIII - LEI COMPLEMENTAR n° 13 / 2018. 
 

O R G A N O G R A M A 
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1 - SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 
2 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
3 -  SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

 

 
4 -  DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 
5 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO 
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LEI COMPLEMENTAR n° 13 / 2018. 
 

ANEXO  XIX. 
 

O R G A N O G R A M A 
 
 

 

 
1 - SUBSECRETARIA DE 

FINANÇAS 
 

  

 

 
     2 -  DIVISÃO DO SERVIÇO DE EMPENHO 

 

 
3 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO  

TRIBUTÁRIA 
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                                 ANEXO  XX - LEI COMPLEMENTAR n° 13 / 2018. 
 

ANEXO  XX. 
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O R G A N O G R A M A 

 
 

 
1 -SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO  

 

 
 

 

 
2 - DEPTO.  TÉCNICO ESPECIAL DE LICITAÇÕES, 
CONTRATOS E  COMPRAS 

 

3 - COORDENADORIA TÉCNICA  
DA CASA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO CONTINUADA 

 

4 – COORDENADORIA        TÉCNICA   DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
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Lei Complementar n° 10, de 5 de dezembro de 2017. 

 
Inclui no Título I – Dos direitos e vantagens constantes no 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a concessão do 
Adicional de Gratificação de Insalubridade ou Periculosidade e 
define outras providências correlatas. 

 
Fls. 1 / 05. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de 

suas atribuições legais conferidas pela  Lei Orgânica municipal e, tendo em vista o 
disposto no artigo 183, inciso V, da Lei Federal n° 1.218, de 31 / 07 / 1974, 
posteriormente com a Lei Federal n° 6.514 / 1977, tendo-se ainda por referência legal  
o art. 7 do Decreto Federal n° 97.458/ 1989, bem como, o parágrafo único do art. 4° do 
Decreto – Lei n° 1.873 / 1981 e adicionalmente  em conformidade com o art. 21, inciso 
II, letras “a”, “b” e “c”, da Lei Federal 2.897 de 18 / 07 / 1988,  e concomitamente  com 
o art. 7°, inciso XXIII da Constituição Federal e, por fim nos termos do art. 102 da Lei 
n° 8.112 / 1990, as quais abordam sobre a concessão de adicional de Gratificação de 
Insalubridade ou Periculosidade, faz saber que a Câmara em Sessão Ordinária 
realizada no último dia 04 / 12, aprovou o Projeto de Lei Complementar n° 06 / 2017, e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

 
Art. 1° Fica instituída, por meio de Lei Municipal, a inclusão da Gratificação de 

Adicional de Insalubridade ou de Periculosidade, especificamente  no Título I – Dos direitos 
e vantagens constantes no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em benefício dos 
Servidores Públicos Municipais efetivos que por sua natureza, condições e métodos de 
trabalho, se exponham a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 
e razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo exposição aos seus efeitos,  
respeitadas as caracterizações  estabelecidas nesta Lei e regulamentações posteriores.  

 
§ 1° Para os efeitos  desta Lei, compreende-se por atividades: 
 

I – insalubres: aquelas que, por sua própria natureza ou métodos de trabalho, 

expõem direta e permanente os servidores a agentes físicos, químicos ou biológicos 

nocivos á saúde, em razão da natureza e da intensidade dos mesmos agentes e do tempo 

de exposição agentes e do tempo de exposição agentes e do tempo  de exposição aos 

seus efeitos; 

 
                                                                                                                2 / 05. 
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          II - periculosidade:  são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma 

da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua 

natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição 

permanente do trabalhador a:    

 

§ 1° inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;       

§ 2° roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial   

 

Art. 2° A Gratificação de insalubridade ou de periculosidade será atribuída: 
 

          I - a titulo de insalubridade, de acordo com a caracterização do agente nocivo, 

através de laudo pericial, considerando o local e exercício da atividade executada; 

 

           II – a título de periculosidade, para os servidores lotados e em efetivo exercício em 

atividades ou operações  perigosas que, por natureza ou métodos de trabalho impliquem  

em contato permanente com explosivos, inflamáveis, eletricidades, radiações ionizantes, 

roubos e violência física nas atividades profissionais de vigilância, caracterizadas em laudo 

pericial. 

Art. 3° O valor da Gratificação a que se refere esta Lei, observará os seguintes 
níveis e percentuais: 
 

I - para as atividades caracterizadas como insalubres : 30% ( trinta por cento) para o 

grau máximo; 20% (vinte por cento) para médio; 10% (dez por cento) para grau mínimo, 

calculados sobre o valor do salário mínimo vigente recebido  pelo  funcionário,  executor 

das atribuições profissionais pertinentes;                

 

II - para atividades ou locais caracterizados como de periculosidade, os servidores 

terão direito a uma gratificação de 20% ( vinte por cento),  calculado sobre o valor do 

salário mínimo vigente  recebido  pelo funcionário,  executor das atribuições profissionais 

pertinentes.     
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Art. 4° O Poder Executivo Municipal providenciará por meio da Secretaria de 

Administração, Finanças e Planejamento e Secretaria de Saúde a celebração de parceria 

com o Ministério do Trabalho e Emprego, tendo por finalidade a efetivação de Laudos 
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Periciais que definam a  caracterização, a classificação dos locais, os percentuais 

incidentes e as atividades insalubres e de periculosidade. 

                       
Art. 5° A gratificação de insalubridade ou de periculosidade não abrange a hipótese 

do servidor que, no exercício de suas atividades fique exposto aos agentes nocivos, 
apenas em caráter eventual e deixará de ser paga, em qualquer das seguintes situações: 

 
I - quando o servidor deixar de exercer o tipo de atividade que deu origem ao seu 

pagamento, ou seja, afastado do exercício de suas funções; 

 

II - quando houver a eliminação ou neutralismo do risco; 

 

III – quando o servidor não exercer mais suas funções nos ambientes aos quais 

expunham aos fatores geradores dos adicionais de insalubridade ou periculosidade. 

 
          Art. 6° Não perderá o direito ao recebimento, parcial ou total, da gratificação de 
insalubridade ou de periculosidade o Servidor Público afastado pelas seguintes situações: 
 

 
 I – férias; 
II – casamento; e 

         III – luto. 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
                                                                                                              04 / 05. 

 
     Art. 7° Caberá a Secretaria Municipal de Saúde o registro da concessão das 

gratificações previstas nesta Lei, bem como a negação da percepção aos servidores que 
não satisfazem os requisitos aqui estabelecidos, tendo –se por referência legal os Laudos 
Periciais emitidos Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
     Art. 8° Ocorrendo mudança substancial do ambiente de trabalho das instalações 

físicas dos equipamentos ou métodos de trabalho, os responsáveis pelas Secretarias 
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municipais deverão informar a Secretaria Municipal de Saúde para que seja expedido um 
novo laudo pericial. 

 
    Parágrafo único.   A Secretaria Municipal de Saúde poderá a qualquer tempo 

proceder, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, a  revisão dos laudos, 
visando cumprir o disposto nesta Lei. 

 
               Art. 9° As medidas preventivas, corretivas ou outras que estiverem determinadas 
nos laudos periciais deverão ser cumpridas pelas Secretarias competentes nos prazos 
estipulados. 

 
               Art. 10 A fiscalização do cumprimento desta Lei ficará a cargo  da Secretaria de 
Saúde, que poderão solicitar formalmente a Secretaria de Administração, Finanças e 
Planejamento a suspensão do pagamento sem prejuízo do prosseguimento da ação 
administrativa.  

 
               Art. 11 A Gratificação de Insalubridade ou de Periculosidade não se incorpora aos 
vencimentos. 

 
               Art. 12 Fica vedada o recebimento cumulativo de gratificações de insalubridade 
ou periculosidade,  resguardado o direito de opção ao servidor. 
 
                  Art. 13 Fica reservado o direito do Poder Executivo Municipal de expedir, em 
caso de necessidade e no que couber, Decreto regulamentador, objetivando atingir os 
objetivos desta Lei ou outras pertinentes.          

 
                  Art. 14 Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.  

 
           Cabaceiras, 5 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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LEI  n° 886, de 5 de dezembro de 2017.  
                                                                          

Dispõe sobre a alteração na Tabela integrante do 
art. 4° constante na Lei n° 577 / 2002, que aborda 
sobre a Contribuição de Iluminação Pública - CIP e 
define outras providências correlatas.       

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas 

atribuições legais constantes nos artigos 13, I, IV e 64, VII, integrantes da  Lei Orgânica 
municipal,  faz saber que a Câmara Municipal, em Sessão Ordinária realizada no último dia 
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04 /12,  aprovou o Projeto de Lei n° 39 / 2017, e Ele sanciona e promulga o seguinte Projeto 
de Lei:    

 
Art. 1º Os itens 13 e 14 da  Tabela integrante do art. 4° constante na Lei Municipal n° 577 / 

2002, em anexo, que aborda sobre a Contribuição de Iluminação Pública – CIP, passa a vigorar 
com a seguinte alteração: 

 

 

 
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 3° Revogam-se  as disposições em contrário.  
 
            Cabaceiras, 5 de dezembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 

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

 

            Classe  Faixa de consumo( Kwh) ( %) da Tarifa de Iluminação Pública 

1 – .............             ...........                        ............ 

2 -  ............             ............                        ............ 

3 –  ..........             ............                         ............ 

4 -  .........             ............                         ............ 

5 - ............              ............                         ............ 

6 - ............              ............                         ............ 

7 - ............              ............                         ............ 

8 - ............              ............                         ............ 

9 - ............              ............                          ............ 

10 – ............              ............                          ............ 

11 - ............               ............                          ............ 

12 - ............               ............                         ............ 

13 – “ Poder Público 
Estadual “ 
 

              ............                        
                          35 % 

14 – “Poder Público 
Federal “ 

             ............                                      35% 

15 - ...............   
            ............ 

 
                      ............ 
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Projeto de Lei Complementar n° 03, de 4 de setembro de 2017. 
 
                                                           Dispõe sobre o Código Tributário do Município 

e define outras providências correlatas. 
            

O Prefeito Constitucional  do município de Cabaceiras, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 49, I, constante na Lei Orgânica municipal, 
encaminha para apreciação e parecer o seguinte Projeto de Lei Complementar: 
 

Art. 1º Este Código institui o novo Sistema Tributário do Município de Cabaceiras, 
que disciplina e estabelece normas complementares de Direito Tributário a ele relativas, 
com fundamento na Constituição Federal, Código Tributário Nacional e Leis 
Complementares, Resoluções do Senado e a Legislação Tributária Estadual, nos limites 
das respectivas competências. 
 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Art. 2º São aplicadas às relações entre a Fazenda Municipal e os sujeitos passivos, 
as normas gerais de Direito Tributário constantes da Constituição Federal, do Código 
Tributário Nacional, no que couber, da Legislação Estadual, no limite de sua competência, 
na Lei Orgânica do Município e na Legislação posterior que venha a modificá-lo. 
 

Art. 3º Compreendem normas complementares à Legislação Tributária, os atos 
normativos baixados pelas autoridades administrativas tais como: regulamentos desse 
Código, portarias, instruções, avisos, circulares, ordens de serviços, processos, convênios 
e demais disposições expedidas pelos órgãos da Administração Municipal, quando 
compatíveis com a legislação tributária. 
 

Art. 4º O presente Código versa sobre: 
 

I - Tributos Municipais: Incidência tributária, pela definição do fato gerador da 
respectiva obrigação e, quando necessário, de seus elementos essenciais; Sujeição 
passivo tributária, pela definição do Sujeito passivo e do responsável; Sistemática de 
cálculo, pela definição da base de cálculo e da alíquota do tributo; Instituição do crédito 
tributário, contendo disposições sobre inscrição e lançamento; arrecadação tributária, 
contendo disposições sobre formas e prazos de pagamento; Ilícito tributário, pela definição 
das infrações e das respectivas penalidades e dispensa de pagamento dos tributos, pela 
definição das isenções fiscais.      
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II - Legislação Tributária: Sujeito passivo tributário; Lançamento; Arrecadação; 

Restituição; Infrações e penalidades; Imunidades e isenções. 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
                                    

                                                 LIVRO I 
SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

TÍTULO I 
DOS TRIBUTOS E RECEITAS 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 
 

Art. 5º Além dos tributos que vierem a ser criados ou transferidos à sua 
competência, constituem receitas do Município: 

 
I  - IMPOSTOS: Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, podendo 

ser estabelecida a progressividade e a tributação pode ser maior ou menor, tendo em conta 
a função social do imóvel; Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, definido em lei 
complementar nacional, exceto os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação; sobre Transmissão de Bens Imóveis “inter-vivos” – ITBI, a qualquer titulo, 
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. 
 

II - TAXAS: 
 
a) decorrentes do efetivo exercício do poder de polícia administrativa: 
 
1) de expediente; 
2) de licença para localização, instalação, funcionamento e renovação anual a 

estabelecimento de qualquer natureza; 
3) de licença para o exercício da atividade de comércio ambulante; 
4) de licença para execução de obras; 
5) de licença para publicidade; 
6) de ocupação do solo nas vias e logradouros públicos; 
7) de fiscalização de abate de animais e seus derivados; 
8) de licenciamento ambiental; 

         9) de execução de serviços diversos. 
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b) decorrentes da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e 

divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos à sua  disposição: 
 
1) de limpeza pública; 
2) conservação de vias e logradouros públicos. 
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III - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. 
 
Art. 6º Para os serviços e utilização de bens definidos nesta Lei, cuja natureza não 

comporte a cobrança de taxas, serão estabelecidos preços públicos, não submetidos à 
disciplina jurídica dos tributos. 
 

CAPÍTULO II 
Das Limitações do Poder de Tributar 
 

Art. 7º Sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes é vedado ao 
Município: 

 
I -  exigir ou aumentar tributo fora da disciplina jurídica dos tributos; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situações 

equivalentes; 
III - cobrar tributos: Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da 

vigência da Lei que os houver instituído ou aumentado; no mesmo exercício financeiro em 
que haja sido publicada a Lei que os instituiu ou aumentou e utilizar tributo com efeito de 
confisco;  

IV - Instituir impostos sobre: 
 
a) patrimônio, renda ou serviços da União ou do Estado; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, rendas ou serviços dos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições filantrópicas e assistência social, 
sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos desta lei. 
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Parágrafo único. A vedação do inciso IV,  poderão ser extensivas  às autarquias e 

às fundações que vierem a ser instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere 
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou as delas 
decorrentes. 

 
CAPÍTULO III 

Do Recolhimento dos Tributos 
 

Art. 8º O recolhimento dos tributos far-se-á pela forma e nos prazos fixados nos 
regulamentos decretados pelo Poder Executivo. 
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Art. 9° Quando não recolhido nos prazos fixados em regulamentos do Poder 
Executivo, o débito tributário ficará sujeito aos seguintes acréscimos: 

 
I - Multa; 
II - Juros de mora; 
III - Atualização do valor com base no índice oficial do IPC mensal. 
 

TÍTULO II 
DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS 

CAPÍTULO I 
Da Legislação Tributária 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 10 A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os decretos e as 

normas complementares que versem no todo ou em parte, sobre tributos e as relações 
jurídicas a eles pertinentes. 

 
Art. 11 São normas complementares das leis e decretos: 
 
I - As normas previstas no art. 3º desta lei; 
II - As decisões de órgãos julgadores da jurisdição administrativa do Município; 
III - As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
IV - Os convênios celebrados pelo Município com órgãos da Administração Federal, 

Estadual ou Municipal. 
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Parágrafo único. A observância das normas referidas nesse artigo exclui a 

imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário 
da base de cálculo do tributo. 

 
Art. 12 Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 

legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 
 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a equidade. 

 
Seção II 

Das Obrigações Principal e Acessória 
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Art. 13  A obrigação tributária principal e acessória. 
 
§ 1º  A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 

pagamento de tributos ou penalidades pecuniárias e extingue-se juntamente com crédito 
dela decorrente. 

§ 2º  A obrigação acessória decorre da legislação tributária, tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em 
obrigação principal relativamente á penalidade pecuniária. 

 
Seção III 

Do Sujeito Passivo 
 

Art. 14 O Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento 
do tributo ou penalidade pecuniária. 
 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua 
o respectivo fato gerador; 

 
            6 
 
II - responsável. quando. sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 

decorra de disposição expressa na lei. 
 

Seção IV 
Da Solidariedade 

 
Art. 15  São solidariamente responsáveis: 
 
I - as pessoas físicas ou jurídicas, que tenham interesse com a situação que 

constitua o fato gerador da obrigação tributária principal; 
II - a pessoa jurídica de direito privado resultante de fusão, transformação ou 

incorporação, pelos tributos devidos, pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, 
transformadas ou incorporadas; 

III - a pessoa física ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer 
título, fundo de comércio ou estabelecimento adquirido, devido até a data do ato; 
Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 
subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 
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seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou outro ramo do 
comércio, indústria ou profissão; 

III - todos aqueles que, mediante conluio, colaborarem para a sonegação de tributos 
devidos ao Município. 

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se aos casos de extinção de pessoas 
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada 
por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão, ou sob 
firma individual. 

 
Seção V 

Da Responsabilidade Tributária 
 

Art. 16 Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domicílio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas 
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuição de melhoria, sub-
rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de 
sua quitação. 
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Art. 17 Salvo disposição de lei contrário, a responsabilidade por infrações da 

legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, 
natureza e extensão dos efeitos do ato. 

 
Art. 18  A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 

acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do 
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do 
tributo depende de apuração. 

 
Seção VI 

Das Infrações, Penalidades e Demais Cominações Legais 
 

Art. 19  Constitui infração toda ação ou omissão que importe na inobservância, por 
parte do sujeito passivo, de norma estabelecida na legislação tributária do Município. 

 
Art. 20 Responderão pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que 

concorrerem para a sua prática ou dela se beneficiarem. 
 
Art. 21 Os que, antes do inicio de qualquer procedimento fiscal administrativo, 

procurarem espontaneamente a repartição fiscal competente para sanar irregularidades, 
serão atendidos independentemente de penalidades. 
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Art. 22 As infrações a legislação tributária serão punidas com as seguintes 

penalidades, separada ou cumulativamente: 
 
I - multas por infração; 
II -  apreensão de documentos e interdição do estabelecimento; 

  III - suspensão ou cancelamento de benefícios fiscais, ou de inscrição fiscal sempre, 
que a critério do Secretário Municipal de Administração e Finanças, for considerada 
ineficaz á aplicação das penalidades previstas nesta Lei, poderá ser suspensa a inscrição 
do infrator até que sejam pagos os débitos e/ou sanadas as irregularidades apuradas; 

IV - a aplicação de penalidade de qualquer natureza, inclusive por inobservância de 
obrigação acessória, em caso algum dispensa o pagamento do tributo, dos juros e da 
atualização monetária, nem a reparação do dano resultante da infração, na forma da 
legislação aplicável; 
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V - quando não recolhido o tributo no prazo legal, ficará sujeito aos seguintes 

acréscimos: Multa por infração, quando a ação ou omissão for apurada por meio de 
notificação ou auto de infração; Multa de mora de 0,33 % (zero vírgula trinta e três por 
cento) ao dia, até o limite máximo de 20 % (vinte por cento); Juros de mora, na forma 
prevista nesta Lei. 

 
Parágrafo único. Apurando-se no mesmo processo, infração pelo mesmo 

contribuinte, de mais de uma disposição desta Lei ou do seu regulamento, será aplicada a 
pena correspondente à infração mais grave. 

 
Seção VII 

Do Cancelamento de Débito 
 

Art. 23  Fica o Chefe do Executivo e  o Secretário Municipal de Administração, 
Finanças e Planejamento autorizados a: 

 
I - cancelar administrativamente os débitos prescritos de contribuintes que hajam 

falecido deixando bens que, por força de lei, sejam insuscetíveis de execução; que, por seu 
ínfimo valor, tornem a cobrança ou execução notoriamente antieconômica; 

II - conceder redução de até 20% (vinte por cento) do valor recolhido por 
antecipação ou em parcela única, atendendo os requisitos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 
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Parágrafo único. Com relação aos débitos tributários inscritos na Dívida Ativa e 

enviados por meio de certificados para a Procuradoria Geral do Município, a competência 
de que trata este artigo será do respectivo titular ou do Chefe do Executivo. 
 

Art. 24 Fica o Poder Executivo autorizado a assinar convênios, protocolos ou 
acordos com Órgãos da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, com o objetivo de 
permutar informações  econômicos - fiscais. 
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Seção VIII 
Da Restituição 

 
Art. 25 O contribuinte terá direito à restituição total ou parcial do tributo, 

indevidamente recolhido á Fazenda Municipal. 
 

§ 1º  A restituição total ou parcial de tributos abrangerá também, na mesma proporção, os 
acréscimos que tiverem sido recolhidos, salvo os referentes a infrações de caráter formal 
não prejudicadas pela causa de restituição. 
§ 2º  A restituição será corrigida monetariamente, a partir do mês da sua solicitação. 
 

Art. 26 A restituição não terá efeito suspensivo quanto ao pagamento do crédito 
tributário e dependerá de requerimento da parte interessada, dirigido ao Secretário 
Municipal de Finanças, cabendo recurso voluntário ao Prefeito. 

 
Art. 27 O direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 

(cinco) anos, contados da data do recolhimento ou da data que se tornar definitiva a 
decisão administrativa ou passar em julgado e decisão judicial que tenha reformado, 
revogado ou rescindido a decisão condenatória. 

 
Art. 28 Prescreve em 05 (cinco) anos a ação anulatória da decisão administrativa 

que denegar restituição. 
 

§ 1º Atendendo à natureza e ao montante do tributo a ser restituído, poderá o Secretário 
Municipal de Administração e Finanças determinar que a restituição se processe através da 
forma de compensação de crédito. 
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§ 2º. Quando o crédito estiver pago em parcelas, o deferimento do pedido de restituição 
somente desobriga o contribuinte ao pagamento das parcelas restantes, a partir da data da 
decisão definitiva, na esfera administrativa. 
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Seção IX 
Da Compensação de Créditos 

 
Art. 29 O Secretário Municipal de Administração e Finanças poderá autorizar a 

compensação de créditos líquidos e certos, do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal. 
 

Seção X 
Da Transação 

 
Art. 30 É facultada a celebração, entre o Município e o sujeito passivo da obrigação 

tributária, de transação para a terminação do litígio e consequente extinção de créditos 
tributários mediante concessões mútuas. 
 

Parágrafo único. Competente para autorizar a transação é o Prefeito do Município. 
Antecede ao ato autorizativo do negócio jurídico o parecer da Secretaria de Administração 
e Finanças. 

 
Seção XI 

Da Decadência e da Prescrição 
 

Art. 31  O direito de proceder ao lançamento de tributos ou à sua revisão extingue-
se após 05 (cinco) anos contados: 

 
I - do primeiro dia de exercício seguinte aquele em que poderia ter sido efetuado; 

 
II -  da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio 

formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo interrompe-se pela notificação ao 
contribuinte de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento ou revisão, 
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição de créditos tributários. 
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Art. 32  A ação para cobrança dos créditos tributários prescreve em 05 (cinco) anos, 
contados da data de sua constituição definitiva. 

 
Parágrafo único. A prescrição interrompe: 
 
a) Pela citação pessoal feita ao contribuinte; 
b) Pelo despacho que ordene a citação judicial do contribuinte ou responsável na 

ação própria;  
c) Pela constituição do processo da divida ativa; 
d) Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento de débito pelo devedor. 
 

Seção XII 
Das Isenções 

 
Art. 33 A instituição de isenções, apoiar-se sempre em razões de ordem pública ou 

de interesse do Município, e não poderá ter caráter de favor ou privilégio. 
 
§ 1º As isenções serão reconhecidas por ato do Secretário Municipal de 

Administração e Finanças, sempre a requerimento do interessado e revistas anualmente, 
executando-se aquelas concedidas por prazo determinado. 

 
§ 2º As inspeções deverão atender as condições previstas na Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal. 
 
Art. 34  A isenção será obrigatoriamente cancelada quanto: 
 
I - verificada a inobservância dos requisitos para a sua concessão; 
I -. desaparecerem as razões e as circunstâncias que a motivaram. 
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CAPÍTULO II 
Do Cadastro Fiscal 

Seção I 
Da Inscrição no Cadastro Fiscal 

 
Art. 35 Toda pessoa física ou jurídica sujeita à tributação do Município, inclusive na 

condição de responsável, ainda que imune ou isenta é obrigada a promover sua inscrição 
no cadastro fiscal da Prefeitura, de acordo com as formalidades exigidas nesta Lei ou em 
 Regulamento: 
 

I - o prazo da inscrição é de 30 (trinta) dias a contar do ato ou fato que a motivou, 
exceto quando dependa do exercício regular do poder de policia; 

II -  a inscrição será fornecida: 
 
a) por declaração do contribuinte ou de seu representante legal, através de petição, 

preenchimento de ficha ou formulário modelo: 
b) de oficio, após expirado o prazo de inscrição. 
III - apurada a qualquer tempo a inexatidão dos elementos declarados, proceder-se-

á de oficio à alteração da inscrição, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
IV - servirão de base à inscrição de oficio os elementos constantes em 

levantamentos da Prefeitura, em auto de infração e outros de que dispuser a Secretaria de 
Administração e  Finanças. 

 
Art. 36 Os pedidos de alteração ou baixa de inscrição serão da iniciativa do 

contribuinte e sempre instruídos com o último comprovante de pagamento dos tributos a 
que esteja sujeito, e somente deferidos após informação do órgão fiscalizador. 

 
Art. 37 O exercício de atividades econômicas em estabelecimentos sem a inscrição 

municipal, que corresponde a uma infração da legislação tributária, será objeto da 
aplicação de penalidades, formalizada através de auto de infração. 

 
Parágrafo único. Autuado por infração, o contribuinte terá o prazo de 72 (setenta e duas) 
horas úteis para inscrever-se e regularizar-se junto ao Cadastro Fiscal da Prefeitura. 
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Art. 38 Ao Chefe do Poder Executivo é permitido cancelar a licença de 
funcionamento do estabelecimento quando apurado em processo, ter a pessoa física ou 
jurídica desrespeitado as leis de ordem pública ou se tornado responsável por crime contra 
a economia popular. 

 
Seção II 

Dos Débitos com a Fazenda Municipal 
 

Art. 39 Os contribuintes que se encontrarem em débito para com a Fazenda 
Municipal não poderão dela receber quantias ou créditos de qualquer natureza, nem 
participar de licitações públicas ou administrativas para o fornecimento de materiais ou 
equipamentos ou realização de obras e prestação de serviços nos órgãos da Administração 
Municipal direta ou indireta inclusive fundações bem como gozarem de quaisquer 
benefícios fiscais e a eles não poderá ser concedida baixa do cadastro fiscal, sem a 
regularização da situação. 

 
Seção III 

Da Baixa do Cadastro Fiscal 
 

Art. 40  A baixa da inscrição cadastral será dada: 
 

 
I - mediante requerimento do contribuinte ou do seu representante legal, dirigido ao 

Secretário Municipal de Finanças; 
II - por decurso de prazo, quando a inatividade da empresa for igual ou superior a 5 

(cinco) anos; 
III - quando não houver a renovação da licença de funcionamento por período igual 

ou superior 5 (cinco) anos. 
 

Parágrafo único. A baixa por decurso de prazo deve ser procedida por ato do Secretário 
Municipal de Administração e Finanças. 
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Seção IV 
Da Sujeição a Regime Especial de Fiscalização 

 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
Art. 41 O contribuinte que houver cometido embaraço à atividade fiscal do Município 

ou que, reiteradamente viole a legislação tributária poderá ser submetido a regime especial 
de fiscalização. 

 
Parágrafo único. O regime especial será determinado pelo Secretário Municipal de 

Administração e Finanças, que fixará as condições de sua realização. 
 

Seção V 
Da Suspensão ou Cancelamento de Benefícios 

 
Art. 42 Poderão ser suspensas ou canceladas as concessões dadas aos 

contribuintes para se eximirem de pagamento total ou parcial de tributos, na hipótese de 
infrigência à legislação tributária pertinente. 

 
Parágrafo único. A suspensão ou cancelamento será determinada pelo Secretário 

Municipal de Administração e Finanças considerada a gravidade e natureza da infração. 
 

Seção VI 
Da Apreensão e da Interdição 

 
Art. 43 Poderão ser apreendidos, mediante procedimento fiscal os livros, 

documentos e papéis que possam constituir prova de infração à legislação tributária. 
 
Art. 44 O Secretário Municipal de Administração e Finanças, fundamentando o seu 

ato, poderá determinar a interdição do estabelecimento quando houver indicio da existência 
de documento ato ou fato que possa comprovar a pratica de infração à legislação tributária, 
estabelecendo, inclusive, o prazo de duração da penalidade. 
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Seção VII 
Da Sonegação Fiscal 

 
Art. 45 Competente para representar o Município, junto ao Ministério Público, nos 

crimes de sonegação fiscal previstos na legislação específica é o Chefe do Executivo, o 
Assessor Jurídico do Município ou o Secretário Municipal de Administração e Finanças. 

 
TÍTULO III 
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DOS IMPOSTOS 

CAPÍTULO I 
Do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

IPTU 
Seção I 

Do fato gerador e das desonerações tributárias 
Subseção I 

Do fato gerador 
 

Art. 46 O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, tem 
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse, a qualquer título, de bem 
imóvel, por natureza ou por cessão física, como definido na Lei civil, edificado ou não, 
localizado na zona urbana do Município. 

 
Parágrafo único. O IPTU se transmite aos adquirentes, na forma da Lei Civil, salvo 

se constar no título respectivo a certidão negativa de débitos relativos ao imóvel. 
 
Art. 47 O código identificador do Imposto Predial  e Territorial Urbano – IPTU a ser 

registrado no Documento de Arrecadação Municipal – DAM é o seguinte: 1112.02.00. 
 
Art. 48  Para efeitos de incidência deste imposto considera-se como zona urbana a 

definida em Lei Municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos 
indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo 
Poder Público: 

 
I - meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais; 
II - abastecimento água; 
III - sistema de esgotos pluvial; 
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IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição 

domiciliar. 
V – escola primária ou unidade de saúde, a um distancia de máxima de três 

quilômetros do imóvel considerado. 
 
Parágrafo único. Ainda que localizadas fora da zona urbana do Município, nos 

termos do caput, considerar-se-ão urbanas, para os efeitos de IPTU, as áreas urbanizáveis 
e as de expansão urbana, destinadas à habitação, indústria ou comércio, a seguir 
enumeradas: 

 
I - as áreas pertencentes a parcelamentos de solo, após a criação do projeto de 

loteamento, aprovação pelos órgãos competentes, realização de obras de infraestrutura e 
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de compensação ambiental, registro imobiliário do loteamento e dos contratos de compra e 
venda individualizados que documentam a transferência ao adquirente de cada lote, novo 
proprietário: 

 
II - as áreas dos conjuntos habitacionais, aprovados e executados nos termos da 

legislação pertinente; 
III - as áreas com uso ou edificação aprovada de acordo com a legislação 

urbanística de parcelamento, uso e ocupação do solo e de edificações. 
 
Art. 49  Para efeitos de incidência do IPTU considera-se, ainda: 
 
I - construído, todo imóvel no qual exista edificação que possa servir para habitação 

ou para o exercício de quaisquer atividades; 
II - não construído, o terreno: 
 
a) em que não existir edificação como definida no inciso I deste artigo; 
b) em que houver obra paralisada ou em andamento, edificações condenadas ou em 

ruínas, ou construção provisória que possa ser removida sem destruição ou alteração; 
 

Parágrafo único. É considerado integrante da edificação tributada o terreno de 
propriedade do mesmo contribuinte e localizado junto: 
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I - a estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviço, desde que 
necessário e utilizado de modo permanente na finalidade do mesmo; 

 
II - a prédio residencial, desde que convenientemente utilizado ou efetivamente 

ajardinado. 
 
Art. 50 O fato gerador do IPTU ocorre no primeiro dia do mês de janeiro de cada 

exercício financeiro. 
 

Parágrafo único. A incidência do imposto, sem prejuízo das cominações cabíveis, 
independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 
administrativas.      
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          Art. 51 O Chefe do Poder Executivo Municipal atualizará, anualmente, o valor dos 

imóveis, para efeito de lançamento do IPTU com base nos índices oficiais anuais de 

inflação apresentados pelo IBGE, conforme consta no art. 97, § 1º, do Código Tributário 

Nacional - CTN. 
Subseção II 

Das desonerações tributárias 
 

Art. 52  As desonerações tributárias por não incidência constitucional, não incidência 
legal e isenção, ficam condicionadas ao seu reconhecimento pelo Chefe do Poder 
Executivo e / ou Secretário Municipal de Administração e Finanças. 

 
§ 1º  O pedido de reconhecimento de não incidência constitucional, não incidência legal ou 
isenção será formalizado em requerimento endereçado ao Secretário Municipal de 
Administração e Finanças, indicando a base legal que autoriza a concessão do benefício 
pretendido e será instruído com a documentação necessária que comprove a condição de 
beneficiado do requerente. 
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§ 2º  Para o reconhecimento da não incidência constitucional, o contribuinte deverá atender 
a todas as condições definidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. 
§ 3º O reconhecimento da não incidência tributária, constitucional ou legal, gera seus 
efeitos desde a data a que o contribuinte passou a fazer jus ao instituto. 
§ 4º O reconhecimento da isenção tributária se dá mediante publicação do ato, retroagindo 
seus efeitos até a data de protocolização do requerimento. 
 

Art. 53 O reconhecimento da desoneração tributária não gera direito adquirido, 
tornando-se devido o imposto respectivo, corrigido monetariamente, com os juros e 
penalidades cabíveis, desde a data do fato gerador, se apurado que o beneficiado, prestou 
prova falsa ou, quando for o caso, deixou de utilizar o imóvel para os fins que lhe 
asseguraram benefício. 

 
Subseção III 
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Da não incidência 

 
Art. 54  O IPTU não incide sobre: 
 
I - o patrimônio da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas 

autarquias e as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao 
patrimônio vinculado a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes; 

II -  templos de qualquer culto, inclusive os prédios locados para tal fim, desde que a 
instituição esteja devidamente registrada nos órgãos competentes; 

III - o patrimônio dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos. 
§ 1º A não incidência do inciso I não se aplica aos serviços relacionados com exploração 
de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, 
ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. 
§ 2º A não incidência expressa nos incisos II e III compreende somente o patrimônio 
relacionado com as finalidades essenciais das entidades neles mencionadas, observados 
os seguintes requisitos: 

a) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de 
lucros ou participação no seu resultado; 
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b) aplicarem integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais;  
c) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. 
 
§ 3º A falta de cumprimento de qualquer uma das condições previstas no § 2º deste artigo 
determinará a imediata suspensão da aplicação do benefício para as entidades elencadas 
nos incisos II e III deste artigo. 
§ 4°  Nos pedidos de reconhecimento da não incidência do IPTU, formulados pelas 
entidades educacionais e assistenciais, estas, além da comprovação dos requisitos 
mencionados no § 2º, deverão apresentar certidão de registro junto a órgão federal ou 
estadual competente. 
 

Subseção IV 
Das isenções 

 
Art. 55 São isentos do pagamento de IPTU: 
 
I - os imóveis cedidos gratuitamente, em sua totalidade, para uso da União, do 

Estado ou do Município; 
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II - os imóveis tombados pela União, Estado ou Município. 

 
Parágrafo único. As concessões de Isenções Fiscais serão feitas mediante 

apresentação pelo contribuinte de requerimento ao Secretário Municipal de Administração 
e Finanças, em formulário próprio disponibilizado pelo Órgão competente do Município. 
 

Seção II 
Da sujeição passiva 

Subseção I 
Do contribuinte 

 
Art. 56  Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou 

seu possuidor a qualquer título. 
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Subseção II 
Do responsável 

 
Art. 57 Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto com seus 

acréscimos: 
I - o possuidor; 
II - o titular do direito de usufruto, uso ou habitação; 
III - os promitentes compradores; 
 
IV - os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título 

do imóvel ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito publico ou 
privado, isenta ou com não incidência do imposto; 

V - o inventariante, pelo imposto devido pelo espólio. 
 

Seção III 
Da obrigação principal 

Subseção I 
Da base de cálculo 

 
Art. 58 O imposto de que trata este capítulo é calculado sobre o valor venal do 

imóvel. 
 

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo: 
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I - não se consideram: 
 
a) os bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no 

imóvel, para efeito de sua utilização, exploração ou comodidade; 
b) as vinculações restritivas do direito de propriedade e o estado de comunhão. 

 
II - se consideram: 
a) no caso de terrenos não edificados, em construção, em demolição ou em ruínas, 

o valor venal do solo; 
b) nos demais casos, a soma do valor venal do solo com o valor venal da edificação 

e dos melhoramentos a eles agregados. 
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Art. 59 O valor venal do imóvel será determinado em função dos seguintes 

elementos: 
 
I - na avaliação do imóvel não edificado, o preço do metro quadrado, relativo a cada 

face do quarteirão, a forma e a área real; 
II - na avaliação da gleba, entendida esta como as áreas de terrenos, com mais de 

dez mil metros quadrados (10.000 m² ), o valor do hectare e a área real; 
III - na avaliação do imóvel edificado, o preço do metro quadrado de cada tipo de 

construção, a idade e a área. 
 
Art. 60  O preço do hectare na gleba e do metro quadrado no terreno padrão será 

fixado levando-se em consideração: 
 
I - o índice médio de valorização; 
II - os preços relativos às últimas transações imobiliárias, deduzidas as parcelas 

correspondentes às construções; 
III - os acidentes naturais e outras características que possam influir em 

sua valorização; 
IV - qualquer outro dado informativo; 
V - a existência de mata nativa. 
 
Art. 61 O preço do metro quadrado de cada tipo de construção será fixado levando-

se em consideração: 
 
I - os valores estabelecidos em contratos de construção; 
II - os preços relativos às últimas transações imobiliárias; 
III - quaisquer outros dados informativos. 
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Art. 62  Os preços do hectare da gleba e do metro quadrado de terreno e de cada 

tipo de construção serão fixados anualmente, tomando-se por base a planta genérica de 
valores venais dos imóveis  utilizados e os valores no mercado imobiliário local. 

 
Art. 63  O valor venal do imóvel edificado é constituído pela soma do valor do 

terreno ou parte ideal deste, com o valor da construção e dependências. 
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Art. 64  O valor venal do terreno resultará da multiplicação do preço do metro 

quadrado de terreno pela sua área real. 
 

Parágrafo único. A planta de valores dos imóveis será reavaliada no primeiro ano de cada 
mandato. 
 

Art. 65 Os valores venais que servirão de base de cálculo para o lançamento do 
IPTU serão apurados e atualizados anualmente pelo Poder Executivo.                                    

 
Parágrafo único. Não constitui aumento do valor do IPTU a atualização do valor 

monetário da base de cálculo, mediante o uso de índice oficial definido no Livro que trata 
do procedimento tributário administrativo. 

 
Art. 66  No caso de atualização do valor venal para efeito de cálculo do IPTU do 

exercício seguinte, por índice acima do oficial, ou para a revisão geral da planta genérica 
de valores do Município de Cabaceiras caberá ao Poder Executivo a elaboração de 
anteprojeto de lei, com base em estudos, pesquisas sistemáticas de mercado e análises 
respectivas, para encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo. 
 

Parágrafo único. O anteprojeto de lei conterá: 
 

I - em relação aos terrenos: 
a) o valor unitário por metro quadrado ou por metro linear de testada, atribuído aos 

logradouros ou parte deles; 
b) a indicação dos fatores corretivos de área, testada, forma geométrica, situação, 

nivelamento, topografia e outros que venham a ser utilizados, a serem aplicados na 
individualização dos valores venais dos terrenos; 

II -  em relação às edificações: 
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a) a relação dos diversos tipos de classificação das edificações, por uso, por  

indicações sintéticas das principais características físicas de cada tipo, 
registradas no cadastro imobiliário tributário; 
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b) o valor unitário por metro quadrado de construção, atribuído a cada um dos tipos 

de classificação das edificações; 
c) a indicação dos fatores corretivos de posicionamento, idade da construção ou de 

cadastro, ou que venham a ser utilizados, a serem aplicados na individualização dos 
valores venais das edificações. 

 
 

Subseção II 
Das alíquotas 

 
Art. 67 A alíquota para o cálculo do imposto, sobre o valor venal, é de: 
 
I – 1,0 % (um por cento) para os imóveis não edificados-terrenos; 
II - 1,0% (um e meio por cento) para os imóveis edificados residenciais; 
III - 1,5% ( um e meio por cento ) para os imóveis edificados comerciais. 
 
Art. 68 Poderá ser concedida uma redução de até 20% (vinte por cento) do valor do 

IPTU, desde que devidamente regulamentado por meio de Decreto. 
 

§ 1º A parte do terreno que exceder em 5 (cinco) vezes a área edificada ou construída 
coberta e descoberta, fica sujeito à aplicação da alíquota prevista para terrenos sem 
construção. 

Subseção III 
Do lançamento 

 
Art. 69 O IPTU será lançado anualmente, pela autoridade fiscal, tendo por base a 

situação do imóvel ao encerrar-se o exercício anterior. 
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§ 1º  Qualquer alteração de lançamento decorrente de modificação ocorrida durante o 
exercício será procedida: 
 

I -  a partir do mês seguinte: 
 
a) ao da expedição da Carta de Habitação ou de ocupação do prédio, quando esta 

ocorrer antes; 
b) ao do aumento, demolição ou destruição do prédio. 
 
II - a partir do exercício seguinte: 
 
a) ao da expedição da Carta de Habitação, quando se tratar de reforma, restauração 

de prédio que não resulte em nova inscrição ou quando resultar, não constitua aumento de 
área. 

b) ao da ocorrência ou da constatação do fato, nos casos de construção interditada, 
incendiada, condenada ou em ruínas. 

c) ao do loteamento, desmembramento ou unificação de terrenos ou prédios. 
 

§ 2º O lançamento decorrente da inclusão de ofício retroagirá à data da ocorrência do fato 
gerador. 
 

Art. 70  O lançamento será feito em nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no 
cadastro imobiliário. 

 
Parágrafo único. Em se tratando de copropriedade, constarão na ficha de cadastro 

os nomes de todos os coproprietários, sendo o conhecimento emitido em nome de um 
deles, com a designação de “Outros” para os demais. 

 
Art. 71 A regular notificação do lançamento se dá por uma das formas abaixo: 
 
I - com a entrega do documento de arrecadação municipal, para pagamento, 

pessoalmente ou pelo correio, no local do imóvel ou no local indicado pelo contribuinte no 
cadastro do mesmo; 
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II - por edital que convoque o contribuinte a comparecer na sede da Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças para a retirada do carnê, dispensada a referência 
de valor, quando não localizado o contribuinte. 

 
§ 1º Os responsáveis pelo pagamento do imposto referente a imóveis não edificados, que 
não tiverem domicílio fiscal declarado, deverão retirar os respectivos documentos de 
arrecadação nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Finanças. 
§ 2º A notificação pelo correio deverá ser precedida de divulgação, a cargo do Poder 
Executivo, das datas de entrega nas agências postais dos carnês de pagamento e das 
suas correspondentes datas de vencimento. 
§ 3º A notificação do lançamento far-se-á por edital, na impossibilidade de sua realização 
na forma prevista neste artigo, ou no caso de recusa de seu recebimento. 
§ 4º O imposto poderá ser pago em parcelas corrigidas monetariamente segundo índices 
oficiais, sem o benefício de que trata o art. 68. 
§ 5º A falta de pagamento do imposto nas datas estabelecidas implica em penalidades e 
acréscimos legais previstos nesta Lei. 
 

Subseção IV 
Do pagamento 

 
Art. 72 O Poder Executivo expedirá decreto, anualmente, dispondo sobre o 

pagamento do IPTU, observada a respectiva notificação, possibilitando o pagamento de 
uma só vez, anualmente, ou dividido, em prestações iguais, fixando as datas de 
vencimento de cada uma delas, vedado que ultrapassem o exercício financeiro. 

 
Parágrafo único. A Administração poderá conceder desconto diferenciado pelo 

pagamento do imposto em cota única ou em prestações, na razão de 10% (dez por cento) 
a 20% (vinte por cento), na forma que dispuser o Decreto do Poder Executivo. 

 
Art. 73  Para efeitos de lançamento, o valor do tributo será expresso em reais. 
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Subseção V 
Da restituição 
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Art. 74  O valor pago a título de imposto somente poderá ser restituído a quem prove 
ter pagado o valor respectivo quando: 
 

I - for reconhecida a não incidência ou a isenção, obedecidas às normas gerais e a 
lei específica que conceder o benefício; 

II - ficar comprovado em processo administrativo à ocorrência do pagamento em 
duplicidade; 

III - for considerado indevido por decisão administrativa final transitada em julgado. 
 

Seção IV 
Das obrigações acessórias 

Subseção I 
Da inscrição no cadastro imobiliário 

 
 

Art. 75  A edificação e o terreno estão sujeitos à inscrição no Cadastro Imobiliário, 
ainda que beneficiados por não incidência ou isenção. 
 

Art. 76 A inscrição é promovida: 
 
I - pelo proprietário; 
II - pelo titular do domínio útil ou pelo possuidor a qualquer título; 
III - de ofício, quando se tratar de imóvel Federal, Estadual ou Municipal, ou quando 

ocorrer um dos casos previstos no artigo 34 e se omitir o contribuinte. 
 
Art. 77 Efetiva-se a inscrição mediante o preenchimento e entrega ao setor 

competente do Município da ficha correspondente a cada unidade. 
 
Parágrafo único. Da entrega da ficha de inscrição será dado contra recibo, o que 

não fará presumir a aceitação dos dados apresentados. 
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Art. 78  Na inscrição será exigido o título de propriedade, o qual, feitas as 

anotações, será devolvido no ato. 
             

§ 1º Quando se tratar de área loteada, a inscrição deverá ser precedida do arquivamento 
na Fazenda Municipal da planta completa do loteamento aprovado, na forma da Lei. 
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§ 2º A edificação terá tantas inscrições quantas forem às unidades distintas que o integrem, 
observado o tipo de utilização. 
 

Art. 79  Estão sujeitas à nova inscrição, nos termos deste Código, ou à averbação 
na ficha de cadastro: 

 
I - a alteração resultante de construção, aumento, reforma, construção ou demolição; 
II - a transferência da propriedade ou do domínio; 
III - a mudança de endereço; 
IV - o desdobramento ou englobamento de áreas. 
 

Parágrafo único. Quando se tratar de alienação parcial, será preenchida nova ficha de 
inscrição para a parte alienada, alterando-se a primitiva. 
 

Art. 80 Na inscrição do imóvel edificado ou do imóvel não edificado, serão 
observadas as seguintes normas: 

 
I - quando se tratar de imóvel edificado: 
 
a) com uma só entrada, pela face do quarteirão e ela corresponde; 
b) com mais de uma entrada, pela face do quarteirão que corresponder à entrada 

principal; e havendo mais de uma entrada principal, pela face do quarteirão por onde o 
imóvel apresentar maior testada, ou, sendo estas iguais, pela de maior valor. 

 
II - quando se tratar de imóvel não edificado: 
 
a) com uma frente, pela face do quarteirão correspondente a sua testada; 
b) interno, com mais de uma frente, pelas faces dos quarteirões que 

corresponderem as suas testadas, tendo como profundidade média uma linha imaginária 
equidistantes destas; 
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c) de esquina, situado nos setores 1 (um) ao 5 (cinco), pela face do quarteirão de 

maior valor, ou, quando os valores forem iguais, pela maior testada; e, quando situado nos 
setores 6 (seis) ao 10 (dez), pela face do quarteirão fixada no título de propriedade; 
     

d) encravado, pelo logradouro mais próximo ao seu perímetro. 
 

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a inscrição dos prédios com mais de uma 
entrada, quando estas correspondam a unidades independentes. 
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Art. 81  O contribuinte ou seu representante legal deverá comunicar, no prazo de 30 

(trinta) dias, quaisquer tipo de alterações que tenha interesse em efetivar, assim como, no 
caso de áreas loteadas, ou construídas, em curso de venda: 

I - indicação dos lotes ou de unidades prediais vendidas e seus adquirentes; 
II - as rescisões de contratos ou qualquer outra alteração. 

§ 1º No caso de edificação com mais de uma unidade autônoma, o  proprietário ou o 
incorporador fica obrigado a apresentar perante o Cadastro Imobiliário, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar do “Habite -se” ou do registro da individuação no Registro de Imóveis, 
a respectiva planilha de áreas individualizadas. 
§ 2º O não cumprimento dos prazos previstos neste artigo ou o preenchimento de ficha de 
inscrição com informações incorretas, incompletas ou inexatas, que importem em redução 
da base de cálculo do imposto, determinará a inscrição de ofício, considerando-se infrator o 
contribuinte. 

Seção V 
Das obrigações de terceiros 

 
Art. 82 Na lavratura de escritura, transcrição registro ou averbação de atos e termos 

da competência de Tabeliães, Escrivães e Oficiais de Registro de Imóveis, será exigida a 
prova de inexistência de débito do IPTU ou de reconhecimento de sua desoneração. 

 
Art. 83 Qualquer pessoa que tenha interferido de forma direta ou indireta no 

andamento e na realização do negócio que resultou em transmissão onerosa de imóvel, 
inclusive agências bancárias e outras instituições vinculadas ao Sistema Financeiro 
Nacional, especialmente agentes financeiros que atuam no financiamento dos imóveis, e os 
Corretores de Imóveis que atuarem durante a realização do negócio com atividade de 
consultoria, assessoria ou intermediação, deverão entregar documentos e prestar 
informações que solicitadas pelo fisco Municipal. 
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Subseção I 
Disposições gerais 

 
Art. 84 Ficam instituídos no Município de Cabaceiras os instrumentos para que o 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, promova o seu 
adequado aproveitamento nos termos estabelecidos no § 4º do artigo 182 da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, nos artigos 5º a 8º da Lei Federal nº 10.257, de 
10 de Julho de 2001 (Estatuto da Cidade), no Plano Diretor de Planejamento e Gestão 
Municipal e nas demais normais legais vigentes. 

 
Subseção II 

Da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 
 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
Art. 85 Os proprietários dos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, 

serão notificados pelo Município de Cabaceiras para promover o adequado aproveitamento 
dos imóveis. 

 
§ 1º A notificação far-se-á: 
 

I - por funcionário do órgão competente, ao proprietário do imóvel, ou no caso de 
este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração, e será 
realizada por carta registrada, com aviso de recebimento; 

II - por edital, quando frustrada, por 2 (duas) vezes, a tentativa de notificação na 
forma prevista pelo inciso I deste artigo. 

 
§ 2º A notificação referida no caput deste artigo deverá ser averbada na matrícula do 
imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, pelo Município de Cabaceiras. 
§ 3º Uma vez promovido, pelo proprietário, o adequado aproveitamento do imóvel na 
conformidade do que dispõe esta Lei, caberá ao Município de Cabaceiras efetuar o 
cancelamento da averbação tratada no § 2º deste artigo. 
 

Art. 86 Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de 1 (um) ano 
contado a partir do recebimento da notificação, comunicar ao órgão competente notificante 
uma das seguintes providências: 
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I - início da utilização do imóvel; 
II -  protocolização de um dos seguintes pedidos: 
 

a) alvará de aprovação de projeto de parcelamento do solo; 
b) alvará de aprovação e execução de edificação. 
 
Parágrafo único. A expedição do alvará de aprovação de projeto de parcelamento do solo 
ou do alvará de aprovação e execução de edificação destinada aos imóveis ficam 
condicionados à comprovação efetiva da integral quitação do IPTU que sobre ele recai. 
 

Art. 86 O proprietário terá o prazo de até 5 (cinco) anos, a partir do início de obras 
previstas no art. 84, para comunicar a conclusão do parcelamento do solo, ou da edificação 
do imóvel, ou da primeira etapa de conclusão de obras, no caso de empreendimentos de 
grande porte. 
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Art. 88 A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data 

da notificação prevista no artigo 83, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou 
utilização sem interrupção de quaisquer prazos. 

 
 

Subseção III 
Do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo 

 
Art. 89  Em caso de descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos 

para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, será aplicado sobre os imóveis 
notificados o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no 
Tempo (IPTU Progressivo), mediante a majoração anual e consecutiva da alíquota, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, até o limite máximo de 15% (quinze por cento). 
 
§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será igual ao dobro do valor da alíquota 
do ano anterior. 
§ 2º Será adotado o valor da alíquota de 15% (quinze por cento) a partir do ano em que o 
valor calculado venha a ultrapassar o limite estabelecido no caput deste artigo. 
§ 3º Será mantida a cobrança do imposto pela alíquota majorada até que se cumpra a 
obrigação de parcelar, edificar, utilizar o imóvel, ou até que ocorra a sua desapropriação. 
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§ 4º. É vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou benefícios fiscais relativos 
ao IPTU Progressivo. 
§ 5º Os instrumentos de promoção do adequado aproveitamento de imóveis, aplicam-se, 
inclusive, àqueles que possuem isenção da incidência do IPTU. 
§ 6º Observadas as alíquotas previstas neste artigo, aplica-se ao IPTU Progressivo a 
legislação tributária vigente no Município de Cabaceiras. 
§ 7º Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, 
ocorrerá o lançamento do IPTU, no exercício seguinte, sem a aplicação das alíquotas 
previstas neste artigo. 
                                                

Subseção IV 
Da desapropriação 

 
Art. 90 Decorridos 5 (cinco) anos da cobrança do IPTU Progressivo, sem que o 

proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios, o Município de Cabaceiras poderá proceder à desapropriação do imóvel, 
cujo pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) anos. 
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Art. 91 Após a desapropriação referida no artigo anterior, o Município de Cabaceiras 

deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado a partir da incorporação ao patrimônio 
público, proceder ao adequado aproveitamento do imóvel. 

 
§ 1º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Município de 
Cabaceiras ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se as 
formalidades da legislação vigente. 
§ 2º Ficam mantidas, para o adquirente ou para o concessionário do imóvel, nos termos do 
§ 1º deste artigo, as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização 
anteriormente impostas ao imóvel. 
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Seção VII 
Das infrações e das penalidades 

Subseção I 
Das infrações materiais e suas penalidades 

 
Art. 92  São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação das 

seguintes penalidades: 
 
I - no valor de 10% (dez por cento) do tributo corrigido: 

 
a) falta de declaração, no prazo de (trinta) 30 dias, de aquisição de propriedade, de 
domínio útil ou de posse de imóvel; 
b) falta de declaração, no prazo de 30 (trinta) dias, do domínio tributário para os 
proprietários de terrenos sem construção; 
 

II - no valor de 50% ( cinquenta por cento) do tributo corrigido: 
 

a) falta de declaração, no prazo de 30 (trinta) dias, do término de reformas, ampliações, 
modificações no uso do imóvel que implique em mudança na base de cálculo ou nas 
alíquotas; 
b) prestar informações falsas ou omitir dados que possam prejudicar o cálculo do imposto. 
 

III - no valor de 100% (cem por cento) do tributo corrigido: 
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a) falta de declaração do imóvel para fins de inscrição cadastral e  lançamento; 
b) falsidade ou informações inverídicas nos pedidos de isenção, no todo ou em parte; 
c) gozo indevido de isenção no pagamento do imposto. 
 
§ 1º As declarações mencionadas neste artigo serão efetuadas à autoridade administrativa 
tributária, cabendo ao Poder Executivo baixar os atos regulamentares necessários. 
 

Art. 93 A imposição das multas referidas no artigo anterior obedecerá ao disposto no 
inciso VI do art. 23, desta Lei. 
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CAPÍTULO II 

Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 
Seção I 

Da Obrigação Principal 
Subseção I 

Da Incidência e do Fato Gerador 
 

Art. 94 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, tem como fato 
gerador prestação de serviço por empresa ou profissional autônomo que exerça qualquer 
das atividades previstas na lista de Serviços contidos no anexo em referência constante no 
artigo  99 desta Lei, não compreendidas na competência do Estado. 

 
Parágrafo único. Para efeito de incidência do imposto, consideram – se tributáveis 

os serviços prestados com ou sem utilização de equipamentos, instalações ou insumos, 
ressalvados as exceções contidas nesta Lei. 

 
Art. 95 O código identificador do  Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -  

ISSQN, a ser registrado no Documento de Arrecadação Municipal – DAM é o seguinte: 
1113.05.00. 

 
Art. 96 O contribuinte que exerce, em caráter permanente ou eventual, mais de uma 

das atividades relacionadas no artigo 98 desta Lei, ficará sujeito ao imposto que incidir 
sobre cada uma delas, inclusive quando se tratar de profissional autônomo.  
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§ 1º Quando o contribuinte exercer mais de uma atividade e dentre elas constar atividades 
isenta ou que permita deduções, a escrita fiscal e/ou contábil deverá registrar as operações 
de forma separada, sob pena do imposto a ser cobrado sobre o total da receita. 
§ 2º Não sendo possível ao fisco estabelecer a receita específica de cada uma das 
atividades de que trata o “caput” deste artigo, por falta de clareza na sua escrituração, será 
aplicada a maior alíquota dentre as cabíveis, sobre o total da receita. 
§ 3º Os serviços prestados sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, 
enquadráveis em mais de um dos itens da lista, por serem várias as atividades, serão 
tributadas pela atividade gravada com a alíquota mais elevada. 
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Art. 97 A incidência do imposto independe: 
 
I - da existência de estabelecimento fixo; 
II - do cumprimento de exigências legais ou regulamentares, decretos ou atos 

administrativos, para o exercício da atividade, sem prejuízo das cominações cabíveis; 
III - do resultado financeiro obtido no exercício da atividade. 
 

Seção II 
Da Não Incidência 

 
Art. 98 O imposto não incide sobre os serviços: 

 
I - prestados em relação de emprego; 
II - prestados por diretores, sócios, gerentes e membros de conselhos 

de administração, consultivo, deliberativo e fiscal de sociedades, em razão de suas 
atribuições; 

III - de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações. 
 
 

Seção III 
Do Sujeito Passivo 

 
Art. 99  O Contribuinte do ISSQN é o prestador de serviços, assim entendida a 

pessoa física ou jurídica que exerça, permanentemente ou temporariamente, 
individualmente ou em sociedade, quaisquer das atividades previstas na lista de serviços 
constante no Anexo I, que é parte integrante desta Lei. 
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Seção IV 

Dos Contribuintes e dos Responsáveis 
 

Art. 100  Contribuinte do imposto é o prestador de serviço. 
 

Parágrafo único. Prestador de Serviço é o profissional autônomo ou a empresa que 
exerça quaisquer das atividades previstas no art. 99 desta Lei. 
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Art. 101  Para os efeitos do imposto, entende-se: 
 
I - Por empresa: 
 
a) a pessoa jurídica de direito privado, inclusive a sociedade de fato e a irregular, 

que exerça atividade econômica de prestação de serviços, no município, a elas se 
equiparando as autarquias quando prestam serviços não vinculados às suas finalidades 
essenciais ou delas decorrentes; 

b) a firma individual que exerça atividade econômica de prestação de serviços; 
c) o condomínio que preste serviço a terceiros. 
 
II - Por profissional autônomo: 
 
a) O profissional liberal, assim considerado aquele que desenvolve atividade de nível 

universitário ou a este equiparado, de forma autônoma; 
b) O profissional não liberal que desenvolve atividade de nível não universitário de 

forma autônoma. 
 

Art. 102 Considera-se responsável pelo pagamento do imposto o tomador do serviço 
remunerado, quando: 

 
I - o prestador do serviço estabelecido ou domiciliado no Município não comprovar a 

sua inscrição no Cadastro Mercantil ou o parcelamento do imposto no município, ou deixar 
de emitir a Nota Fiscal de Serviços, estando obrigado a fazê-lo; 

II - a execução de serviços de construção civil for efetuada por prestador de serviços 
com domicílio fiscal fora do Município, e não tiver recolhido o imposto no município onde o 
serviço for realizado. 

 
III - ocorrerem algumas das seguintes hipóteses: 
 
a) As incorporadas e construtoras, em relação às comissões pagas pelas  

corretagens de imóveis; 
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b) As empresas seguradoras, em relação às comissões pagas pelas corretagens de 

seguro e sobre os pagamentos de serviços de conserto dos bens sinistrados; 
c) As empresas e entidades que explorem loterias e outros jogos, inclusive apostas, 

em relação às comissões pagas aos seus agentes, revendedores ou concessionários; 
d) As empresas de rádio  em relação ao pagamento de comissões sobre veiculação 

e serviços de guarda, vigilância, conservação e limpeza de imóveis; 
e) As operadoras de cartões de crédito, em relação aos serviços prestados por 

empresas locadoras de bens imóveis estabelecidas no Município; 
f) As instituições financeiras, em relação ao pagamento dos serviços de guarda, 

vigilância, conservação e limpeza de imóveis, transporte de valores e fornecimentos de 
mão-de-obra; 

g) As empresas que explorem serviços de planos de saúde ou de assistência 
médica, hospitalar e congêneres, ou de seguros através de plano de medicina de grupo e 
convênios, em relação aos serviços de agenciamento ou corretagem dos referidos planos e 
seguros, remoção de doentes, serviços de hospitais, clinicas, sanatórios, laboratórios de 
análises, ambulatórios, prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de 
recuperação, clínica de radioterapia, eletricidade médica, ultra-sonografia, radiologia, 
tomografia e congêneres; 

h) As construtoras, em relação aos serviços subempreitados;  
i) Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, bem como Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista, federais e estaduais, em relação aos serviços 
que lhes forem prestados. 
§ 1º  Nas hipóteses previstas neste artigo, cabe ao responsável reter na fonte o valor 
correspondente ao imposto não descontado, acrescido, quando for o caso, de multa, juros 
e atualização monetária. 
§ 2º Caso não efetue o desconto na fonte a que está obrigado, o responsável recolherá o 
valor correspondente ao imposto devido. 
§ 3º. Quando o prestador de serviço for profissional autônomo e, estando obrigado, não for 
inscrito no Cadastro Mercantil ou, quando inscrito, não apresentar o comprovante de 
quitação do imposto referente ao semestre relativo ao pagamento do serviço, o imposto 
será descontado na fonte, à razão da alíquota prevista nesta Lei. 
§ 4º Nas hipóteses de que trata este artigo, o contribuinte terá a responsabilidade, em 
caráter supletivo, do pagamento total ou parcial do imposto. 
 

Art. 103 O titular de estabelecimento em que estejam instaladas máquinas e 
aparelhos pertencentes a terceiros, é solidariamente responsável pelo pagamento do 
imposto referente exploração destes equipamentos. 
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Parágrafo único. A solidariedade de que trata este artigo compreende também multa e, 
quando for o caso, juros e atualização monetária, na hipótese de o imposto vir a ser 
recolhido com atraso. 
 

Art. 104  Será responsável pela retenção e recolhimento do imposto todo aquele 
que, mesmo incluído nos regimes de imunidades ou isenção, fizer uso de serviços de 
terceiros, quando: 

I - o prestador do serviço for empresa e não emitir nota fiscal ou outro documento 
permitido contendo, no mínimo, seu endereço e número de inscrição no Cadastro Mercantil 
do município; 

II - o serviço for prestado em caráter pessoal e o prestador profissional autônomo ou 
sociedade de profissionais, não apresentar comprovante de inscrição no cadastro de 
atividades econômicas e recolhimento atualizado do imposto; 

III - o prestador do serviço que alegar e não comprovar imunidade ou isenção. 
 
Art. 105 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes á 

obrigação tributária resultante de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, 
contrato social ou estatuto: 

I - os diretores, administradores, sócios gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado; 

II - os mandatários, prepostos e empregados. 
 
Art. 106 A fonte pagadora dará ao prestador do serviço o comprovante de retenção 

a que se refere essa Lei, o qual lhe servirá de comprovante de pagamento do imposto. 
 

Seção V 
Do Local da Prestação de Serviço 

 
Art. 107  Considera-se local da prestação do serviço, o local onde são exercidas, de 

modo permanente ou temporário, as atividades de prestação de serviços, sendo 
irrelevantes para a sua caracterização as denominação de sede, filial, agência, sucursal, 
escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

 
Parágrafo único. Nos termos da Lei Complementar Federal n° 157 / 2016, bem 

como da derrubada da Mensagem de Veto n° 720 / 2016, os serviços prestados pelas 
administradoras de cartão de crédito ou débito, factoring e de leasing e congêneres terão 
por base de cobrança o domicílio do tomador dos serviços, ou seja, neste Município.  
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                                                                  Seção VI 
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Da Isenção 

 
Art. 108 São isentos do imposto: 

 
I -  os profissionais autônomos qualificados como pequenos artífices, que exercerem 

as atividades de amolador de ferramentas, engraxate, feirante, lavador de carro, 
bordadeira, borracheiro, ferrador, guardador de volumes, limpador de imóveis, barbeiro, 
jornaleiro e cozinheiro e outros a critério do Chefe do Poder Executivo ou do Secretário 
Municipal de Finanças, por Decreto do Executivo; 

II - bancos de sangue, leite, pele, olhos e sêmen, quando os serviços forem 
prestados sem fins lucrativos; 

III - deficientes físicos, enquanto profissional autônomo, desde que comprovado; 
 
IV - os pequenos artífices, como tais considerados aqueles que em sua própria 

residência e sem propaganda de qualquer espécie prestam serviço por conta própria e sem 
empregados, não se considerando como tais os filhos e cônjuge do responsável; 

V - os clubes sociais e recreativos, excluídas as receitas decorrentes de: 
 

a) vendas de ingressos, inclusive convites ou mesas a não sócios; 
b) admissão de sócio temporário; 
c) prática de atividade desportiva por não sócios; 
d) quaisquer outras advindas de não sócios. 
 

VI - As atividades artísticas de show musical, teatro e congêneres, realizadas com 
artistas com domicílio no Estado da Paraíba, devidamente atestado por órgão competente 
do Poder Executivo Município de Cabaceiras. 

 
§ 1º  As isenções de que tratam os incisos deste artigo não excluem os contribuintes 
beneficiados na condição de responsáveis pelos tributos que lhes caibam reter na fonte, 
sob pena de perda dos benefícios e sem prejuízo das cominações legais. 
§ 2º As isenções previstas nos incisos I, II, III, IV, deste artigo dependerão do 
reconhecimento pela autoridade competente. 
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Seção VII 
Da Base de Cálculo e das alíquotas 

 
Art. 109  A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
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§ 1º Considera-se preço do serviço tudo o que for devido, recebido ou não, em 
conseqüência da sua prestação, a ele se incorporando os valores acrescidos e os encargos 
de qualquer natureza, ainda que de responsabilidade de terceiros. 
§ 2º  Quando a contra prestação se verificar através de troca do serviço sem ajuste de 
preço ou o seu pagamento for realizado mediante o fornecimento de mercadorias, a base 
de cálculo do imposto será o preço do serviço corrente na praça. 
§ 3º  Não serão deduzidos do preço do serviço os descontos e abatimentos condicionados, 
como tais entendidos os que estiverem  subordinados a eventos futuros e incertos. 
§ 4º Quando se tratar de prestação de serviços executados por agências de turismo, 
concernentes à venda de passagens, organização de viagens ou excursões, ficam 
excluídos do preço do serviço, para efeito de apuração da base de cálculo do imposto, os 
valores relativos às passagens terrestres  e os de hospedagem dos viajantes e 
excursionistas, desde que pagos a terceiros, devidamente comprovados. 
§ 5º  Quando se tratar de prestação de serviços executados por empresas de publicidade, 
as despesas devidamente comprovadas com produção externa e veículos de divulgação 
serão excluídas do valor dos serviços para a fixação da base de cálculos do imposto. 
§ 6º Na prestação dos serviços de obras de engenharia  referidas nesta Lei, a base de 
cálculo é o preço dos serviços, deduzidas as parcelas correspondentes ao valor das 
subempreitadas já tributadas pelo imposto. 
§ 7º Quando não for estabelecido o preço do serviço, será tomado como base de cálculo o 
valor cobrado por serviços similares. 
§ 8º Quando se tratar de prestação de serviços executados por empresas de rádio-táxi, 
concernentes à exploração de transporte por táxi realizados para pessoas jurídicas sob 
forma contratual expressa, serão abatidos dos valores por elas recebidos dos tomadores 
de serviços, para fins de apuração da base de cálculo do imposto, as quantias efetivamente 
repassadas aos taxistas, devidamente comprovadas. 
 

Art. 110  As alíquotas do imposto são estabelecidas em função das atividades 
previstas na lista de serviços constantes nesta esta Lei. 
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Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo a criar incentivos através de alíquotas 
diferenciadas do imposto, em função do tamanho, porte e tipo de atividades de empresas 
que se instalarem no município, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

Art. 111  As alíquotas do imposto nas atividades em que o preço do serviço for 
utilizado como base de cálculo são as seguintes: 

 
I - execução de obras hidráulicas e de construção civil e engenharia consultiva a elas 

relativas: 5% (cinco por cento); 
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         II - agências de propagandas: 2,5% (dois e meio por cento); 
         III - serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres: 3% ( três por cento); 
        IV - demais atividades: 5% (cinco por cento). 

 
Art. 112  A prestação de serviços quando desenvolvida por sociedades civis de 

profissionais, o imposto será devido pela sociedade, por mês, em relação a cada 
profissional habilitado, seja sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da Lei que rege a 
profissão, para as seguintes atividades: 

 
I - Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-

sonografia, radiologia, tomografia e congêneres; 
II - Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análises, pronto - socorros, 

manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres; 
III - Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária); 
IV - Médicos veterinários; 
V - Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres; 
VI - Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres; 
VII - Agentes da propriedade industrial; 
VIII – Advogados; 
IX - Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos;  
X – Dentistas; 
XI – Economistas; 
XII – Psicólogos; 
XIII - Assistentes Sociais. 
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§ 1º O imposto será calculado por profissional habilitado, seja sócio, empregado ou não, 
que preste serviço em nome da sociedade, e constante nos incisos de I a XIII deste artigo. 
§ 2º  O disposto neste artigo não se aplica à sociedade em que exista sócio não habilitado 
ao exercício das atividades definidas no respectivo contrato de constituição, nem aqueles 
em que tais atividades sejam efetuadas, no todo ou em parte por profissional não 
habilitado, seja ele empregado ou não. 
§ 3º Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no parágrafo anterior, a sociedade 
pagará o imposto, tendo como base de cálculo o preço do serviço, observada a respectiva 
alíquota. 
§ 4º O pagamento do imposto feito pelas sociedades civis de profissionais, ou qualquer 
outro tipo de empresa não exime às pessoas físicas dos profissionais liberais, de pagarem 
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os seus impostos devidos, como profissionais autônomos, e podendo ser pago 
semestralmente, conforme dispõe o art. 110, desta Lei, em relação à base de cálculo 
formada no período. 
 

Art. 113  Quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal, pelo 
profissional autônomo, o imposto será devido anualmente, e podendo ser pago 
semestralmente, conforme disposição desta lei, em relação a base de cálculo formada no 
período. 

 
Art. 114 Nas incorporações imobiliárias, quando o construtor acumular a sua 

qualidade com a de proprietário, promitente comprador, cessionário, ou promitente 
cessionário do terreno ou de suas frações ideais, a base de cálculo será o preço contratado 
com os adquirentes de unidades autônomas, relativo às contas de construção. 
 
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, só era admissível deduzir da base de 
cálculo o valor das subempreitadas e dos materiais de construção proporcionais às frações 
ideais de terreno, alienados ou compromissadas, observado o disposto nos parágrafos do 
artigo 109. 

Seção VIII 
Do Arbitramento e da Estimativa 

 
Art. 115 Proceder-se-á ao arbitramento para a apuração do imposto sempre que, 

fundamentalmente: 
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I - o contribuinte não possuir livros fiscais de utilização obrigatória ou estes não se 

encontrarem com sua escrituração atualizada; 
II - o contribuinte reiteradamente violar o disposto na legislação tributária; 
III - o contribuinte, depois de intimado, deixar de exibir os livros fiscais de utilização 

obrigatória; 
IV. ocorrer fraude de dados julgados indispensáveis ao lançamento; 
V - sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos 

prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo; 
VI - O preço seja notoriamente inferior ao corrente no mercado ou desconhecido 

pela autoridade administrativa. 
 
Art. 116 Verificadas as ocorrências do artigo anterior, a autoridade fiscal arbitrará a 

base do cálculo do imposto considerando: 
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I - a soma das seguintes despesas relativas ao período imediatamente anterior 

àquele em que a base de cálculo do imposto está sendo arbitrada: 
 
a) O valor dos materiais consumidos ou aplicados; 
b) O valor das despesas com pessoal; 
c) O valor das despesas de aluguel de bens imóveis ou móveis; 
d) O valor das despesas gerais de administração, bem como financeira e tributárias; 

ou 
II -  a receita do mesmo período de exercícios anteriores. 
 

§ 1º Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento nas formas previstas no inciso I ou II 
deste artigo, considerar-se-ão, para apuração da receita, isolada ou cumulativamente, os 
seguintes elementos: 
a) Os recolhimentos efetuados no período, por outros contribuintes 
que exerçam a mesma atividade em condições semelhantes; 
b) As condições peculiares ao contribuinte e a sua atividade econômica; 
c) Os preços correntes neste Município, na época a que se referir o arbitramento. 
 
§ 2º Os valores e a receita de que tratam, respectivamente, os incisos I e II e o Parágrafo 
1º, alínea “c” deste artigo serão atualizados pelo índice em vigor. 
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Art. 117  O valor do imposto será fixado por estimativa, a critério da autoridade 
competente, quando: 

 
I - se tratar de atividade exercida em caráter provisório, assim considerada aquela 

cujo exercício seja de natureza temporária e esteja vinculada a fatores ou acontecimentos 
ocasionais ou excepcionais; 

II -  se tratar de atividade ou grupo de atividades cuja espécie, modalidade ou 
volume de serviços aconselhem tratamento fiscal específico; 

III - quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização ou microempresa; 
IV - quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais. 
 
Art. 118 Na fixação do valor do imposto por estimativa, levar-se-ão em conta os 

seguintes elementos: 
 
I - o preço corrente do serviço, na praça; 
II - o tempo de duração e a natureza especificada da atividade; 
III - as peculiaridades do serviço prestado por cada contribuinte, durante o período 

considerado para cálculo de estimativa. 
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Art. 119  O enquadramento do contribuinte no regime de estimativa poderá, a critério 

do Secretário Municipal de Finanças, ser feito individualmente, por categoria de 
contribuintes ou grupos de atividades econômicas. 

 
I - a autoridade referida no caput deste artigo poderá, a qualquer tempo, suspender a 

aplicação do sistema previsto nesta seção de modo individual ou forma geral; 
 
II - quando da concretização do regime de estimativa, será fixado o prazo para sua 

aplicação; 
III - os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderão, a critério da 

autoridade competente, ficar dispensados do uso de livros fiscais e da emissão de 
documentos. 
§ 1º A qualquer tempo o Secretário Municipal de Administração e Finanças poderá rever os 
valores estimados, quando verificar que a estimativa inicial foi incorreta. 
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§ 2º O regime de estimativa será suspenso pela autoridade administrativa, mesmo quando 
não findo o exercício ou período, seja de modo geral ou individual, seja quando a qualquer 
categoria de estabelecimento, grupo ou setores de atividades, desde que não mais 
prevaleçam as condições que originam o enquadramento. 
§ 3º Os contribuintes abrangidos pelo regime de estimativa, poderão, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da publicação do ato normativo, apresentar contra o valor estimado. 
§ 4º O lançamento do imposto não implica em reconhecimento ou regularidade do exercício 
da atividade ou da legalidade das condições do local, instalações, equipamentos ou obras. 
 

Seção IX 
Do Lançamento 

 
Art. 120  O lançamento do imposto será feito: 

 
I - mensalmente, quando a base de cálculo for o preço do serviço, através de 

declaração do contribuinte, mediante, registro nos livros e documentos fiscais e contábeis, 
sujeita a posterior homologação pelo fisco, conforme dispõe o art. 111, desta Lei, em 
relação a base de cálculo formada no período; 

 
II - mensalmente, quando se tratar de sociedade de profissionais, observado o 

disposto no artigo 112, sujeito a posterior homologação pelo fisco; 
III - anualmente ou semestralmente, de oficio, quando se tratar de profissionais 

autônomos, observado o disposto no art. 112; 
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IV - por estimativa, de oficio, observado o disposto nos artigos 116 e 118 desta Lei. 

 
Art. 120  Os lançamentos relativos a períodos fiscais anteriores, com aplicação de 

penalidades cabíveis, serão feitos: 
 
I - de oficio, por arbitramento; 
II - através de denúncia espontânea de débito, feita pelo próprio contribuinte, 

observado o disposto no artigo 18, excluída a penalidade por infração. 
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Art. 121  Os contribuintes sujeitos ao pagamento mensal do imposto ficam obrigados 

a: 
 
I - manter escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que não 

tributáveis; 
II - emitir notas fiscais de serviços ou outros documentos admitidos pela 

Administração, por ocasião da prestação dos serviços. 
 

§ 1º O Poder Executivo definirá os modelos de livros, notas fiscais e demais documentos a 
serem obrigatoriamente utilizados pelo contribuinte e mantidos em cada um dos seus 
estabelecido ou, na falta, em seu domicílio. 
§ 2º Os livros e os documentos fiscais serão previamente formalizados, de acordo com o 
estabelecimento em regulamento. 
§ 3º  Os livros e os documentos fiscais que são, pelo prazo de 5 (cinco) anos, de exibição 
obrigatória à fiscalização, não poderão ser retirados do estabelecimento ou domicílio do 
contribuinte, salvo nos casos expressamente previstos em regulamento. 
§ 4º Cada estabelecimento terá escrituração tributária própria, vedada sua centralização na 
matriz ou estabelecimento principal. 
§ 5º Durante o prazo de 5 (cinco) anos, dado à Fazenda Municipal para constituir o crédito 
tributário, o lançamento ficará sujeito à revisão, devendo o contribuinte manter à disposição 
do fisco, os livros e os documentos de exigência obrigatória. 
 

Art. 122  Fica autorizado o Poder Executivo a criar ou aceitar documentação 
simplificada no caso de contribuintes de rudimentar organização, micro-empresas ou firmas 
que envolvam o sistema de processamento de dados. 

 
Seção X 
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Da Arrecadação 

 
Art. 123 O recolhimento do imposto será efetuado em agência bancária ou nos 

órgãos arrecadadores indicados pela Prefeitura Municipal, na forma definida pelo Poder 
Executivo, mediante Decreto, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, nos 
prazos seguintes: 
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I - mensalmente, nas datas fixadas pela Secretaria de Administração e Finanças, 

nas hipóteses dos artigos 109, 111, 113 e 114 desta Lei e quando se tratar do imposto 
sujeito ao desconto na fonte;  

 
II - 24 (vinte e quatro) horas, após ocorrido o fato gerador, quando se tratar de 

diversões públicas, cujo prestador do serviço não tenha domicilio neste Município; 
III - Anualmente ou semestralmente, nas datas fixadas pela Secretaria de 

Administração e Finanças, para todos os demais casos não inclusos nos incisos I e II, 
deste artigo. 

 
§ 1º Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é considerado autônomo para efeito de 
recolhimento do imposto relativo à prestação de serviços por ele efetuada, respondendo o 
contribuinte pelos débitos, acréscimos e penalidades referentes a qualquer deles. 
§ 2º O recolhimento do imposto descontado na fonte, ou, sendo o caso, a importância que 
deveria ter sido descontada, far-se-á em nome do responsável pela retenção, observando-
se quanto ao prazo do recolhimento, o disposto no inciso I deste artigo. 
§ 3º  As diferenças verificadas entre o montante do imposto recolhido por estimativa e o 
efetivamente devido, serão recolhidos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 
do encerramento do exercício ou período considerado, ou restituídas ou compensadas no 
mesmo prazo, contado da data do requerimento do contribuinte. 
§ 4º  Sempre que o volume ou a modalidade dos serviços aconselhe e tendo em vista 
facilitar aos contribuintes o cumprimento de suas obrigações, sem prejuízo para o 
Município, a autoridade competente poderá adotar o regime especial para o pagamento de 
impostos. 
 

Art. 124  Tratando-se de lançamento de oficio, há que respeitar o intervalo mínimo 
de 30 (trinta) dias entre o recebimento da notificação e o prazo fixado para pagamento. 

 
Art. 125  Quando não houver movimento econômico, o contribuinte deverá 

apresentar, ao órgão competente da Prefeitura, a guia negativa que comprove a falta do 
movimento econômico, de acordo com o regulamento do Poder Executivo. 
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Seção XI 
Das Obrigações Acessórias 

 
Art. 126  Ficam obrigadas todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou 

responsáveis por tributos municipais, inclusive as imunes ou isentas, e que participem 
direta ou indiretamente de prestação de serviços sujeita à incidência do Imposto Sobre 
Serviços, ao cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária. 

 
§ 1º  O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Administração e Finanças 

poderá autorizar a centralização de escrita em um dos estabelecimentos que o contribuinte 
mantenha no Município. 

§ 2º Os contribuintes poderão ser autorizados a utilizar regime especial para 
emissão de documentos fiscais e escrituração de livros. 

 
Seção XII 

Da Inscrição no Cadastro Mercantil 
 

Art. 127  A pessoa física ou jurídica cuja atividade esteja sujeita ao imposto, ainda 
que imune ou isenta é obrigada a inscrever cada um dos seus estabelecimentos 
autônomos no Cadastro Mercantil do Município, antes do início de suas atividades. 

 
I - as alterações dos dados cadastrais deverão ser comunicadas à Secretaria de 

Finanças no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ocorrência; 
II - o Contribuinte é obrigado a comunicar a cessação da atividade, ao órgão fiscal 

competente; 
III - são considerados como clandestinos, os atos praticados e as operações por 

contribuintes, cuja inscrição tenha sido suspensa, fazendo prova apenas em favor do fisco, 
dos documentos fiscais por eles emitidos; 

IV - aplicar-se-á a penalidade de suspensão também nos casos em que o 
contribuinte ao cessar suas atividades, não solicitar cancelamento de inscrição ou tendo-a 
solicitado não sanar irregularidades ou liquidar débitos apurados pela Fiscalização. 

 
Parágrafo único. Será, também, obrigado a inscrever-se no Cadastro Econômico de 
Contribuintes, aquele que, mesmo não possuindo domicílio fiscal no Município, nele exerça 
atividades sujeitas ao imposto. 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
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Seção XIII 
Da Escrita e do Documentário Fiscal 

 
Art. 128  O contribuinte fica obrigado a manter, em cada um dos seus 

estabelecimentos sujeitos à inscrição, escrita fiscal destinada ao registro dos serviços 
prestados. 

 
§ 1º O Poder Executivo estabelecerá os modelos de livros e documentos fiscais, a forma, 
os prazo e as condições para a sua escrituração e emissão. 
§ 2º O Poder Executivo disporá sobre, a dispensa ou a obrigatoriedade de manutenção de 
determinados livros, tendo em vista a natureza dos serviços ou o ramo de atividade do 
contribuinte. 
§ 3º Fica o contribuinte obrigado a apresentar, quando solicitado pelo fisco, os livros e 
documentos fiscais, contábeis e societários, importando a recusa em embargo, à ação 
fiscal. 
§ 4º Fica o contribuinte obrigado a apresentar o Cartão de Inscrição Municipal, atualizado, 
quando solicitado pelo fisco. 
§ 5º O Poder Executivo disporá sobre a adoção de documentação simplificada, conforme 
art. 122 desta Lei. 
 

Seção XIV 
Das Infrações e Penalidades 

 
Art. 129  Serão punidos com multas: 
 
I - De 4 (quatro unidades) UFR-PB : 
 

a) Exercício de atividade sem prévia inscrição no Cadastro Mercantil; 
     b) Deixar de remeter à Prefeitura documentos exigido por Lei ou regulamento fiscal; 
     c) Não comunicação, até o prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ocorrência, de   
venda ou transferência de estabelecimento, encerramento ou mudança de ramo de 
atividade, para anotação das alterações ocorridas. 
    d) O fornecimento ou apresentação de informações ou documentos inexatos ou 
inverídicos; 
    e) A inexistência de livro ou documento fiscal; 
    f) A falta de escrituração de livro ou não emissão de documento fiscal. 
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II - de 2 (duas unidades) UFR-PB o atraso por mais de 30 (trinta) dias na 

escrituração de livro fiscal, hipótese em que a multa será aplicada por mês ou fração; 
III - de 2 (duas unidades) UFR-PB a guarda do livro ou documento 

fiscal fora do estabelecimento; 
IV de 50,0 % (cinquenta por cento) do valor do imposto, não recolhido: 

a) Relativo a receitas devidamente escrituradas nos livros fiscais e/ou contábeis; 
b) Relativo a receitas não escrituradas nos livros contábeis e/ou fiscais, com a emissão de 
Nota Fiscal de Serviços; 
c) Relativo a receitas escrituradas no livros contábeis e/ou fiscais sem a emissão de Nota 
Fiscal de Serviços; 
d) Relativo a sociedades civis de profissionais previstas no artigo 89 desta Lei. 
 
V - de 100,0% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido relativo a receitas não 
escrituradas, sem emissão de Nota Fiscal de Serviços; 
VI - de 50,0% (cinquenta por cento) do valor do imposto de responsabilidade do 
contribuinte que não o reteve na fonte e não o recolheu; 
VII - de 50,0% (cinquenta por cento) do valor do imposto retido na fonte e não recolhido. 
 
§ 1º. As infrações previstas neste item serão apuradas mediante procedimento de oficio, 
propondo-se, quando for o caso, a aplicação de multa. 
 
§ 2º. Sempre que apurado, por meio de procedimento de oficio, o descumprimento de 
obrigação tributária acessória tenha resultado na inadimplência de obrigação principal, 
aplicar-se-á, apenas, a multa prevista para esta infração: 
 

VIII - de 4 (quatro unidades) UFRs-PB por documento impresso, no caso de 
estabelecimento gráfico que emitir nota ou documento fiscal sem a devida autorização, 
respondendo solidariamente pelo mesmo o beneficiário, quando a gráfica estiver 
estabelecida fora do Município; 

IX - de 4 (quatro unidades) UFRs-PB, por usar ou manter em seu poder para 
proveito próprio ou de terceiros, documentos fiscais sem a devida autorização de 
impressão; 

X - de 2 (duas unidades) UFRs-PB, por deixar de cumprir qualquer obrigação 
acessória definida nesta Lei ou em seus regulamentos; 
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XI - de 2 (duas unidades) UFRs-PB, por deixar de apresentar dentro dos prazos, os 

elementos de identificação ou caracterização de fatos gerados ou de base de cálculos dos 
tributos municipais; 

XII - de 5 (cinco unidades) UFRs-PB quando: 
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a) Negar-se exibir os livros ou documentos da escrita fiscal de interesse da fiscalização 

dos tributos municipais;                            
 

b) Negar informações ou tentar embaraçar, iludir, dificultar ou impedir a ação dos 
fiscais municipais. 
 
XIII - de 2 (duas unidades) UFRs-PB, por extraviar ou inutilizar livros fiscais; 
XIV - de 1 (uma unidade) UFR-PB, por extraviar ou inutilizar nota fiscal; 
XV - de 1 (uma unidade) UFR-PB, por deixar de chancelar blocos e livros fiscais; 
XVI - de 1 (uma unidade) UFR-PB, por deixar de apresentar guia de informação 

negativa de movimento. 
 
Art. 130 A reincidência em infração da mesma natureza será punida com multa em 

dobro, acrescida de 20% (vinte por cento) a cada nova reincidência. 
 
 

CAPÍTULO III 
Do Imposto Sobre Transmissão “Inter-Vivos” De Bens Imóveis e 

De Direitos Reais E Eles Relativos - ITBI 
Seção I 

Da Obrigação Principal 
Subseção I 

Da Incidência e do Fato Gerador 
 

Art. 131 O imposto sobre Transmissão “Inter-Vivos” de Bens imóveis e de direitos a 
eles relativos - ITBI incide sobre: 
 

I - a transmissão da propriedade de bens imóveis, em conseqüência de: 
 
a) compra e venda pura ou com cláusulas especiais; 
b) dação em pagamento; 
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c) arrematação e remissão; 
d) Adjudicação, quando não decorrente de sucessão hereditária; 
e) sentença declaratória de usucapião ou supletiva de manifestação de vontade na 

transação de bens imóveis e de direitos a eles relativos; 
f) mandato em causa própria e seus substabelecimentos quando o instrumento 

contiver os requisitos essenciais à compra e venda de imóvel; 
g) quando outro ato ou contrato oneroso translativo da propriedade de bens imóveis 

sujeitos a registros na forma da Lei. 
II - a transmissão, do domínio útil, por ato “Inter-Vivos”; 
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III -  a instituição de usufruto sobre bens imóveis e sua extinção, por consolidação, 

na pessoa do seu nu-proprietário; 
IV. a cessão de direitos relativos às transmissões previstas nos incisos I e II; 
V - a permuta de bens e direitos a que se refere este artigo; 
VI – o compromisso de compra e venda de bens imóveis, sem cláusula de 

arrependimento, inscritos no Registro de Imóveis; 
VII - o compromisso de Cessão de direitos relativos a bens imóveis, sem cláusulas 

de arrependimento e com emissão na posse, inscrito no Registro de Imóveis; 
VIII - qualquer outro direito à aquisição de imóveis; 
IX - qualquer ato judicial ou extrajudicial “Inter-Vivos” que importe ou se resolva em 

transmissão de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis, exceto os direitos reais 
de garantia. 
 
Parágrafo único. O recolhimento do imposto na forma dos incisos VI e VII, deste artigo, 
dispensa novo recolhimento por ocasião do compromisso definitivo dos respectivos 
compromissos. 
 

Art. 132 O código identificador do Imposto Sobre Transmissão “Inter-Vivos” de 
Bens Imóveis e De Direitos Reais e Eles Relativos – ITBI  a ser registrado no 
Documento de Arrecadação Municipal – DAM é o seguinte: 1112.08.66. 
 

Art. 133  Consideram-se bens imóveis, para os efeitos do imposto de que trata esta 
Lei: 

I -  o solo, com sua superfície e seus acessórios e adjacências naturais, 
compreendendo as árvores e os frutos pendentes, o espaço aéreo e o sub-solo; 
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II - tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, como a semente 

lançada à terra, os edifícios e as construções, de modo que não se possa retirar sem 
destruição, modificação, fratura ou dano. 

 
Art. 134  O imposto é devido quando os bens transmitidos ou sobre os quais 

versarem os direitos cedidos se situarem no território deste Município, ainda que a mutação 
patrimonial decorra de contrato fora deste Município mesmo no estrangeiro. 

 
Subseção II 

Da Não Incidência 
 

Art. 135  O imposto não incide sobre a transmissão e cessão de bens imóveis ou de 
direitos reais a eles relativos quando: 
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I - o adquirente for a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e, se 

vinculadas a suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, respectivas autarquias e 
fundações; 

II - o adquirente for partido político, entidade sindical de trabalhadores, templo de 
qualquer culto, e instituição de assistência social que não cobre qualquer tipo de 
pagamento pelos serviços prestados e nem distribua lucros com seus membros; 

III - efetuadas para a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização 
de capital; 

IV - decorrentes de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica. 
 

§ 1º  O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica 
adquirente tenha como atividade preponderante a compra e a venda desses bens ou 
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
§ 2º  Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo anterior 
quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica 
adquirente nos 02 (dois) anos seguintes à aquisição, decorrer de vendas, administração ou 
cessão de direitos à aquisição de imóveis. 
§ 3º Verificada a não preponderância a que se referem os parágrafos anteriores tornar-se-á 
devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição e sobre o valor atualizado 
do imóvel ou dos direitos sobre eles. 
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§ 4º As instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, deverão observar 
ainda os seguintes requisitos: 
 

I - não distribuirem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de 
lucro ou participação no resultado; 

II - Aplicarem integralmente no País, os seus recursos na manutenção e no 
desenvolvimento dos seus objetivos institucionais e manter escrituração de suas 
respectivas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar perfeita exatidão. 

 
§ 5º  A vedação do item I, não se aplica às transmissões de imóveis destinados a 
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. 
 

Subseção III 
Do Sujeito Passivo 
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Art. 136 O imposto é devido pelo adquirente e no caso de cessão de direitos o 

cedente do bem imóvel ou do direito a ele relativo. 
 
Art. 137  Nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento do imposto devido, 

ficam solidariamente responsáveis por esse pagamento os alienantes, cessionários, 
tabeliães e serventuários de ofício, nos atos em que intervierem ou pelas omissões que 
forem responsáveis, conforme o caso. 

 
Subseção IV 

Da Base de Cálculo e Alíquotas 
 

Art. 138  A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel levantado e 
atualizado pelo Município ou os direitos transmitidos, exceto os casos: 

 
§ 1º  Na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis, a base de cálculo será o 
valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa, ou o preço pago, se maior. 
§ 2º Nas tornas ou reposições a base de cálculo será o valor da cota  parte que exceder a 
fração ideal. 
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§ 3º Na instituição de fideicomisso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 
70% (setenta por cento) do valor real do bem imóvel ou do direito transmitido, se maior. 
§ 4º No caso de cessão física, a base de cálculo será o valor da indenização ou o valor real 
da fração ou acréscimo transmitido, se maior. 
§ 5º  Quando a fixação do valor real do bem imóvel ou do direito transmitido tiver por base 
o valor da terra - nua estabelecido pelo órgão federal competente, poderá o Município 
atualizá-lo monetariamente. 
§ 6º A impugnação do valor fixado como base de cálculo do imposto será endereçada à 
repartição municipal que efetuará o cálculo, acompanhado de laudo técnico de avaliação 
do imóvel ou do direito transmitido. 
 

Parágrafo único.  A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel levantado 
e atualizado pelo Município ou os direitos transmitidos, podendo, entretanto, em caso de 
não concordância da Divisão de Administração Tributária pelo valor apresentado 
documentalmente pelo adquirente, proceder com avaliação documental do imóvel, levando-
se em consideração os elementos a seguir discriminados: forma, dimensão e utilidade, 
localização, estado de conservação, valores das áreas vizinhas, custo unitário de 
construção e valores aferidos no mercado imobiliário. 
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Art. 139  O imposto será calculado, aplicando-se sobre o valor estabelecido como 

base de cálculo, as seguintes alíquotas: 
 
I – até 428 UFR –PB / mês: 2% ( dois por cento ); 
II – de  429 até  856 UFR –PB / mês : 2,5%( dois e meio por cento ); 
III – de 856 UFR –PB / mês, em diante: 3,0%( três por cento ). 
 

Subseção V 
Do Lançamento 

 
 

Art. 140  O lançamento do imposto será efetuado de oficio, sempre que ocorrer uma 
das hipóteses de incidência previstas no artigo 131 desta Lei. 
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Art. 141  O sujeito passivo será notificado do lançamento do imposto: 
 
I - pessoalmente, através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM entregue 

mediante protocolo; 
II -  por via postal, com aviso de recebimento; 
III -  mediante publicação de edital, afixado na Prefeitura; 
IV - por publicação em órgão de imprensa; 
V - por publicação no órgão oficial do Município ou Estado. 
 

Subseção VI 
Da Arrecadação 

 
Art. 142  O imposto será pago até a data do fato translativo, exceto nos seguintes 

casos: 
 
I - na transferência de imóvel a pessoa jurídica ou desta para seus sócios ou 

acionistas, ou respectivos sucessores, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da 
assembleia ou da escritura em que tiverem lugar aqueles atos; 

II - na arrematação ou na adjudicação em praça ou leilão, dentro de 30 (trinta) dias 
contados da data em que tiver sido assinado o auto ou deferida a adjudicação, ainda que 
exista recurso pendente; 

III - na acessão física, até a data do pagamento da indenização; 
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IV - nas tornas ou reposições e nos demais atos judiciais, dentro de 30 (trinta) dias 

contados da data da sentença que reconhecer o direito, ainda que exista recurso pendente. 
 
Art. 143  Nas promessas ou nos compromissos de compra e venda é facultado 

efetuar o pagamento do imposto a qualquer tempo desde que dentro do prazo fixado para o 
pagamento do preço do imóvel. 

 
§ 1º  Optando-se pela antecipação a que se refere este artigo, tornar- se- á por base o 
valor real do imóvel na data em que for efetuada a antecipação, ficando o contribuinte 
exonerado do pagamento do imposto sobre o acréscimo de valor verificado no momento da 
escritura definitiva. 
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§ 2º Verificada a redução do valor, não se restituirá a diferença do imposto correspondente. 
 
             

Art. 143. Não se restituirá o imposto pago: 
 

I - quando houver subsequente cessão da promessa ou do compromisso ou quando 
qualquer das partes exercer o direito de arrependimento, não sendo, em conseqüência, 
lavrada a escritura; 

II - aquele que venha a perder o imóvel em virtude de pacto de retrovenda. 
 
Art. 144  O imposto, uma vez pago, só será restituído nos casos de: 
 
I - anulação de transmissão decretada pela autoridade judiciária, em 

decisão definitiva; 
II - nulidade do ato jurídico; 
III - rescisão de contrato e desfazimento da arrematação com fundamento no artigo 

1.136 do Código Civil. 
 
Art. 145  A guia para pagamento do imposto será emitida pelo órgão municipal 

competente, conforme dispuser o regulamento. 
 
Parágrafo único. O valor da avaliação prevalecerá pelo prazo de 30 (trinta) dias 

findo o qual, sem que ocorra pagamento do imposto, deverá ser realizada nova avaliação. 
 

Art. 147  O reconhecimento da imunidade ou da não incidência é de competência do 
Secretário Municipal de Administração e Finanças. 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
 
Parágrafo único. Nos casos de imunidade o requerimento a ser apresentado 

conterá ainda a perfeita identificação do imóvel e do negócio jurídico, o valor da operação e 
os nomes dos transmitentes e adquirentes. 
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Subseção VII 
Das Obrigações Acessórias 

 
Art. 148 O sujeito passivo é obrigado a apresentar, na repartição fiscal competente 

da Prefeitura Municipal, os documentos e as informações necessárias ao lançamento do 
imposto, conforme estabelecido em regulamento. 

 
Art. 149  Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, inclusive 

substituto, que tiverem de lavrar instrumentos translativos de bens e de direitos sobre 
imóveis, de que resulte a obrigação de pagar o imposto municipal, exigirão que lhes seja 
apresentado o comprovante do seu recolhimento ou do reconhecimento da não incidência 
ou do direito a isenção. 

 
Art. 150  Serão transcritos nos instrumentos públicos, quando ocorrer obrigação de 

pagar o imposto antes da sua lavratura, elementos que comprovem esse pagamento, com 
o numero da Guia de Informação do Imposto, o número do Documento de Arrecadação e o 
valor recolhido ao erário, ou o reconhecimento da não incidência ou isenção. 

 
Art. 151 Todos aqueles que adquirerem bens ou direitos cuja transmissão constitua 

ou possa constituir fato gerador do imposto são obrigados a apresentar seu título à 
repartição fiscalizadora do tributo dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data em 
que for lavrado o contrato, carta de adjudicação ou de arrematação, ou qualquer outro título 
representativo da transferência do bem ou direito. 

 
Subseção VIII 

Dos Contribuintes e dos Responsáveis 
 

Art. 152  O contribuinte do imposto é: 
 
I - o adquirente dos bens ou direitos transmitidos; 
II - o cedente, no caso de cessão de direitos; 
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III - cada um dos permutantes, no caso de permuta. 
 
Art. 153  São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
 
I - os alienantes e cessionários; 
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II - os oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis e seus substitutos, os tabeliães. 

escrivães e demais serventuários de oficio, nos atos em que intervierem ou pelas omissões 
que praticarem em razão do seu oficio. 

 
Subseção IX 

Das Infrações e Penalidades 
 

Art. 154  Constituem infrações passíveis de multa: 
 
I - de 3 (três) UFRs-PB o descumprimento, pelos Cartórios de Ofícios de Notas e 

Cartórios de Registro Geral de Imóveis, da obrigação acessória prevista no artigo 149 
desta Lei; 

II - de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto: 
 

a) a ocultação da existência de frutos pendentes e outros bens ou direitos tributáveis, 
transmitidos juntamente com a propriedade; 
b) a apresentação de documentos que contenham falsidade, no todo ou em parte, quando 
da produção da prova prevista nesta Lei; 
c) a instrução do pedido de isenção do imposto com documentos que contenham, 
falsidade, no todo ou em parte; 
d) a inobservância da obrigação tributária de que trata essa Lei, por parte dos oficiais dos 
Cartórios de Registro de Imóveis e seus substitutos, tabeliães, escrivães e demais 
serventuários de oficio. 
§ 1º  A infração de que trata a alínea “d” do inciso II deste artigo, por parte dos ofícios dos 
Cartórios de Ofícios de Notas e dos Cartórios de Registro Geral de Imóveis, sujeitá-los-á o 
pagamento de 50% (cinquenta por cento) do imposto devido. 
§ 2º  A reincidência em infração da mesma natureza será punida com multa em dobro, 
acrescida de 20% (vinte por cento) a cada nova reincidência. 
 

Subseção X 
Das Disposições Gerais 
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Art. 155  Não serão lavrados, autenticados ou registrados pelos tabeliães, escrivães 

e oficiais de Registro Geral de Imóveis os atos e termos sem a prova do pagamento do 
imposto, quando devido. 
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§ 1º  Os serventuários da justiça são obrigados a manter à disposição  do fisco, em 
cartório, os livros, autos e papéis que interessem à arrecadação do imposto. 
 
§ 2º Os tabeliões, escrivães e oficiais de notas do registro de imóveis, remeterão, 
mensalmente, à repartição fiscal do município, relação das averbações, anotações, 
registros e transações envolvendo bens imóveis ou direitos reais a eles relativos, efetuados 
no Cartório. 
§ 3º  A concessão da isenção e o reconhecimento da não incidência e da imunidade são de 
competência do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Taxas 

Seção I 
Da Obrigação Principal 

Subseção I 
Da Incidência e do Fato Gerador 

 
         Art. 156 As taxas que constituem receita do Município, além dos impostos são: 
 

    I - Taxas de Licença, decorrentes do exercício de poder de policia; 
   II - Taxas de Serviços Técnicos e Administrativos; 
   III -Taxas e Preços dos Serviços Públicos. 
 

Seção II 
Das Taxas de Licença 

Subseção I 
Da Incidência e do Fator Gerador 

 
Art. 157  A taxa de Licença é devida pela atividade municipal de vigilância e / ou de 

fiscalização do cumprimento da legislação a que se submete qualquer pessoa física ou 
jurídica que se localize ou exerça atividade dentro do território do Município e incide sobre: 

 
I - a localização de qualquer estabelecimento no Território do Município; 
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II - o funcionamento de qualquer estabelecimento localizado no Município, inclusive 

aqueles com atividades em horários especiais; 
III - a utilização de meios de publicidade em geral; 
IV - instalação de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, 

telecomunicações e afins;           
V - a instalação ou a utilização de máquinas, motores, fornos, guindastes, câmaras 

frigoríficas e assemelhados; 
VI - exercício de comércio ou atividade ambulante, ou atividade eventual; 
VII - exercício de atividades que, por sua natureza, conforme definido em Lei federal, 

estadual ou municipal, necessitem de vigilância sanitária; 
VIII - utilização de área de domínio público, ou terrenos e logradouros públicos, para 

pequenas atividades; 
IX - utilização de área de domínio público, ou terrenos e logradouros públicos; e uso 

a título precário e oneroso, de vias e logradouros públicos, inclusive o subsolo, o espaço 
urbano e as obras de arte do domínio municipal, para a prestação de serviços de 
comunicação, telefonia, distribuição de energia, de gás, água e esgotos, e de outras infra-
estruturas, bem como a adoção de outras tecnologias que impliquem em instalação e/ou 
extensão de redes aéreas ou subterrâneas, no espaço de domínio municipal para a 
implantação de serviços. 

X – exercício de atividade de exploração de areia, terra, minério, entre outros 
recursos naturais correlatos para fins de atividade comercial. 

 
§ 1º  A licença a que se referem o inciso I deste artigo será solicitada previamente à 
localização do estabelecimento e implicará em sua automática inscrição no Cadastro 
Mercantil. 
§ 2º A fiscalização do funcionamento a que se refere o Inciso II deste artigo é devida 
anualmente pela atividade municipal de vigilância ou fiscalização das empresas, face ao 
cumprimento da legislação vigente. 
§ 3º  A licença de que trata o inciso IV, deste artigo, será concedida mediante a 
formalização dos transmite legais, através da efetivação do protocolo junto a Secretaria de 
Administração e  Finanças, pelo interessado, requerendo a analise dos documentos 
inerentes a instalação dos equipamentos, estrutura física de sustentação e eletrônica, com 
vistas ao exame e estudo de viabilidade técnica, conforme dispositivos expressos em 
Decreto Municipal que regula este Código, no todo ou em parte. 
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§ 4º Quando da apresentação do requerimento à Secretaria de Administração e Finanças 
do Município, nos casos relativos ao inciso IV, deste artigo, o contribuinte devidamente 
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regularizado junto ao cadastro de contribuintes da Prefeitura Municipal de Cabaceiras 
deverá apresentar a autorização de funcionamento dos equipamentos, de sustentação e 
eletrônicos, já emitida pela ANATEL. 
§ 5º A licença, mencionada no inciso IV, deste artigo, deverá ser renovada anualmente até 
o dia 28 de fevereiro. 
§ 6º A licença não poderá ser concedida por período superior a 01 (um) ano. 
 

Art. 158 Em relação às licenças instituídas no artigo anterior: 
 
I - em relação à localização e a fiscalização do funcionamento: 
 

       a) haverá a incidência da taxa independentemente da concessão da licença. 
       b) a licença abrange, quando do primeiro licenciamento, a localização e o 
funcionamento; e nos exercícios posteriores, apenas o funcionamento. 
 

II - em relação à localização da publicidade: 
 

a) a exploração ou utilização de meios de publicidade nas vias e logradouros públicos 
do Município, bem como nos lugares de acesso público, fica sujeita à prévia licença 
da Prefeitura, e quando for o caso, o pagamento da taxa devida; 

      b) incluem-se na obrigatoriedade do inciso anterior a Taxa de Licença em relação aos 
cartazes letreiros, programas, quadros, painéis, placas, anúncios e mostruários, fixos ou 
volantes, luminosos ou não, afixados, distribuídos ou pintados em paredes, muros, postes, 
veículos ou calçadas e ainda a propaganda falada, em lugares públicos, por meio de 
amplificadores e voz, alto-falantes e propagandistas. 
      c) sempre que a licença depender de requerimento, este deverá ser instruído com a 
descrição de posição, da situação, das cores, dos dizeres, das alegorias e de outras 
características do meio de publicidade, de acordo com as instruções e regulamentos 
respectivos. 
       d) os anúncios devem ser escritos em boa e pura linguagem ficando, por isso, sujeito à 
revisão da repartição competente. 
     e) a taxa será paga adiantadamente, por ocasião da outorga da licença. 
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f) a publicidade realizada em jornais, revistas, rádio e televisão estará sujeito à 
incidência da taxa quando o órgão de divulgação localizar-se no Município, e atendido a 
exigência do artigo 109 desta Lei. 
 

III - em relação ao exercício de atividade eventual ou ambulante: 
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a) Considera-se comércio eventual o que é exercido em determinadas épocas do ano, 
especialmente por ocasião de festejos ou comemorações, em locais autorizados 
pela Prefeitura; em instalações removíveis colocadas nas vias ou logradouros 
públicos como balcões, barracas, mesas, tabuleiros, prateleiras, carrinhos de mão, 
veículos e semelhantes. 

b) Comércio ambulante é o exercido individualmente sem estabelecimento, instalação 
ou localização fixa. 

c) O pagamento da taxa de licença para o exercício de comércio eventual nas vias e 
logradouros públicos não dispensa a cobrança da taxa de ocupação de áreas, a critério do 
Poder Executivo. 

d) É obrigatória a inscrição, na repartição competente, dos comerciantes eventuais e 
ambulantes mediante o preenchimento de ficha própria, conforme modelo fornecido pela 
Prefeitura. 

e) Não se incluem na exigência do inciso anterior os comerciantes com estabelecimento 
fixo que, por ocasião de festejos ou comemorações, explorem o comércio eventual ou 
ambulante. 

f) Respondem pela taxa de licença de comércio eventual ou ambulante os vendedores 
cujas mercadorias sejam encontradas em seu poder, mesmo que pertençam a 
contribuintes que hajam pago a respectiva taxa.   

                                                     
IV - as licenças constantes neste capítulo serão válidas para até o exercício em que 

forem concedidas, ficando sujeitas a renovações para os exercícios seguintes;  
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V - as licenças relativas ao item IX artigo 157, desta Lei, referem-se ás redes para 
televisão a cabo, as redes e equipamentos para a telefonia fixa e celular, os postes e redes 
de distribuição de energia elétrica, as estações de rádio base da telefonia celular, o 
mobiliário urbano, a rede para água canalizada e esgoto, as infovias próprias para Internet 
ou para ligação dos sistemas em intranet ou extranet, rede para transporte coletivo e 
dutoviário, bem como a adoção de outras tecnologias que impliquem em instalação e/ou 
extensão de redes aéreas ou subterrâneas na cidade ou que utilizem as obras de arte do 
domínio municipal, para a implantação de serviços de interesse público; 
          VI – a licença anual para fins de exploração de extração de areia, terra, minério, 
entre outros recursos naturais, em qualquer área do município, por tamanho da área 
ocupada e profundidade,tem por fato gerador o exercício do poder de polícia, visando o 
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controle e fiscalização das atividades e empreendimentos causadores em potencial de 
degradação ambiental: 

  § 1° a  licença de controle e fiscalização ambiental apenas poderá ser concedida 
desde  que atenda ás normas constantes nos artigos 4° ao art. 13, constantes na Lei 
Municipal n° 565 / 2002, concernente ao Código de Posturas Urbanas e em consonância 
ainda com a Lei Estadual e Lei Federal pertinentes ou ainda com o Código Municipal de 
Meio Ambiente. 
           § 2° a renovação da licença de  controle e fiscalização ambiental deverá ser 
requerida 120 ( cento e vinte ) dias a contar da expiração do prazo de validade fixado na 
respectiva licença. 
   § 3° constitui infração a instalação, ampliação, ou operação de empreendimento e 
atividades potencialmente causadores de degradação ambiental ou utilizadores de 
recursos naturais, antes da concessão da licença em referência. 
           § 4° os prazos das licenças pertinentes  já concedidas ficam reduzidos para até 31 
de dezembro do ano em curso, devendo-se proceder com a renovação com base neste 
instrumento legal. 
          § 5° os recursos auferidos com o licenciamento serão aplicados em ações de 
preservação ambiental. 

VII - não será concedida ou renovada qualquer licença para funcionamento de 
atividades comerciais, industriais ou prestadoras de serviço em imóvel cujo proprietário não 
esteja adimplente para com a Fazenda Municipal, em relação ao mesmo; 

VIII - A localização e/ou funcionamento de estabelecimento comercial, industrial ou 
de prestação de serviços sem a devida licença, fica sujeita à lacração, sem prejuízo das 
demais penalidades cabíveis; 

IX - Será considerada como abandono de pedido de licença a falta de qualquer 
providência da parte interessada que importe em arquivamento do processo. 
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Art. 159  A não renovação da licença em período igual ou superior a 5 (cinco) anos, 

implica em seu automático cancelamento pelo órgão competente, conforme disposições 
contidas nos artigos 35 a 45 desta Lei. 

 
§ 1º. O cancelamento a que se refere o caput deste artigo não exime o contribuinte do 
pagamento da taxa, até o seu ato do cancelamento. 
§ 2º O funcionamento de qualquer estabelecimento no território do Município, com sua 
licença cancelada. está sujeito ás penalidades prevista nesta Lei. 
 

Art. 160  O contribuinte é obrigado a comunicar à Prefeitura Municipal dentro de 30 
(trinta) dias, as seguintes ocorrências: 

 
I - alteração na razão social ou no ramo de atividades; 
II - transferência de firma ou de local; 
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III - cessação das atividades. 
 
Art. 161  Sem prejuízo das sanções cabíveis, inclusive penais, poderá ser suspensa 

ou cancelada a licença do contribuinte que: 
 
I - recusar-se sistematicamente a exibir à fiscalização, livros e documentos fiscais; 
II - embaraçar ou procurar ilidir por qualquer meio a ação do fisco; 
III - exercer atividade de maneira a contrariar o interesse público no que diz respeito 

á ordem, á higiene, à saúde, à segurança, aos bons costumes e às posturas urbanas. 
 
§ 1º  A suspensão, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, e o cancelamento serão 
atos do Secretário Municipal de Administração e Finanças. 
§ 2º  Cancelada a licença, ou durante o período de suspensão, não poderá o contribuinte 
exercer a atividade para a qual foi licenciado, ficando, inclusive, fechado o estabelecimento, 
quando for o caso. 
§ 3º  Para a execução do disposto neste artigo, o Secretário Municipal de Administração e 
Finanças poderá requisitar a força policial. 
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Subseção II 
Do Sujeito Passivo 

 
Art. 162 Contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica que se enquadrar em 

quaisquer das condições previstas nos artigos 157 e 158 desta Lei. 
 

Subseção III 
Da Base de Cálculo 

 
Art. 163  A base de calculo das taxas é o custo da atividade de fiscalização 

realizada pelo Município, no exercício regular de seu poder de polícia, dimensionada, para 
cada licença requerida ou concedida, conforme o caso, de acordo com o Anexo II, desta 
Lei. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos ao pagamento em dobro da taxa a veiculação de 
publicidade referente a bebidas alcoólicas e cigarros, bem como redigida em língua 
estrangeira. 

 
Subseção IV 
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Do Lançamento 

 
Art. 164  A taxa será lançada com base nos cálculos fornecidos pelo contribuinte, ou 

levantamentos realizados pelo órgão competente da Prefeitura, ou informações existentes 
no cadastro mercantil. 

 
Subseção V 

Da Arrecadação 
 

Art. 165  A arrecadação da taxa de licença, no que se refere à licença para 
localização e funcionamento ou fiscalização de estabelecimento, far-se-á nas formas e nos 
prazos regulamentares, quando concedida a respectiva licença. 

 
 
 
 
 
 
 
            66 
 

§ 1º No caso de abertura ou quando ocorrer mudança de ramo de atividade, modificação 
nas características do estabelecimento ou transferência do local, a taxa será devida 
proporcionalmente ao número de meses restantes para o término do exercício. 
§ 2º Em caso de prorrogação da licença para execução de obras, a taxa será devida em 
50% (cinquenta por cento) de seu valor original. 
 

Subseção VI 
Das Isenções 

 
Art. 166 São isentos de pagamento de taxas de licença: 

 
I - a ocupação de áreas em terrenos ou vias e logradouros públicos por: 
 
a) vendedores ambulantes de jornais e revistas; 
b) engraxates ambulantes; 
c) vendedores de artigos de artesanato doméstico e arte popular, de sua fabricação, 

sem auxílio de empregados; 
d) cegos, mutilados e incapazes que exerçam o comércio eventual e ambulante; 
e) feira de livros, exposições, concertos, retretas, palestras, conferências e demais 

atividades de caráter notoriamente cultural e científico; 
f) exposições, palestras, conferências, pregações, e demais atividades de cunho 

notoriamente religioso; 
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g) candidatos e representantes de partidos políticos, durante a fase da campanha, 

observada a legislação eleitoral em vigor. 
 
II - as construções de passeios, muros e calçadas; 
III - as construções provisórias destinadas á  guarda de material, quando no local 

das obras; 
IV - as associações de classe, associações religiosas, escolas sem fins lucrativos, 

orfanatos e asilos, associações de bairro, clubes de mães, desde que não cobrem 
pagamentos pelos serviços prestados ou não distribuam lucros com seus sócios; 

V - os parques de diversões com entrada gratuita; 
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VI - as placas indicativas relativas a: 
 

a) hospitais, casas de saúde e congêneres, colégios, sítios, chácaras e fazendas; 
b) firmas, engenheiros, arquitetos ou profissionais responsáveis pelo projeto e execução de 
obras, quando nos locais dessas; 
c) propaganda eleitoral, política, atividade sindical e culto religioso. 
 

VII - os órgãos da Administração Direta da União, do Estado e do Município; 
VIII - a utilização de meios de publicidade em geral e de instalação e utilização de 

máquinas, motores, fornos, guindastes, câmaras, frigoríficas e assemelhados: 
 

a) os órgãos da Administração Direta da União e do Estado; 
b) os órgãos de classe, as entidades religiosas, as sociedades civis sem fins lucrativos, os 
partidos políticos, as agremiações carnavalescas, as associações de bairro e os clubes de 
mães, desde que não cobrem pelos serviços prestados ou não distribuam lucros com seus 
sócios. 
§ 1º As isenções de que tratam esse artigo, dependerão de prévio reconhecimento pelo 
Secretário Municipal de Administração e Finanças. 
§ 2º As isenções de que trata este artigo não desobrigam o contribuinte do cumprimento 
das obrigações acessórias. 

 
Subseção VII 

Das Infrações e Penalidades 
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Art. 167  O descumprimento do disposto nos artigos do Capítulo IV desta Lei 

referentes ao funcionamento de estabelecimento sem prévia licença, além de possibilitar a 
interdição do estabelecimento, mediante portaria do Prefeito Municipal e / ou do Secretário 
Municipal de Administração e Finanças, sujeitarão o contribuinte infrator á multa de: 

 
I - multa de 20% (vinte por cento) do valor da taxa no caso da não comunicação 

ao fisco, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência do evento, sobre a 
alteração da razão social ou do ramo de atividade e sobre as alterações físicas sofridas 
pelo estabelecimento; 
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II - multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor da taxa, pelo exercício de qualquer 
atividade a ela sujeita, sem a respectiva licença; 

III - suspensão da licença, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos casos de 
reincidência; 

IV - cassação de licença, a qualquer tempo, quando deixarem de existir as 
condições exigidas para a sua concessão; quando deixarem de ser cumpridas, dentro do 
prazo, as intimações expedidas pelo fisco ou quando a atividade for exercida de maneira a 
contrariar o interesse público no que diz respeito à ordem, á saúde, à segurança, e aos 
bons  costumes; 

V - diante do não atendimento das determinações, de qualquer natureza, voltadas 
para adequação das condições ambientais apresentadas por órgãos da Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras, em relação à instalação dos equipamentos de que trata o inciso 
IV do art. 157, desta Lei, será interrompido o funcionamento das transmissões , o lacre das 
instalações e a aplicação de multa no valor de 200 UFR-PB, sendo a mesma multa 
empregada em dobro nos casos de reincidência. Em se tratando do inciso IV do art. 157, 
desta Lei, e após o prazo, previamente informado a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, 
para o término das transmissões, respeitado o espaço de tempo apresentado e definido 
pelos órgãos municipais, de controle e fiscalização, para o desligamento e retirada dos 
equipamentos, Estação de Rádio Base Móvel, e não ocorrendo tal procedimento implicará 
em multa diária de 1000(mil) UFR-PB, até a total retirada do transmissor. Quando a licença 
de que trata o § 6º do art. 157, desta Lei, não for renovada dentro do prazo determinado, 
acarretará na aplicação de multa equivalente a 300 (trezentas) UFR-PB. 

 
Parágrafo único. Não será concedida, a nenhuma pessoa física ou jurídica em 

débito com a Prefeitura, licença para localização e /ou funcionamento de estabelecimento. 
 

Subseção VIII 
Das Obrigações Acessórias 
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Art. 168  O contribuinte é obrigado a comunicar à repartição fiscal, dentro de 30 

(trinta) dias a partir da ocorrência, toda e qualquer alteração cadastral, na forma 
determinada pelo Poder Executivo. 
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§ 1º  as concessionárias, autorizatárias e/ou permissionárias dos serviços de utilidade 
pública e de infra-estruturas e correlatos devem submeter-se ao procedimento de 
licenciamento para realização de obras realizadas em vias ou logradouros públicos, para 
instalação, implantação e/ou extensão das mesmas, atendendo os requisitos de proteção 
ambiental, segurança de tráfego e da população. 
§ 2º  após o licenciamento referido nos incisos anteriores, as autorizatárias, 
permissionárias ou concessionárias, proprietárias de instalações, equipamentos e redes de 
infra-estruturas, receberão da Fazenda Municipal as respectivas Permissões de Uso, 
ratificando seus direitos e deveres. 
§ 3º  A não observância dos dispositivos deste artigo implicará na suspensão de outros 
processos do requerente de ampliação e implantação de redes subterrâneas, aéreas, ou de 
uso do solo do domínio municipal, assim como em interdições das já existentes. 
§ 4º  O descumprimento injustificado das determinações deste Lei e das normas 
complementares sujeitará o infrator ás penalidades de advertência e multa diárias, a serem 
determinadas por decreto, pelo Chefe do Executivo Municipal. 
§ 5º  O órgão competente deverá proceder ao zoneamento das aéreas e subterrâneas, no 
sentido de organizar a ocupação do espaço aéreo e do subsolo das vias e logradouros 
públicos, pelos diversos equipamentos de infraestrutras urbanas, estabelecendo faixas e 
profundidades de utilização para cada um deles. 
                                            

I - não será concedida ou renovada qualquer licença para funcionamento de 
atividades comerciais, industriais ou prestadoras de serviço em imóvel cujo proprietário não 
esteja adimplente para com a Fazenda Municipal, em relação ao mesmo; 

II - a localização e/ou funcionamento de estabelecimento comercial, industrial ou de 
prestação de serviços sem a devida licença, fica sujeita à lacração, sem prejuízo das 
demais penalidades cabíveis; 

III - será considerada como abandono de pedido de licença a falta de qualquer 
providência da parte interessada que importe em arquivamento do processo. 
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Art. 169 O pedido de licenciamento para instalação de antenas transmissoras de 

rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral, e outras antenas 
transmissoras de radiação eletromagnética e equipamentos afins no Município de 
Cabaceiras, deverá ser protocolado por meio de requerimento com pedido de exame e 
estudo de viabilidade técnica na Prefeitura do Município, com os seguintes documentos: 

 
I - Certidão de Uso do Solo expedida pela Prefeitura; 
II - Requerimento endereçado ao Prefeito com identificação do solicitante, sendo 

que, nos casos em que o solicitante não for o proprietário ou possuidor legal do imóvel, 
deverá ser anexada procuração atualizada e para o fim aqui tratado, autorizando o 
solicitante a requerer a aprovação pretendida; 

III - Guia do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel em questão; 
IV - Cópia atualizada do título de propriedade do imóvel com o devido registro no 

Cartório de Registro de Imóveis; 
V - Peças gráficas no nível de estudo preliminar ou plano de massa em escala 

adequada ao entendimento, onde conste a localização, implantação, acessos, vagas para 
estacionamento de veículos, áreas de projeção e edificada total, recuos com relação a 
torres e seus equipamentos; 

VI - Memorial descritivo técnico e estudo de topo de morro; 
VII - ART do responsável técnico pela construção da torre e instalações; 
VIII - A coordenada geográfica UTM e a altitude da base da torre; 
IX - Laudo técnico assinado por físico ou engenheiro da área de radiação 

acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, em que constem: 
 

         a) Faixa de frequência de transmissão; 

         b) Número de canais e a potência máxima irradiada das antenas quando o número 

máximo de canais estiver em operação; 

 c) Altura, inclinação em relação à vertical e o ganho de irradiação das antenas; 
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d) Estimativa de densidade máxima de potência irradiada (quando houver o 

número máximo de canais em operação), bem como os diagramas vertical e 

horizontal e a irradiação de antena registrados em plantas com indicação de 

distância e respectivas densidades de potência; 

             e) Estimativa da distância mínima de antena para o atendimento do limite de 

potência; 

f) Indicação de medidas de segurança a serem adotadas de forma a evitar o 

acesso do público às zonas que excedam o limite de potência; 

g) Observar altura de até sessenta metros para torres, postes ou similares; 

h) O terreno deverá ser ajardinado ou ter cobertura de pedrisco; 

i) Laudo radiométrico assinado por físico ou engenheiro da área de radiação, 
observado o que segue: 

 
               a) que nele constem as medidas nominais do nível de densidade de potência nos 
limites da propriedade da instalação, nas edificações vizinhas, nos edifícios com altura 
igual ou superior à antena num raio de 200 (duzentos) metros e nas áreas próximas 
julgadas sensíveis às radiações eletromagnéticas; 
              b) que ele seja submetido à apreciação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
apresentado por ocasião da instalação da antena transmissora e, anualmente, para 
controle. 

 
   X - No  local da instalação, a concessionária responsável deverá manter placa 

identificadora, visível ao público, com dimensão mínima de 60x70 cm, contendo: 
 

            a)  A seguinte legenda: “ÁREA DE EMISSÃO DE RADIAÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA”; 
            b)  Nome e endereço da concessionária; 
             c)  Densidade de potência no ponto mais próximo da antena em que haja 
circulação de pessoas; 
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            d)  Altura da estrutura de suporte e de suas respectivas antenas; 
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             e) Número da licença de funcionamento emitida pela ANATEL;   
     

  f)  Número da inscrição da ERB no Cadastro do ISS; 
           g) Telefone para atendimento ao público. 

 
     Art. 170 É vedada a instalação de antenas transmissoras de rádio, televisão, 

telefonia celular, telefonia fixa, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras 
de radiação eletromagnética e equipamentos afins em áreas de praças, parques urbanos, 
áreas verdes, hospitais, igrejas e assemelhados, postos de combustíveis, e a menos de 
100 metros de escolas, centros comunitários e culturais, museus, cinemas ou teatros.  

     Art. 171 É vedada a instalação de ponto de emissão de radiação de antenas 
transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras 
antenas transmissoras de radiação eletromagnética e equipamentos afins a uma distância 
inferior a 30 (trinta) metros da edificação e das áreas de acesso e circulação onde 
estiverem instalados clínicas, centros de saúde, hospitais e assemelhados. 

      Art. 172 As antenas transmissoras não poderão ser instaladas no topo de 
edificações, e a menos de 15 (quinze) metros das divisas dos lotes. 

      Art. 173 Toda instalação de antenas transmissoras de radiação eletromagnética 
deverá ser feita de modo que a densidade de potência total, considerada a soma da 
radiação preexistente com a da radiação adicional emitida pela nova antena e medida por 
equipamento que faça a integração de todas as frequências na faixa prevista por esta Lei, 
não ultrapasse 100mw/cm²  (cem microwatts por centímetro quadrado) em qualquer local 
passível de ocupação humana. 

       Art. 174 Descumprida a exigência do artigo anterior a Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, intimará a empresa responsável, para 
que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda às alterações, de qualquer natureza e a seu 
critério, de forma a reduzir o nível de densidade de potência aos limites estabelecidos. 

§ 1º O intimado poderá recorrer caso entenda que o excesso não se deve à sua instalação, 
apontando aquela à qual atribui a responsabilidade pelo descumprimento desta Lei. 

§ 2º No caso de recurso, o Município determinará a realização de medições, com 
interrupção alternada das emissões das empresas envolvidas, a fim de decidir qual 
instalação deverá interromper as transmissões para adequar-se aos limites permitidos. 
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§ 3º Se necessária à interrupção das transmissões por uma ou mais instalações deverá 
adequar-se primeiro a que aumentou sua radiação ou a que entrou em funcionamento em 
data mais recente nesta sequência. 

§ 4º Caso as obras de adequação estejam em andamento, o intimado poderá requerer a 
prorrogação do prazo concedido até 15 (quinze) dias antes do vencimento daquele, sempre 
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por tempo determinado, que não poderá ser superior ao inicial.§ 5º. Cabe ao Município 
julgar segundo critérios técnicos, os pedidos de prorrogação do prazo, podendo deferi-los 
conforme o requerido ou por prazo menor ou indeferi-los. 

§ 5º A não adequação no prazo concedido acarretará a interrupção da emissão das 
radiações, o lacre das instalações e aplicação de multa no valor de 200 UFRPB, aplicada 
em dobro no caso de reincidência. 

§ 6º As antenas instaladas até a publicação desta Lei, se ocupar terrenos onde os recuos 
são menores que os exigidos no Art. 4º poderão ser autorizadas, desde que todas as 
outras exigências sejam cumpridas. 

§ 7º O montante dos valores arrecadados deverá obrigatoriamente ser destinado ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 175 O ponto de emissão de radiação da antena transmissora deverá estar, no 
mínimo, a 30 (trinta) metros de distância das edificações existentes nos imóveis 
confinantes. 

Parágrafo único.  Os imóveis construídos, após a instalação da antena, que 
estejam situados total ou parcialmente na área delimitada no caput deste artigo serão 
objetos de medição radiométrica, porém não haverá objeção à permanência da antena, 
respeitado o limite máximo de radiação previsto nesta Lei. 

Art. 176  A base de qualquer torre de sustentação de antena transmissora e sua 
instalação deverá obedecer ao que determina a Lei de Uso e Ocupação do Solo, conforme 
a zona em que se encontre. 

Art. 177 A instalação de ERB transportável ou móvel (container) só será permitida 
em caráter temporário, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, renovável por mais 30 
(trinta) dias, para atender eventos específicos, exclusivamente em locais onde se constate 
ausência ou insuficiência de sinal ou necessidade de aumento de capacidade de tráfego.  
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§ 1º O container deverá ser isolado, de forma a evitar o acesso de pessoas não 
autorizadas. 

§ 2º A instalação dependerá de licença específica da Secretaria Municipal de 
Administração  Planejamento 

Art. 178 Ao término do evento a operadora deverá desligar o equipamento em 24 
(vinte e quatro) horas e fazer a remoção da ERB móvel em até 10 (dez) dias. 
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Art. 179 A não retirada da ERB móvel no prazo descrito no Art. 10º implicará em 

multa diária de 1000 (mil) UFRPB, até a total retirada dos equipamentos. 

Art. 180 A obra de construção da Estação Rádio Base deverá ser previamente 
cadastrada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, para fins 
de cálculo do ISS incidente sobre a atividade. 

Art. 181  Caberá a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento 
verificar se a instalação das antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, 
telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética e 
equipamentos afins está de acordo com o licenciado. 

Parágrafo único.  Caberá à Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente a 
responsabilidade pelo monitoramento das antenas mencionadas nesta Lei, requisitando às 
empresas do ramo, o laudo de operação e mapeamento. 

Art. 182 O licenciamento de que trata esta Lei poderá ser cancelado a qualquer 
tempo se for comprovado prejuízo ambiental ou sanitário que esteja diretamente 
relacionado com a localização do equipamento ou com base na legislação federal 
superveniente que venha reger esta matéria. 

Parágrafo único.  No caso de o licenciamento deferido pela Municipalidade ser cancelado, 
a empresa responsável deverá suspender o funcionamento em 24 (vinte e quatro) horas. 

Art. 183  As empresas de que trata esta Lei deverão, obrigatoriamente e desde que 
possível tecnicamente, compartilhar a mesma antena transmissora ou torre da respectiva 
região. 
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Art. 184  As situações peculiares para instalação de antenas transmissoras de rádio, 
televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de 
radiação eletromagnética e equipamentos afins que não se enquadrarem nesta Lei serão 
analisadas e encaminhadas caso a caso pelo Município. 

Art. 185 As antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, 
telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética e 
equipamentos afins que estiverem instalados em desconformidade com a presente Lei 
deverão a ela se adequar no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 186  As penalidades aplicáveis aos infratores desta Lei serão regulamentadas 
através de Decreto pelo Poder Executivo Municipal. 

Art. 187  Quando do licenciamento para a instalação, deverá ser recolhido aos 
cofres da Prefeitura Municipal a Taxa de funcionamento, que deverá ser igual a 200 UFR - 
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PB - Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba, nas antenas permanentes e 100 
UFR - PB nas antenas móveis. 

§ 1º A licença de funcionamento deverá ser renovada anualmente até o dia 28 de 
Fevereiro. 

§ 2º Quando a licença não for renovada dentro do prazo determinado, acarretará na 
aplicação de multa equivalente a 300 UFR - PB.                          

          
Seção III 

Das Taxas de Serviços Administrativos e Técnicos 
Subseção I 

Da Taxa de Expediente 
 

Art. 188  A Taxa de Expediente e Serviços Administrativos é devida pela prestação 
efetiva de serviços públicos e divisíveis ao contribuinte e incide sobre: 

 
I - solicitação, requerimento e/ou expedição de atestados; 
II - expedição de primeiras e segundas vias de documentos; 
III -  emissão de Nota Fiscal avulsa; 
IV - autenticação de Livros e Documentos Fiscais, visto de abertura ou encerramento 

em livros fiscais e outros documentos; 
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V - Autenticação de plantas arquitetônicas e urbanísticas e de outros documentos, 

exceto habite-se e aceite-se; 
VI - atestados e baixas; 
VII - matrículas de Profissionais Liberais; 
VIII - Certidões Negativas e outros, cancelamento e declarações; 
IX - concessões; 
X - outros serviços administrativos diversos. 
 

§ 1º  A taxa é devida pelo peticionário ou por quem tiver interesse direto no ato do Governo 
Municipal e será cobrada de acordo com o Anexo II – Das Taxas – 2.1, desta Lei. 
§ 2º A cobrança da taxa será feita por meio de guia, ou outro processo definido pelo Poder 
Executivo, na ocasião em que o ato for praticado, assinado ou visado, ou em que o 
instrumento formal for protocolado, expedido ou anexado, desentranhado ou devolvido, de 
acordo com o regulamento do Executivo. 
§ 3º  Ficam isentos da taxa os requerimentos e certidões relativas aos servidores 
municipais, ao serviço de alistamento militar ou para fins eleitorais e as certidões para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 
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Seção IV 
Da Taxa de Serviços Diversos e Serviços Técnicos 

 
Art. 189  A taxa de Serviços Diversos e Serviços Técnicos é devida pela prestação 

efetiva de serviços públicos e divisíveis ao contribuinte. 
 
            

§ 1º  A Taxa de Serviços Diversos incide sobre: 
 

I - alinhamento e nivelamento de terrenos; 
II - vistoria de edificação; 
III - numeração de prédios; 
I - apreensão de bens móveis, animais e mercadorias; 
V - transferência de Titularidade de Concessão ou Permissão Pública; 
VI - averbação do imóvel; 
VII - abate de animais; 
VIII - transporte de passageiros; 
IX - editais de processo licitatórios. 
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§ 2º A Taxa de Serviços Técnicos de Engenharia ou de Arquitetura incide sobre: 
 

I - análise de projeto de remembramento e desmembramento; 
II - análise e aprovação de arruamento ou demarcação; 
III - análise e aprovação do projeto de loteamento; 
IV - análise e aprovação de projeto de edificação destinada a qualquer tipo de uso; 
V - análise ou revalidação de projeto de piscina; 
VI - análise e aprovação de projeto de legalização de construção; 
VII - análise e aprovação de projeto de reforma; 
VIII - Análise de projeto de obra de arte; 
IX - expedição de Alvarás de construção; 
X - Alvará de “Habite-se”; 
XI - Alvará de “Aceita-se”; 
XII - Vistoria e inspeção para a instalação de equipamentos; 
XIII - Análise referente à liberação de solo público para eventos; 
XIV - Serviços eventuais e diversos. 

§ 3º  A taxa é devida pelo peticionário ou contribuinte e será paga de acordo com o Anexo . 
 
II – das Taxas desta Lei. 
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§ 4º Em relação a execução de obras, arruamentos e loteamentos dentro do prazo 
concedido no alvará: 

 
a) A licença será cancelada se a sua execução não for iniciada dentro do prazo concedido 
no alvará; 
b) A licença poderá ser prorrogada, a requerimento do contribuinte, se o prazo concedido 
no alvará, for insuficiente, para a execução do projeto. 

 
Seção V 

Das Taxas e Preços dos Serviços Públicos 
Subseção I 

Da Incidência e do Fato Gerador 
 

Art. 190 As taxas de serviços públicos incidem sobre a utilização, efetiva ou 
potencial, dos serviços de coleta de lixo, conservação de vias e logradouros públicos e 
limpeza pública  prestados pelo Município ao contribuinte ou colocados a sua disposição, 
com a regularidade necessária. 
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§ 1º  Entende-se por serviço de coleta de lixo a remoção regular de lixo dos imóveis 
edificados e não edificados; 
§ 2º Entende-se por serviço de limpeza pública a realização, em vias e logradouros 
públicos, de serviços de varrição; limpeza e desobstrução de bueiros, bocas-de-lobo, 
galerias de águas pluviais e córregos, capinação, desinfecção de locais insalubres e outros 
similares; 
§ 3º Entende-se por serviço de pavimentação em vias e logradouros públicos, as obras ou 
serviços de qualquer tipo para pavimentação; 
§ 4º Entende-se por serviço de conservação de vias e logradouros públicos e reparação e a 
manutenção de ruas, estradas municipais, praças, jardins e similares, que visam manter ou 
melhorar as condições de utilização desses locais; 
§ 5º O Poder Executivo deverá estabelecer os preços públicos para os serviços especiais 
prestados pelo Município, sobre os quais não incidem as taxas. 
 
Parágrafo único. Os serviços públicos especiais a que se refere este inciso são: 
 

a) remoção especial de árvores; 
     b) entulhos; 
     c) limpeza de terrenos; 
     d) remoção de lixo realizada em horário especial. 
 

Subseção II 
Do Sujeito Passivo 
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Art. 192  Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a 

qualquer título de bem imóvel situado em local onde o Município mantenha, com a 
regularidade necessária, os serviços referidos no artigo anterior. 
 

Subseção III 
Da Base de Cálculo 

 
Art. 193  A Taxa de Limpeza Pública e da Coleta de Lixo será cobradas, por unidade 

imobiliária, de acordo com o Anexo III – Das Taxas desta Lei. 
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Parágrafo único. Os imóveis não edificados que possuam muros e também 

calçadas, quando situados em logradouro provido de meio - fio, conforme artigo desta Lei, 
terão uma redução de 20% (vinte por cento) na Taxa de Limpeza Pública ou Urbana. 

 
Art. 194 As Taxas de Pavimentação e Conservação de Vias e Logradouros Públicos 

serão cobrados de acordo com o Anexo II – Das Taxas – 3.3, desta Lei. 
 

Subseção IV 
Do Lançamento e do Recolhimento 

 
Art. 195  As taxas e preço dos serviços públicos serão lançadas no início de cada 

exercício e será recolhida conjuntamente com o IPTU, ou outra modalidade a critério da 
Administração Municipal. 

 
§ 1º  No caso de construção nova, o lançamento será feito a partir da inscrição da nova 
unidade imobiliária no cadastro técnico, enquanto imóvel edificado. 
§ 2º Nos casos de imunidade e isenção do IPTU, o recolhimento da taxa poderá ser feito 
isoladamente, a critério do Secretário Municipal de Finanças. 
 

Art. 196 Não há de incidência de taxas sobre os imóveis imunes a tributos 
municipais. 

Subseção V 
Das Isenções 

 
Art. 197  São isentos do pagamento da taxa de limpeza pública e coleta de lixo os 

proprietários dos imóveis beneficiados pela isenção do pagamento do imposto predial 
especificado no artigo 102 desta Lei, bem como os imóveis que gozam de imunidade de 
impostos. 
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CAPÍTULO V 

Da Contribuição de Melhoria 
Seção I 

Da Incidência e do Fato Gerador 
 

Art. 198  A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização de bem 
imóvel, decorrente da execução de obras públicas, pela Administração direta e indireta. 
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Art. 199  Para efeito da incidência de Contribuição de Melhoria serão considerados, 

especialmente, os seguintes casos: 
 

I - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, galerias pluviais e 
outros melhoramentos de praças e vias públicas; 

II - construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, túneis e 
serviços similares; 

III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, inclusive todas as obras 
e edificações necessárias ao funcionamento do sistema; 

IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, drenagem, 
instalações de redes elétricas, telefônicas, de transportes e comunicações em geral e 
instalações de comodidade pública;         

V - serviços e obras de proteção contra inundações, erosão, e de saneamento e 
drenagem em geral, retificação e regularização de cursos d’água; 

VI - aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropriação em 
desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico. 

 
Art. 200  A contribuição de melhoria terá como limite total as despesas realizadas, 

na qual serão incluídas as parcelas relativas a estudos, projetos, fiscalização, 
desapropriações, administração, execução e financiamento, bem como os encargos 
respectivos. 

Parágrafo único. Os elementos referidos no caput deste artigo serão definidos para 
cada obra ou conjunto de obras integrantes de um mesmo projeto, em memorial descritivo 
e orçamento detalhado de custo, elaborados pela Prefeitura Municipal. 

 
Seção II 

Do Sujeito Passivo 
 

Art. 201  O contribuinte da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do 
domínio útil ou possuidor, a qualquer título, de imóvel situado na zona de influência da 
obra. acompanhando o imóvel ainda após a transmissão. 
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Seção III 

Da Não Incidência 
 

Art. 202  A Contribuição de Melhoria não incidirá nos casos de: 
 
I - simples reparação ou manutenção das obras mencionadas no artigo antecedente; 
II - alteração do traçado geométrico de vias e logradouros públicos;  
III - colocação de guias e sarjetas; 
IV  - obras e pavimentação executadas na zona rural do Município; 
V - adesão a Plano de Pavimentação Comunitária. 

 
Seção IV 

Da Isenção 
 

Art. 203  Ficam isentos do pagamento do tributo: 
 
I - os contribuintes que, sob a forma contratual, participarem do custeio das obras; 
II - os contribuintes proprietários de um único imóvel e de comprovada renda mensal 

não superior a dois salários mínimos. 
 

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo dependerão de prévio reconhecimento 
pelo Secretário Municipal de Finanças, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. 
 

Art. 204  Ficam excluídos da incidência da contribuição de melhoria os imóveis de 
propriedade do Poder Público, exceto os prometidos á venda e os submetidos a regime de 
enfiteuse, aforamento ou concessão de uso. 

 
Seção V 

Da Base de Cálculo 
 

Art. 205 A base de cálculo da Contribuição de Melhoria é o custo da obra. 
 
§ 1º  a Contribuição de Melhoria será calculada mediante o rateio do custo da obra entre os 
imóveis beneficiados, considerada a sua localização em relação á obra, e 
proporcionalmente á área construída e ao valor venal de cada imóvel, tendo como limite 
total, a despesa realizada, por ato do Poder Executivo. 
 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
 
             82 
 
 
§ 2º  o custo da obra terá sua expressão monetária atualizada, à época do lançamento por 
meio do índice em vigor. 

Seção VI 
Do Lançamento 

 
Art. 206  Antes de iniciada a obra e como medida preparatória de lançamento, o 

órgão responsável pela execução da obra divulgará localmente, os custos do projeto, com 
os seguintes elementos: 

 
I - memorial descritivo do projeto; 
II - orçamento do custo da obra;        

 III - determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela Contribuição de 
Melhoria; 

IV - delimitação da zona beneficiária; 
V - determinação dos índices de participação dos imóveis para o rateio da despesa, 

aplicáveis a toda a zona beneficiada ou a cada área diferenciada nela contida. 
VI -  a forma e prazos de pagamento. 
 
Art. 207  O Edital a que se refere o caput do artigo poderá ser impugnado no todo ou 

em parte, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação. 
 
Parágrafo único. A impugnação não suspende o início nem o prosseguimento das obras, 
mas, se procedente, no todo ou em parte, a administração atenderá o impugnante. 

 
Seção VII 

Da Arrecadação 
 

Art. 208 O recolhimento da Contribuição de Melhoria será efetuada nos órgãos 
arrecadadores, na forma e prazos definidos pelo Poder Executivo. 

 
Art. 209 O Poder Executivo, através do Secretário Municipal de Administração e 

Finanças, poderá: 
 
I - conceder o desconto, previsto nesta Lei, do tributo, para pagamento antecipado 

ou em parcela única; 
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II - determinar os prazos de recolhimento por obras realizadas; 
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III - a requerimento do contribuinte, conceder parcelamento para o recolhimento do 

tributo. 
Seção VIII 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 210 Fica o Chefe do Executivo expressamente autorizado a, em nome do 
Município, firmar convênios com a União e o Estado para efetuar o lançamento e a 
arrecadação da contribuição de melhoria devida por obra pública federal ou estadual, 
cabendo ao Município percentagem na receita arrecadada. 

 
Art. 211 O Chefe do Executivo poderá delegar á entidade da Administração Indireta 

as funções de cálculo, cobrança e arrecadação da contribuição de melhoria, bem como de 
julgamento de reclamações, Impugnações e recursos, atribuídas nesta Lei ao Órgão 
fazendário da Prefeitura. 

 
TÍTULO IV 

DO SISTEMA ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO 
CAPÍTULO ÚNICO 

Da Tributação Especial 
Seção I 

Das Disposições Gerais 
Art. 212  Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar o Sistema Especial de 

tributação de que trata esta Lei. 
 

Seção II 
Dos Estabelecimentos Hospitalares e Hoteleiros 

 
Art. 213 Os estabelecimentos hospitalares e hoteleiros localizados no Município 

poderão proceder encontro de contas do produto dos impostos Sobre Serviços - ISS e 
sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU com as despesas autorizadas pelo 
Chefe do Executivo, conforme dispuser o regulamento. 
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Seção III 
Dos Estabelecimentos Industriais 
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Art. 214  O Poder Executivo poderá conceder incentivo fiscal às indústrias que 

venham a se instalar no Município, na forma disposta nesta Lei e em regulamento do 
Executivo e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
Art. 215  O incentivo fiscal poderá ser incidente sobre o Imposto Sobre Serviços - 

ISS e do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, durante o 
período de até 10 (dez) anos, contados a partir do “habite-se” e consequente concessão da 
licença para fiscalização e funcionamento, respeitadas as exigências da Lei Federal de 
Responsabilidade Fiscal.          
  

Art. 216  Os incentivos fiscais de que trata esta Seção não serão concedidos 
quando o estabelecimento industrial promover direta ou indiretamente poluição ambiental. 

 
Seção IV 

Do Cancelamento 
 

Art. 217 Os incentivos fiscais de que trata esta Seção não serão concedidos quando 
o estabelecimento industrial promover direta ou indiretamente poluição ambiental: 
 

I - descumprir obrigações tributárias para o com o Município; 
II - apresentar falsa declaração de movimento em desacordo com os seus livros e 

documentos fiscais e contábeis. 
 

Seção V 
Das Obrigações Acessórias 

 
Art. 218 Os contribuintes de que trata este Capítulo não se eximirão da condição de 

reterem na fonte o ISS devido por terceiros. 
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LIVRO II 

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
TÍTULO I 

DA FISCALIZAÇÃO 
CAPÍTULO I 

Da Competência 
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Art. 219  A fiscalização dos tributos municipais compete à Secretaria de Finanças e 

será exercida sobre todas as pessoas físicas ou jurídicas que estiverem obrigadas ao 
cumprimento da legislação tributária municipal, inclusive as que gozarem de imunidade ou 
isenção. 

Parágrafo único. Ao sujeito passivo da obrigação tributária, além de poder solicitar 
a presença do Fisco, é facultado reclamar à Secretaria de Finanças contra a falta de 
assistência de que trata o “caput” deste artigo, devendo a autoridade competente adotar as 
providências cabíveis. 

 
Art. 220  Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade 

administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou 
atividades de terceiros: 

 
I - os funcionários e servidores públicos; 
II - os serventuários da justiça; 

 III - os tabeliães e escrivães, oficiais de registro de imóveis e demais serventuários 
de ofícios públicos; 

IV - as instituições financeiras; 
V - as empresas de administração de bens; 
VI - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
VII - os síndicos, comissários e liquidatários; 
VIII - os inventariantes, tutores e curadores; 
IX - os armazéns gerais, depósitos, trapiches e congêneres; 
X - as empresas de transportes e os transportadores autônomos; 
XI - as companhias de seguros; 
XII - os síndicos ou responsáveis por condomínios. 
 
Art. 221 A divulgação das informações obtidas no exame fiscal e em diligências 

efetuadas constitui falta grave, punível na forma do disposto em legislação própria. 
 
Art. 222 A ação fiscal tem inicio:  
I - com a lavratura do termo de início de ação fiscal, do termo de apreensão de 

livros, documentos e papéis, ou por qualquer ato de servidor ou de autoridade fiscal que 
caracterize o inicio do procedimento, com o conhecimento do sujeito passivo ou de quem o 
represente; 

II - com a representação ou qualquer ato ou fato que lhe der causa. 
 

CAPÍTULO II 
Do Fiscal de Tributos Municipais 

 
Art. 223  Aos servidores fiscais no exercício de suas funções, será permitido o livre 

acesso ao estabelecimento do contribuinte de tributos municipais. 
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§ 1º A recusa ou impedimento ao exercício da faculdade prevista neste artigo Importa em 
embaraço á ação fiscal e desacato à autoridade, sujeitando o infrator ás penalidades 
cabíveis. 
§ 2º O servidor fiscal, diretamente ou por intermédio da autoridade da administração fiscal 
a que estiver subordinado, poderá requisitar auxílio de Força Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, quando vitima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções fiscais. 
§ 3º O servidor fiscal se identificará mediante apresentação de documento de identidade 
funcional. 
 

CAPÍTULO III 
Do Regime Especial de Fiscalização 

 
Art. 224  Fica o Poder Executivo autorizado a adotar Regime Especial de 

Fiscalização sempre que de interesse da administração tributária. 
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CAPÍTULO IV 

 Do Ajuste Fiscal 
 

Art. 225 Fica o Fiscal dos Tributos Municipais autorizado a proceder, dentro do 
mesmo exercício objeto da ação fiscal, ao ajuste dos períodos em que constatar a falta de 
recolhimento de determinado tributo, no todo ou em parte, com outros períodos em que o 
recolhimento foi superior ao devido. 
 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando se verificarem 
indícios de fraude ou sonegação fiscal. 

 
CAPÍTULO V 

Da Apreensão e da Interdição 
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Art. 226 Poderão ser apreendidos do contribuinte e de terceiros, mediante 

procedimento fiscal, os livros, documentos e papéis que devam ser do conhecimento da 
Fazenda Municipal ou que constituam prova de infração á legislação tributária. 

 
Parágrafo único. Serão devolvidos ao contribuinte ou a terceiros, conforme o caso, 

os livros, documentos e papéis apreendidos que não constituam prova de infração á 
legislação tributária, quando do término da ação fiscal. 

             
Art. 227  O Poder Executivo poderá determinar a interdição do estabelecimento 

quando for constatada a prática de atos lesivos à Fazenda Municipal quando estiver 
funcionando irregularmente, e quando dificultar ou impedir o acesso da fiscalização da 
Prefeitura. 

 
CAPÍTULO VI 

Do Documentário Fiscal 
 

Art. 228  A exibição de documentário fiscal e contábil é obrigatória quando 
reclamada pelo servidor fiscal: 
 
§ 1º Será conferido ao contribuinte um prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para exibição 
de livros e documentos fiscais e contábeis referidos nesta Lei. 
 
 
 

   88 
 
§ 2º Ficam as agências bancárias obrigadas a informar,  mensalmente, por declaração, o 
número de operações realizadas á Divisão de Administração Tributária deste Ente 
Municipal, as quais devem  ser compatíveis com  os balancetes fornecidos ao Banco 
Central. 
§ 3º No caso de recusa de apresentação de livros e documentos fiscais e /ou contábeis ou 
de quaisquer outros documentos de que trata o parágrafo antecedente ou embaraço ao 
exame dos mesmos, será requerido, por meio do Órgão Competente do Município, que se 
faça a exibição judicial, sem prejuízo da lavratura da notificação ou auto de infração que 
couber. 
 

CAPÍTULO VII 
Da Representação 

 
Art. 229 Qualquer ato que importe em violação à legislação tributária poderá ser 

objeto de representação ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento, por qualquer interessado. 
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CAPÍTULO VIII 

Da Sonegação Fiscal 
 

Art. 230 Constitui crime de sonegação fiscal, conforme dispõe legislação específica, 
aplicável, ao Município, o cometimento de qualquer ato comissivo ou omissivo tendente a 
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fiscal. 

 
Parágrafo único. Ocorrendo indícios dos crimes de que trata o artigo antecedente, 

caberá ao Chefe do Executivo a representação junto ao Ministério Público de acordo com a 
legislação específica.          
   

CAPÍTULO IX 
Da Denúncia Espontânea 

 
Art. 231  A denúncia espontânea do débito tributário, constituído ou não, será 

acompanhada do pagamento do tributo devido, multas de mora e atualização monetária. 
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CAPÍTULO X 
Do Parcelamento de Débito 

 
Art. 232  O débito decorrente da falta de recolhimento dos tributos municipais 

qualquer que seja a fase de cobrança, poderá ser parcelado em até 24 prestações mensais 
e sucessivas, mediante a conversão do débito em UFR-PB, até a data de sua extinção e a 
partir dessa data, em real, a ser atualizado pelo índice em vigor, adotado pelo governo 
federal ou pelo índice adotado pelo poder municipal. 
 
Parágrafo único. O valor mínimo de cada parcela mensal não poderá ser inferior a 1 (uma 
unidade) UFR-PB. 
 

Art. 233  A falta de pagamento, no prazo devido, de 04 (quatro) parcelas, sucessivas 
ou não, do débito parcelado, implica no vencimento automático das parcelas restantes e 
autoriza sua imediata inscrição em dívida ativa, com o correspondente cancelamento das 
reduções de multa. 
 

Art. 234  O parcelamento será requerido por meio de petição em que o interesse 
reconheça a certeza e liquidez do débito fiscal. 

 
TÍTULO II 
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DA ATUALIZAÇÃO E DOS JUROS DE MORA 

CAPÍTULO I 
Da Atualização 

 
Art. 235  Quando não recolhidos nos prazos legais, os débitos para com a Fazenda 

Municipal serão atualizados mensalmente, constituindo período inicial o mês em que a 
obrigação deveria ter sido paga.         
   
§ 1º  A atualização monetária a que se refere este artigo far-se-á de acordo com os índices 
de variação nominal estabelecidos na legislação federal. 
§ 2º As multas de mora e por infração serão aplicadas sobre o valor do débito devidamente 
atualizado. 
 
 
 
 

   90 
CAPÍTULO II 

Dos Juros de Mora 
 

Art. 236  Aos débitos para com a Fazenda Municipal, não integralmente pagos nos 
prazos legais, serão aplicados juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, contados a 
partir do dia imediatamente posterior ao vencimento, e de forma não cumulativa, ou não 
Capitalizável  até a liquidação do débito. 
 

Parágrafo único. Os juros de mora serão calculados sobre o valor do tributo 
devidamente atualizado. 

 
TÍTULO III 

DA DÍVIDA ATIVA 
CAPÍTULO I 

  Das Disposições Gerais 
 

Art. 237  Constituem dívida ativa da Fazenda Municipal os créditos de natureza 
tributária e não tributária. 

 
§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para 
pagamento, serão inscrito, na forma estabelecida no Capítulo seguinte, como dívida ativa, 
em registro próprio. 
§ 2º Considera-se divida ativa de natureza: 
 

I - tributária, o crédito proveniente de obrigação legal relativa a tributos, multas e 
demais acréscimos; 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
II - não tributária, os demais créditos tais como: contribuições estabelecidas em lei, 

multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis, 
preços de serviços públicos prestados, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 
responsáveis definitivamente julgados, sub-rogação de hipoteca, fiança, aval, ou outra 
garantia. de contratos em geral ou de outras obrigações legais, débitos relativos a danos 
causados ao Município, e a recebimentos indevidos do numerário público. 
§ 3º As importâncias relativas a tributos e seus acréscimos, bem como a quaisquer outros 
débitos tributários lançados,  mas  não recolhidos, constituem divida ativa a partir da data 
de sua inscrição regular. 
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CAPÍTULO II 

Da Inscrição em Dívida Ativa 
 

Art. 238  A inscrição do débito em dívida ativa, que se constitui no ato de controle 
administrativo da legalidade, será realizada pela Secretaria de Administração e Finanças 
para apurar a liquidez e certeza do credito. 

 
Art. 239  A Fazenda Municipal inscreverá em dívida ativa, a partir do primeiro dia útil 

do exercício seguinte ao do lançamento dos débitos tributários, os contribuintes 
inadimplentes com as obrigações. 

 
§ 1º  Sobre os débitos inscritos em dívida ativa incidirão atualização monetária, multa e 
juros, a contar da data de vencimento. 
§ 2º No caso de débito com pagamento parcelado, considerar-se-á data de vencimento, 
para efeito de inscrição, aquela da primeira parcela não paga. 
§ 3º Os débitos serão cobrados amigavelmente antes de sua execução. 
 

Art. 240  O termo de inscrição da dívida ativa deverá conter: 
 
I - o nome do devedor e dos co-responsáveis e, sempre que conhecidos 

o domicílio ou residência de um e de outros; 
II - o valor da dívida bem como termo inicial e a forma de calcular os 

juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 
IV - a data e o número da inscrição no Livro de Registro da Divida Ativa; 
V - o número do processo administrativo ou do Auto de Infração, se nele estiver 

apurado o valor da dívida. 
 

§ 1º. A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será 
assinada pela autoridade competente. 
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§ 2º  O termo de inscrição e a certidão de divida ativa poderão ser preparados e 
numerados por processamento eletrônico, manual ou mecânico. 
 

Art. 241  A divida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 
líquidez. 
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Art. 242  A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 235 ou o erro a 

ele relativo são causas de contestação da inscrição e do processo de cobrança dela 
decorrente; mas a impugnação poderá ser sanada uma vez atendidos os requisitos 
estabelecidos por esta Lei. 

 
Art. 243  O débito inscrito na dívida ativa, poderá ser parcelado, de acordo com os 

dispositivos desta Lei. 
 

§ 1º  O parcelamento só será concedido mediante requerimento do interessado. 
§ 2º  O não pagamento de quaisquer das parcelas seguirá o disposto nesta Lei. 
 

Art. 244  Não será inscrito em divida ativa o débito tributário constituído cujos 
valores atualizados sejam iguais ou inferiores a 1 (uma unidade) UFR-PB. 

 
LIVRO III 

DO PROCEDIMENTO FISCAL ADMINISTRATIVO 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 
Seção I 

Dos Procedimentos 
 

Art. 245 O procedimento fiscal administrativo será instaurado:  
            
I - de oficio, por meio de notificação de lançamento de tributo por prazo certo 

impugnado ou pela lavratura de notificação fiscal ou auto de infração; 
 
II - a requerimento do contribuinte nos seguintes casos: 
 

a) pedido de restituição; 
b) formulação de consultas; 
c) pedido de revisão de avaliação de bem imóvel; 
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d) reclamação contra lançamento de oficio de tributo. 
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§ 1º Na instrução do procedimento fiscal administrativo serão admitidos todos os meios de 
prova em direito permitidos, e observada a organização semelhante á dos autos forenses. 
com folhas devidamente numeradas, e rubricadas, inclusive a ordem de juntada. 
§ 2º A autoridade julgadora fiscal, na apreciação das provas, formará sua convicção, 
podendo determinar as diligências que julgue necessárias. 
§ 3º As petições de iniciativas do contribuinte devem ser dirigidas à autoridade ou órgão 
competente. 
§ 4º Não se tomará conhecimento de postulações daqueles que não tenham legitimidade 
para fazê-lo 
§ 5º. A petição será indeferida pelo órgão ou autoridade a que se dirigir, se intempestiva ou 
assinada por pessoa sem legitimidade, vedada a recusa do seu recebimento ou 
protocolização. 
§ 6º No processo administrativo fiscal serão observadas as normas constantes em 
regulamento. 
 

Art. 246 O lançamento de oficio para exigência do crédito tributário será feito por 
meio de: 

 
I - documento de Arrecadação Municipal - DAM; 
II - notificação Fiscal, nos seguintes casos: 
 

a) Quando da primeira fiscalização, observado o disposto desta Lei; 
b) Quando de orientação intensiva a contribuintes dos tributos municipais nos casos 
previstos nesta Lei;         
c) Quando da aplicação do Parágrafo Único, do artigo 100 do Código Tributário Nacional; 
d) Quando da constatação de diferenças de recolhimento de ISS apuradas através de 
informações fornecidas por meio de sistemas eletrônicos ou por declaração convencional, 
na forma definida pelo Poder Executivo; 
 

III - Auto de Infração, quando apurada ação ou omissão contrária á legislação 
tributária municipal nos casos não compreendidos no inciso anterior, para o fim de 
determinar o responsável pela infração, o dano causado ao Município e o respectivo valor, 
propondo-se a aplicação da sanção correspondente. 
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Art. 247  A ação fiscal tem início com a lavratura do termo de inicio de ação fiscal, 

do termo de apreensão de bens e documentos, da notificação fiscal e do auto de infração, 
ou por qualquer outro ato de autoridade fiscal que caracterize o início da ação. 

 
Seção II 

Dos Prazos 
 

Art. 248 Os prazos serão contínuos, excluindo-se em sua contagem o dia do inicio e 
incluindo-se o do vencimento. 

 
Art. 249  O prazo será de 30 (trinta) dias para apresentação de reclamação contra 

lançamento de oficio de tributo por prazo certo, pedido de revisão da avaliação de bens 
imóveis, defesa e interposição de recursos, bem como para conclusão de diligências e 
esclarecimentos. 
 

Seção III 
Da Comunicação dos Atos 

 
Art. 250  A parte interessada será intimada dos atos processuais: 

 
I - por servidor fiscal, efetivada e intimação mediante ciência do sujeito passivo ou de 

seu representante legal na peça inicial, da qual receberá cópia; 
         II - por meio de comunicação escrita com prova de recebimento; 
        III - mediante publicação fixada na Prefeitura. 

 
Parágrafo único. Nos casos em que o sujeito passivo ou seu representante legal se 
recuse a apor o “ciente”, de acordo com o inciso I, a autoridade fiscal atestará o fato, 
assegurando-se o prazo de defesa a partir de sua intimação na forma prevista no inciso III 
deste artigo. 
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CAPÍTULO II 
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Do Procedimento de Ofício 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 251  As ações ou omissões contrárias à legislação tributária municipal serão 

apuradas de oficio por meio de notificação ou de auto de infração, para o fim de determinar 
o responsável pela infração, o dano causado ao Município e o respectivo valor, propondo-
se, quando for o caso, a aplicação da sanção correspondente. 

 
Parágrafo único: A exigência do crédito tributário será formalizada em notificação 

de lançamento ou auto de infração, distintos para cada tributo. 
 

Art. 252  Considera-se iniciado o procedimento administrativo – fiscal de oficio para 
apuração das infrações com o fim de excluir a espontaneidade da iniciativa do sujeito 
passivo da obrigação tributária: 

 
I - com lavratura do termo de início de fiscalização ou intimação escrita para 

apresentar livros fiscais ou contábeis e outros documentos solicitados pela fiscalização; 
II - com a lavratura do auto de infração; 
III - com qualquer ato escrito de servidor ou de autoridade fiscal que caracterize o 

início do procedimento, com o conhecimento prévio do sujeito passivo ou seu 
representante. 

 
Seção II 

Da Notificação 
 

Art. 253  A notificação do lançamento será expedida pelo órgão que administre o 
tributo e a notificação fiscal por autoridade fiscal, e conterão:    
        

I - o nome, endereço e qualificação fiscal do sujeito passivo; 
II - a base de cálculo, o valor do tributo devido por período fiscal e os acréscimos 

incidentes; 
III - a intimação para pagamento ou interposição de reclamação contra lançamento, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos casos de notificação de lançamento; 
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IV - a intimação para pagamento ou interposição de defesa, no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos casos de notificação fiscal; 
V - a indicação dos livros e outros documentos que serviram de base à apuração do 

tributo devido, nos casos de notificação fiscal; 
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VI - as assinaturas da autoridade fiscal e do sujeito passivo ou de seu representante 

legal, com a data da ciência ou a declaração de sua recusa, nos casos de notificação fiscal; 
VII - a discriminação da moeda; 
VIII - a assinatura e matrícula do notificante, quando se tratar de notificação fiscal. 
 

Seção III 
Do Auto de Infração 

 
Art. 254  O auto de infração, procedimento administrativo de competência do Fiscal 

Tributário da Fazenda Municipal, será lavrado em formulário próprio, aprovado pelo Poder 
Executivo, sem emendas ou entrelinhas, exceto as ressalvadas, e conterá: 

 
I - a descrição minuciosa da infração; 
II - a referência aos dispositivos legais infringidos; 
III - a penalidade aplicável e citação dos dispositivos legais respectivos; 
IV - o valor da base de cálculo e do tributo devido; 
V - o local, dia e hora de sua lavratura; 
VI - o nome e endereço do sujeito passivo e das testemunhas, se houver; 
VII - a indicação dos livros e outros documentos que serviram de base á apuração 

da infração; 
VIII -  o demonstrativo do débito tributário, discriminando a base de cálculo e as 

parcelas do tributo, por período, bem como seus acréscimos e multas aplicáveis; 
IX - o numero da inscrição no Cadastro Mercantil e no CNPJ da Receita Federal; 
X - o prazo de defesa; 
XI - a assinatura do autuado ou de seu representante com a data da ciência, ou a 

declaração de sua recusa; 
XII - a assinatura e matrícula do autuante. 
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Art. 255  Conformando-se o autuado com o auto de infração e desde que efetue o 

pagamento das importâncias exigidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da 
respectiva lavratura, o valor da multa, exceto a moratória, será reduzida em 50% (cinquenta 
por cento). 

 
Seção IV 

Da Impugnação e da Defesa 
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Art. 256  É assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação, ou de defesa 

sendo-lhe permitido, em se tratando de procedimento de oficio, recolher os tributos, multas 
e demais acréscimos legais referentes a algumas das infrações denunciadas na inicial, 
apresentando suas razões, apenas, quanto à parte não reconhecida. 
 

Art. 257 O impugnador será notificado do despacho no próprio processo mediante 
assinatura ou por via postal registrada ou ainda por edital quando se encontrar em local 
incerto ou não sabido. 

 
Art. 258  Na hipótese da impugnação ser julgada improcedente, os tributos e as 

penalidades impugnados serão atualizados monetariamente e acrescidos de multa e juros 
de mora, a partir da data dos respectivos vencimentos, quando cabíveis. 

 
Art. 259  Julgada procedente a impugnação, serão restituídas ao sujeito passivo, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do despacho ou da decisão, as importâncias 
acaso depositadas, atualizadas monetariamente a partir da data em que foi efetuado o 
depósito. 
 

Art. 260  O sujeito passivo poderá reclamar a exigência fiscal, independentemente 
do prévio depósito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, do auto de 
infração ou do termo de apreensão, mediante defesa por escrito, alegando toda a matéria 
que entender útil e juntado os documentos comprobatórios das razões apresentadas. 
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Art. 261 A defesa será dirigida ao titular da Secretaria de Finanças e constará de 

petição datada e assinada pelo sujeito passivo ou por seu representante e deverá ser 
acompanhada de todos os elementos que lhe servirem de base. 

 
Art. 262  Apresentada a defesa, terá o autuante o prazo de 20 (vinte) dias, a contar 

do recebimento do processo, para contestação, cabendo a Secretaria de Finanças o 
controle do prazo, implicando em responsabilidade civil o dano causado à Fazenda 
Municipal por dolo ou culpa. 

 
Parágrafo único. Em caso de impedimento ou perda do prazo pelo autuante, para 

efetuar a contestação, a Secretaria de Administração e Finanças, determinará outro 
servidor fiscal para efetuá-la. 
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Art. 263 Findo o prazo da contestação, o processo será concluso à autoridade 

julgadora que ordenará as provas requeridas pelo autuante e autuado, exceto as que sejam 
consideradas inúteis ou protelatórias, determinando a produção de outras que entender 
necessárias e fixando os prazos em que devam ser produzidas. 

 
§ 1º O autuante e o autuado poderão participar das diligências, devendo ser intimados em 
caso de perícia requerida, cujas alegações apresentadas constarão do termo de diligência. 
§ 2º Não havendo provas requeridas, ou produzidas as reclamadas, está encerrada a 
instrução e o processo será encaminhado à autoridade julgadora. 
 

Art. 264  Findo o prazo sem apresentação de impugnação ou defesa, será o 
processo encaminhado à autoridade administrativa competente para inscrição de débito em 
dívida ativa, quando for o caso. 

 
Art. 265  Após a inscrição do débito em dívida ativa, deverá a autoridade fiscal fazer 

constar registro negativo do devedor nos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito - 
SPC e Serasa Experian, devendo tal registro ser comunicado ao contribuinte negativado. 
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Seção V 
Da Decisão 

 
Art. 267  Recebido o processo, a autoridade julgadora proferirá decisão dentro do 

prazo de 10 (dez) dias, se ocorrer à hipótese do § 1º deste artigo. 
 

§ 1º  Não se considerando ainda habilitada a decidir, a autoridade julgadora poderá 
converter o processo em diligência, determinando novas provas, ou submetê-lo a parecer 
jurídico ou técnico fiscal. 
§ 2º. Os processos que não forem decididos nos prazos estabelecidos serão objeto de 
comunicação ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, dentro do prazo de 10 
(dez) dias, pela autoridade julgadora, justificando o retardamento processual. 
§ 3º O Secretário Municipal de Administração e Finanças poderá avocar os processos 
para decidi-los, com vistas ao cumprimento dos prazos previstos no “caput” deste artigo. 
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§ 4º Mensalmente, a autoridade julgadora remeterá ao Secretário Municipal de 
Administração e Finanças a relação dos processos recebidos, em fase de julgamento e 
decididos. 
 

Art. 268 A decisão será proferida por escrito, com simplicidade e clareza, concluindo 
objetivamente pela precedência ou improcedência total ou parcial do processo fiscal 
expressamente definidos os seus efeitos em qualquer caso. 

 
§ 1º  As conclusões da decisão serão comunicadas ao contribuinte, através da remessa de 
cópia dos termos, com o devido registro da ciência pessoal ou pelos Correios com aviso de 
recebimento. 
 

Art. 269 O prazo para o pagamento da condenação será de 30 (trinta) dias, a contar 
da ciência da decisão pelo contribuinte, findo o qual o débito será inscrito em dívida ativa, 
salvo nos casos dos recursos. 

 
Seção VI 

Do Termo de Apreensão 
 

Art. 270  Poderão ser apreendidos bens, inclusive mercadorias, existentes em poder 
do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam prova de infração da legislação. 
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Parágrafo único. A apreensão pode compreender livros ou documentos quando 
constituam prova de fraude, simulação, adulteração ou falsificação. 
 

Art. 271  A apreensão será objeto de lavratura de termo próprio, devidamente 
fundamentado, contendo a descrição dos bens ou dos documentos apreendidos, com 
indicação do lugar onde ficarem depositados, e o nome do depositário, se for o caso, os 
demais elementos indispensáveis á identificação do contribuinte e à descrição clara e 
precisa do fato e a indicação das disposições legais. 

 
Art. 272 A restituição dos documentos e dos bens apreendidos será feita mediante 

recibo e contra depósito das quantias exigidas, se for o caso. 
 
Art. 273  Os documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, ser-lhe 

devolvidos, ficando no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, 
caso o original não seja indispensável a esse fim. 
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Art. 274  Lavrado o auto de infração ou o termo de apreensão, por esses mesmos 

documentos será o sujeito passivo intimado a recolher o débito, cumprir o que lhe for 
determinado ou apresentar defesa. 

Seção VI 
Da Representação 

 
Art. 275  Qualquer ato que importe em violação á legislação tributária poderá ser 

objeto de representação ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, por 
qualquer interessado. 

 
§ 1º  A representação será verbal ou por escrito, devendo ser satisfeitos os seguintes 
requisitos: 
 

I - nome de interessado e do infrator, bem como os respectivos domicílios ou 
endereços; 

II - fundamentos da representação sempre que possível com documentos probantes 
ou testemunhas. 

 
§ 2º  A representação, quando procedida verbalmente, será lavrada em termo assinado por 
02 (duas) testemunhas. 
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Seção VII 
Das Diligências 

 
Art. 276  A autoridade administrativa determinará, de oficio ou a requerimento do 

sujeito passivo, em qualquer instância, a realização de perícias e outras diligências, quando 
as entender necessárias fixando-lhes prazo e indefirirá as que considerar prescindíveis, 
impraticáveis ou protelatórias. 
 

Art. 277  As diligências serão realizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis a critério da autoridade administrativa, e suspenderão o curso dos demais 
prazos processuais. 

 
Seção VIII 

Da Suspensão 
 

Art. 278  O Secretário Municipal de Administração e Finanças poderá a 
requerimento do sujeito passivo, conceder novo prazo, após o vencimento do 
anteriormente estabelecido para pagamento do débito tributário, não superior a 12 (doze) 
parcelas mensais e consecutivas.                                        
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Art. 279 Tratando-se de débito fiscal já inscrito em dívida ativa cuja certidão já tenha 

sido remetida para cobrança judicial, o parcelamento será concedido com anuência da 
Procuradoria Geral do Município, com encaminhamento do pedido por intermédio do 
Secretário Municipal de Administração e Finanças, de acordo com o artigo 232, desta Lei. 

 
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o débito fiscal somente poderá ser 

parcelado por despacho do Secretário Municipal de Administração e Finanças ou 
autoridade a quem este delegar poderes. 

 
Art. 280  A impugnação, a defesa e o recurso apresentados pelo sujeito passivo, 

bem como a concessão de medida liminar em mandado de segurança, suspendem a 
exigibilidade do crédito tributário, independentemente do prévio depósito. 
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Art. 281  A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o 

cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal ou dela 
conseqüentes. 

 
Seção IX 

Da Extinção 
 

Art. 282  Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade pecuniária será efetuado 
sem que se expeça o competente documento de arrecadação municipal, na forma 
estabelecida em regulamento. 

 
Parágrafo único. No caso de expedição fraudulenta de documentos de arrecadação 

municipal, responderão civil, criminal e administrativamente os serviços que os houverem 
subscrito emitido ou fornecido. 

 
Art. 283 O sujeito passivo terá direito à restituição total ou parcial das importâncias 

pagas a titulo de tributo ou demais créditos tributários, nos seguintes casos: 
 
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou em valor maior que o 

devido; 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota. no cálculo 

do montante do crédito ou na elaboração ou na conferência de qualquer documento relativo 
ao pagamento; 

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 
 
Art. 284  O direito de pleitear a restituição total ou parcial do tributo extingue-se ao 

final do prazo de 5 (cinco) anos: 
 
I - nas hipóteses dos itens I e II do artigo 277, da data de extinção do crédito 

tributário; 
II -  na hipótese do item III do artigo anterior, da data em que se tornar definitiva a 

decisão administrativa ou transitar em julgado a decisão judicial que tenha reforma do, 
anulado, revogado ou rescindindo a decisão condenatória. 

 
 
 
            103 
 
Art. 285  A importância será restituída dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias a contar da decisão final que defira o pedido. 
 
Parágrafo único. A não restituição no prazo definido neste artigo implicará, a partir 

de então, atualização monetária da quantia em questão e na incidência de juros, não 
capitalizáveis de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor atualizado. 

 
Seção X 

Da Exclusão 
 

Art. 286  A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das 
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal ou dela conseqüentes. 

 
Art. 287 A isenção, quando concedida em função preenchimento de determinadas 

condições ou do cumprimento de requisitos, dependerá de reconhecimento anual pelo 
Executivo, antes da expiração de cada exercício, mediante requerimento do interessado 
em que prove enquadrar-se nas situações exigidas pela lei concedente. 

 
Art. 288  A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada 

caso, por despacho do Executivo em requerimento no qual o interessado faça prova do 
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos legais para sua concessão. 

 
Seção XI 

Das Certidões 
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Art. 289  A pedido do contribuinte, em não havendo débito, será fornecida certidão 

negativa dos tributos municipais, nos termos do requerimento e com prazo de validade 60 
(sessenta) dias. 
 

Parágrafo único. A certidão será fornecida dentro de 10 (dez) dias úteis a contar da 
data de entrada ao requerimento na repartição, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Art. 290  A certidão negativa fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal 

exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados. 
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Art. 291  O Município não celebrará contrato, aceitará proposta em concorrência 

pública,  concederá licença para construção ou reforma e habite-se, nem aprovará planta 
de loteamento sem que o interessado faça prova, por certidão negativa, da quitação de 
todos os tributos devidos à Fazenda Municipal. 

 
Art. 292  A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra 

a Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo 
pagamento do crédito tributário e juros de mora acrescidos. 

 
 

CAPÍTULO III 
Do Procedimento Voluntário 

Seção I 
Da Reclamação Contra o Lançamento 

 
Art. 293  O contribuinte poderá reclamar, no todo ou em parte contra lançamento de 

tributo ou ato de autoridade fiscal, relativo á matéria tributária. 
 
Parágrafo único. A reclamação será dirigida à autoridade lançadora ou responsável 

pelo ato, a qual terá o prazo de 30 (trinta) dias para decisão final. 
 
Art. 294  Da comunicação da decisão que considerar improcedente, no todo ou em 

parte, a reclamação contra lançamento de tributo por prazo certo ou o pedido de revisão 
avaliação de bens imóveis, o contribuinte terá o prazo de 20 (vinte) dias para pagar ou 
iniciar o pagamento do débito, nele incluídos os acréscimos legais. 

 
§ 1º  É assegurado ao sujeito passivo o direito de ampla defesa. 
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§ 2º A defesa será dirigida ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, datada e 
assinada pelo sujeito passivo ou seu representante legal, podendo ser aceitas fotocópias 
de documentos, desde que não destinados à prova de falsificação; 
§ 3º Poderá ser requerida perícia pelo contribuinte, correndo esta por conta de quem a 
solicitar. 
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Art. 295 Findo o prazo sem apresentação de defesa os processos referentes à 
notificação fiscal e auto de infração serão encaminhados ao órgão administrativo de 
primeira instância, para julgamento. 

 
Art. 296  Apresentada a defesa dentro do prazo legal, será esta, após anexada ao 

processo fiscal, encaminhada ao autuante ou notificante para prestar as informações 
necessárias. 

 
§ 1º As informações de que trata este artigo serão apresentadas no prazo de 15 (quinze) 
dias, podendo estas serem prestadas pelo departamento de Fiscalização ou por servidor 
por ele indicado nos casos de impossibilidade do autuante. 
§ 2º A alteração da denúncia contida na notificação fiscal ou auto de infração, efetuada 
após a intimação do sujeito passivo, importará em reabertura do prazo de defesa. 
 

Seção II 
Da Consulta 

 
Art. 297  É assegurado, às pessoas físicas ou jurídicas. o direito de consulta sobre a 

interpretação e a aplicação da Legislação Tributária Municipal. 
 

Parágrafo único. A consulta poderá ser arquivada liminarmente nos casos em que a 
autoridade julgadora fiscal comprovar a evidente finalidade de retardar o cumprimento de 
obrigação tributária, ou nos casos em que não for formulada com clareza, precisão e 
concisão. 
 

Art. 298  A apresentação da consulta na repartição fazendária produz os seguintes 
efeitos: 

 
I - suspende o curso do prazo para cumprimento de obrigação tributária em relação 

ao caso sobre o qual se pede a interpretação da legislação tributária aplicável; 
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II - impede, até o término do prazo legal para que o consulente adote a orientação 

contida na resposta, o inicio de qualquer procedimento fiscal destinado à apuração de fato 
relacionado com a matéria sob consulta; 

III - a consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo retido na fonte, ou 
lançado por homologação antes ou depois de sua apresentação. 
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Seção III 
Do Pedido de Revisão da Avaliação de Bens Imóveis 

 
Art. 299  O contribuinte poderá reclamar contra o lançamento contestando o valor da 

base de cálculo do Imposto Sobre a Transmissão “Inter-Vivos” de Bens Imóveis e de 
direitos a eles relativos, por meio de pedido de nova avaliação, que proferirá decisão  
terminativa, ouvido o Departamento responsável pelo lançamento. 
 

Seção IV 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 300  O prazo de julgamento do processo administrativo tributário é de 30 (trinta) 

dias, suspendendo-se com a determinação de diligência ou perícia, ou com o deferimento 
de pedido em que estas providências sejam solicitadas. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Das Instâncias Administrativas 

Seção I 
Da Instrução e Julgamento 

 
Art. 301  O julgamento do processo fiscal compete em Primeira instância fiscal-

administrativa ao Secretário Municipal de Administração e Finanças. 
 

§ 1º A instrução, e julgamento do processo fiscal dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, suspendendo-se em caso de diligência ou parecer e recomeçando a fluir na data da 
devolução do processo. 
§ 2º Após o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida em procedimento de 
oficio será o processo encaminhado ao órgão competente para atualização do débito e, se 
for o caso, inscrever em dívida ativa. 
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Seção II 
Do Recurso para a Segunda Instância 

 
 

Art. 302  Das decisões em primeira instância fiscal administrativa caberá 
recurso, voluntário ou de oficio, para o Chefe do Executivo Municipal. 

 
§ 1º O recurso poderá ser interposto contra toda a decisão ou parte dela, 
devolvendo ao Chefe do Executivo apenas o conhecimento da matéria 
impugnada, presumindo-se total quando não especificada a parte recorrida. 
 
§ 2º Não caberá recurso de oficio, em relação a processo fiscal cujo valor 
originário seja igual ou inferior a 1 (uma unidade) UFR-PB.  
 
§ 3º Nos casos do § 1º, caberá recurso de oficio quando o montante do crédito 
tributário for superior ao limite do valor de alçada, quando a decisão da 
primeira instância contraria a decisão final administrativa ou judicial. 
 

Art. 303 O recurso voluntário será interposto pela parte interessada 
quando se julgar prejudicada, havendo ou não recurso de oficio. 
 

Parágrafo único. Ficará prejudicado o recurso voluntário nos casos em 
que for dado provimento integral ao recurso de oficio. 
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Art. 306  Os tributos e multas, previstos na legislação tributária municipal 

estabelecidos em coeficientes fixos, tendo por referência a UFR –PB do mês em curso. 
 
Art. 307  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder  redução do Imposto Sobre 

Serviços - ISS  às microempresas e Empresas de Pequeno Porte de comércio  que vierem 
a se instalar no Município, no percentual máximo de até 50% ( cinqüenta por cento ), pelo 
período máximo de 05 ( cinco ) anos conforme dispuser o decreto regulamentador com 
base na legislação municipal e / ou federal vigente e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
Art. 308  Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá concorrer a fornecimento de 

materiais e serviços, vender diretamente ou participar de licitação para execução de obra 
pública sem que se ache quitado com a Fazenda Municipal, quanto a tributos e rendas a 
cujo pagamento esteja obrigado, nos últimos 5 (cinco) anos. 

 
Parágrafo único.  A exigência contida neste artigo estende-se, obrigatoriamente, à 

expedição de qualquer alvará de licença. 
 
Art. 309  Os valores dos preços públicos  poderão ser reajustados anualmente ou 

não, por meio de Decreto Municipal, levando-se em consideração, conforme cada 
especificidade, a inflação oficial do ano  anterior e os custos de manutenção do espaço 
pertinente.  

 
Art.310 A cobrança dos valores constantes nas Tabelas em anexo, referentes ao 

exercício comercial poderão variar entre o valor mínimo e máximo estipulado, conforme os 
custos do  Evento promovido, a localização, o tipo de atividade comercial e área ocupada. 

 
Art. 311  A expedição dos Alvarás de licença, conforme o tipo de atividade 

licenciada,  deverão obrigatoriamente conter a autorização do Prefeito e do Secretário 
pertinente.  

 
Art. 312  A Secretaria de Administração e  Finanças fará expedir todas as instruções 

que se fizerem necessárias á execução deste Código. 
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Art. 313 Os códigos identificadores dos demais tributos municipais são os abaixo 

discriminados:  
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 I – Licenças  para instalação, localização e funcionamento: 1121.25.00; 
 II – Licenças para construção:  1121.29.00; 
 III  - Taxas de Serviços Administrativos e Técnicos: 1122.00.00; 
 IV – Taxa de ocupação de imóveis públicos: 1311.00.00; 
 V – Taxa de licença para sepultamentos: 1122.28.00. 
 
 Art. 314 O Poder Executivo expedirá, por decreto, consolidação em texto único do 

presente Código, relativo às leis posteriores que lhe modificarem a redação, repetindo-se 
esta providência até 31 de janeiro de cada ano. 

 
Art. 315 Os regulamentos baixados para execução da presente Lei são da 

competência do Chefe do Poder Executivo e não poderão criar direitos e obrigações novas 
nela não previstas, limitando-se às providências necessárias a mais fácil execução de suas 
normas. 

 
Art. 316  Ficam revogadas todas as formas de isenções, anteriormente concedidas, 

não contidas nas disposições desta Lei.  
 
Art. 317 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um desconto 

percentual em benefício dos ambulantes,  “ barraqueiros “ e similares, residentes ou 
naturais do município de Cabaceiras, durante Eventos festivos,  que pode variar entre  20 ( 
vinte por cento ) a 30% ( trinta por cento ), dependendo da área ocupada,  tipo de atividade 
e localização. 

 
Art. 318 Esta Lei Complementar entra em vigor no exercício financeiro de 2018 e 

após 90( noventa ) dias da data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, especialmente a Lei Complementar nº 06 / 2002 e a Lei Complementar nº 03 / 
2003. 
                      Cabaceiras, 4 de setembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 

 
Tiago Marcone Castro da Rocha 

Prefeito Constitucional 
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                 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 
 

ANEXO -  I  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 – Serviços de informática e congêneres - 5% : 
 
    1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. 
    1.02 – Programação. 
    1.03 – Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. 
    1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, 
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, 
incluindo tablets, smartphones e congêneres. 
    1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 
    1.06 - Assessoria e consultoria em informática. 
    1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive  instalação, configuração e manutenção de  
programas de computação e banco de dados. 
    1.08 – Planejamento, confecção, manutenção  e atualização de páginas eletrônicas. 
    1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por 
meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de 
conteúdos pelas prestadores de Serviços de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 
12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza -  5% : 
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     2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
 

 
 3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congênere -5%:  
 
     3.01 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda; 
     3.02 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, 
quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, 
canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer 
natureza. 
     3.03 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 
    3.04 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 
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                 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 
 

ANEXO  -  I  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres – 5% :  
 
4.01 – Medicina e biomedicina. 
4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricista médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-
sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congeneres. 
4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-
socorros, ambulatórios e congêneres. 
4.04 – Instrumentação cirúrgica. 
4.05 – Acumputura. 
4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 
4.07 – Serviços farmacêuticos. 
4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. 
4.10 – Nutrição. 
4.11 – Obstetrícia. 
4.12 - Odontologia. 
4.13 – Ortóptica. 
4.14 - Próteses sob encomenda. 
4.15 – Psicanálise. 
4.16 – Psicologia. 
4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.. 
4.18 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 
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4.19 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de 
assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 
4.20 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros 
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante 
indicação do beneficiário. 
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5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres – 5% : 
 
5.01 – Medicina veterinária e zootecnia. 
5.02 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres – 5% : 
 
6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 
6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 
6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 
6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 
6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres – 5% : 
 
7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo 
e congêneres. 
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, 
perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, 
concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
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7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e 
outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, 
projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 
7.04 – Demolição. 
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e 
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de 
parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo 
tomador do serviço. 
7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 
7.08 – Calafetação. 
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e 
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 
7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, 
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 
7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 
7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos. 
7.13 –Dedetização, desinfecção, desintetização, imunização, higienização, desratização, 
pulverização e congêneres. 
7.14 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 
7.15 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 
7.16 – Limpeza e dragagem de rios, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 
congêneres. 
7.17 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e 
urbanismo. 
7.18 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos 
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 
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7.19 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, 
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e 
exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 
7.20 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 
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8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, 
treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza – 5% : 
 
8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 
8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de 
conhecimentos de qualquer natureza. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 – Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres – 5% : 
 
9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, 
apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, 
pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da 
alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre 
Serviços). 
9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de 
turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 
9.03 – Guias de turismo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10 – Serviços de intermediação e congêneres – 5% : 
 
10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de 
crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. 
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10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores 
mobiliários e contratos quaisquer. 
10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, 
artística ou literária. 
10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento 
mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). 
10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não 
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas 
de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 
10.06 – Agenciamento de notícias. 
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10.07 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de 
veiculação por quaisquer meios. 
10.08 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.09 – Distribuição de bens de terceiros. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento,vigilância e congêneres – 
5% : 
 
11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores e congêneres. 
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. 
11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de 
qualquer espécie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres – 3% : 
 
12.01 – Espetáculos teatrais. 
12.02 – Exibições cinematográficas. 
12.03 – Espetáculos circenses. 
12.04 – Programas de auditório. 
12.05– Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 
12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres. 
12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres. 
12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 
12.10 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a 
participação do espectador. 
12.11 – Execução de música.  
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12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 
entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres. 
12.14– Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão 
por qualquer processo. 
12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 
12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, 
óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 
12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 – Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia – 5% : 
 
13.01 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e 
congêneres. 
13.02 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, 
trucagem e congêneres. 
13.03 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. 
13.04 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia, 
exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda 
que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior  
circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais 
técnicos e de instrução, quando ficam sujeitos ao ICMS. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 – Serviços relativos a bens de terceiros – 5% : 
 
14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, 
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS). 
14.02 – Assistência técnica. 
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14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS). 
14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 
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14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, 
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,  corte, recorte, polimento, plastificação e 
congêneres, de objetos quaisquer. 
14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive 
montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele 
fornecido. 
14.07 – Colocação de molduras e congêneres. 
14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 
14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto 
aviamento. 
14.10 – Tinturaria e lavanderia. 
14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
14.12 – Funilaria e lanternagem. 
14.13 – Carpintaria e serralheria. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles 
prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por 
quem de direito – 5% : 
 
15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e 
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 
15.2 – Operações financeiras relativas a cartão de crédito ou débito, de factoring e de 
leasing, cujo tomador dos referidos serviços sejam domiciliados neste Município. 
15.3 – Serviços prestados via internet, a exemplo de acesso a filmes, séries e músicas, 
entre outros. 
15.03 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e 
aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das 
referidas contas ativas e inativas. 
15.04 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de 
terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 
15.05 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, 
atestado de capacidade financeira e congêneres. 
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15.06 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, 
inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em 
quaisquer outros bancos cadastrais. 
15.07 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em 
geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com 
outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; 
transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em 
custódia. 
15.08 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo, inclusive por telefone, facsímile, internet e telex, acesso a terminais de 
atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; 
fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por 
qualquer meio ou processo. 
15.09 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de 
contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, 
concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços 
relativos á abertura de crédito, para quaisquer fins. 
15.10 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e 
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e 
demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 
15.11 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de 
títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, 
inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; 
fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, 
fichas de compensação, impressos e documentos em geral. 
15.12 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de 
títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. 
15.13 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 
 
 
 
 
            119 

 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 

 
ANEXO  -  I  



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
 
 
15.14 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, 
prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de 
exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 
cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais 
serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio 
e recebimento de mensagens em geral 
relacionadas a operações de câmbio. 
15.15 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, 
cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. 
15.16 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, 
inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou 
processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. 
15.17 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de 
pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços 
relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive 
entre contas em geral. 
15.18 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de 
cheques quaisquer, avulso ou por talão. 
15.19 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, 
análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de 
contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a 
crédito imobiliário. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16 – Serviços de transporte de natureza municipal – 5% : 
 
16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal. 
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17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e 
congêneres – 5% : 
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17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta 
lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações 
de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 
17.02 – Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, 
edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres. 
17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou 
administrativa. 
17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de - obra. 
17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de 
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de 
serviço. 
17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais 
materiais publicitários. 
17.07 – Franquia (franchising). 
17.08 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas . 
17.09 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e 
congêneres. 
17.10 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e 
bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 
17.11 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 
17.12 – Leilão e congêneres. 
17.13 – Advocacia. 
17.14 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 
17.15 – Auditoria. 
17.16 – Análise de Organização e Métodos. 
17.17 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
17.18 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 
17.19 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 
17.20 – Estatística. 

                                                                                                     121 
 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 

 
ANEXO  -  I  

 
17.21 – Cobrança em geral. 
17.22 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, 
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, 
relacionados a operações de faturização (factoring). 
17.23 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de  seguros; inspeção 
e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência 
de riscos seguráveis e congêneres – 5% : 
 
18.01 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 
seguráveis e congêneres. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os 
decorrentes de títulos de capitalização e congêneres – 5% : 
 
19.01 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos 
de capitalização e congêneres. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais – 5% ; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20.01 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
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21 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, 
banners, adesivos e congêneres – 5% : 
 
21.01 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 
adesivos e congêneres. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22 – Serviços Funerários – 5% : 
 
22.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; 
transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 
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desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; 
embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 
22.02 – Planos ou convênio funerários. 
22.03 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, 
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; 
courrier e congêneres – 5% : 
 
23.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, 
bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e 
congêneres. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24 – Serviços de assistência social – 5% : 
 
24.01– Serviços de assistência social. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza – 5% : 
 
25.01– Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
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26 – Serviços de biologia, biotecnologia e química – 5% : 
 
26.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres – 5% : 
 
27.01 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            
28 – Serviços de desenhos técnicos – 5% : 
 
28.01 – Serviços de desenhos técnicos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
29 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas 
– 5% : 
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29.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 
29.02 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em 
qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30 - Serviços de museologia – 5% : 
 
30.01 - Serviços de museologia. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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31 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, 
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; 
courrier e congêneres – 5%. 
 
31.1 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, 
bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e 
congêneres. 
 
32 - EXIGIBILIDADE MENSAL - DE SOCIEDADES CIVIS DE PROFISSIONAIS, 
CONFORME O ART. 112 DESTA LEI : 

 
41.1  - até 03 profissionais: 3 (três unidades ) UFR-PB por profissional e por mês; 
 
41.2 - de 04 à 06 profissionais: 1,50 (uma unidade e cinqüenta centésimo) UFR-PB por 
profissional e por mês; 
 
41.3  -  mais de 06 profissionais: 2 (duas unidades) UFR-PB por profissional e por mês. 
 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
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             Tipo de atividade comercial 

 
Período de incidência 

 
        UFR –PB  

1 - Empresas prestadoras  de serviços de telecomunicações 
fixa e / ou móvel,em geral, instaladas por meio de  antenas 
transmissoras telefonia celular, telecomunicações em geral, 
e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética 
e equipamentos afins. Estrutura Móvel; 
 2 - Empresas prestadoras  de serviços de telecomunicações 
instaladas por meio de  antenas transmissoras de rádio e 
televisão. 

Anual        100  UFR –PB. 
 
 
 

 
          20 UFR -PB 

2 – Empresa  prestadora  de serviço de fornecimento de 
energia elétrica. 

Anual        70  UFR –PB. 
 

3– Empresa  prestadora  de serviço de fornecimento de 
água e tratamento de esgotos. 

Anual          50 UFR -PB 

4 – Empresas prestadoras de serviços bancários autorizadas 
pelo Banco Central: 
4.1 – Bancos; 
4.2 – Correspondentes bancários. 

Anual             
            
         70 UFR -PB 
           5 UFR -PB 

5 – Empresa prestadora de  serviços de recebimento e 
entrega de encomendas postais. 

             
         50 UFR - PB 
  

6 - Empresas prestadoras  de  serviços relacionados a sinal 
de internet e / ou para ligação dos sistemas em intranet ou 
extranet: 
6.1 –  Empresa de grande porte; 
6.2 – Micro empresa. 

Anual             
           
 
         30 UFR-PB 
         10 UFR - PB            

7 – Empresas prestadoras de serviços de administração de 
seguros de bens móveis e / ou imóveis. 
7.1 –  Empresa de grande porte; 
7.2 – Micro empresa. 

Anual             
            
 
         20 UFR - PB 
         10 UFR - PB 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
8 – Empresas fornecedoras de combustíveis, lubrificantes e  
congêneres: 
8.1 –  Empresa de grande porte; 
8.2 – Micro empresa. 

Anual             
 
           21 UFR - PB 
           11 UFR - PB 

9 – Empresas e / ou pessoas físicas que explorem atividade 
comercial  proveniente de exploração recursos naturais: 
9.1 – areia;  
9.2 - terra, pedra, água e minério 

  
           
        100 UFR -PB 
           20 UFR-PB 

10 – Empresas de construção civil: 
10.1 –  Empresa de grande porte; 
10.2 – Micro empresa. 

Anual              
            13 UFR-PB 
              7 UFR -PB 

11 – Indústrias, fábricas e similares: 11.1 – Empresas de 
grande porte; 11.2 – Micro empresa. 

Anual            10 UFR-PB 
             5 UFR -PB 
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             Tipo de atividade comercial 

 
Período de 
incidência 

 
         UFR –PB  

12 – Estabelecimentos comerciais  de fornecimento de 
gêneros alimentícios, materiais de limpeza, bebidas e 
demais utensílios: 
12.1 – Empresa de grande porte; 
12.2 – Micro empresa; 
12.3 – Pessoa física. 

Anual             
 
 
           8 UFR -PB 
           5 UFR -PB 
           3 UFR - PB 

13– Estabelecimentos comerciais de fornecimento de 
materiais  de construção em geral, inclusive elétricos: 
13.1 – Empresa de grande porte; 
13.2 – Micro empresa; 
13.3 – Pessoa física. 
 

Anual           
 
            8 UFR -PB 
            5 UFR -PB 
            3 UFR - PB 

14 – Estabelecimentos comerciais de fornecimento de 
medicamentos, produtos de higiene pessoal e demais 
produtos similares: 
14.1 – Empresa de grande porte; 
14.2 – Micro empresa. 
 
 

Anual            
 
  
            8 UFR -PB 
            4 UFR -PB 
             
            

15 – Estabelecimentos comerciais de fornecimento de  
móveis, eletrodomésticos e / ou eletroeletrônicos: 
15.1 – Empresa de grande porte; 
15.2 – Micro empresa. 
 

Anual            
            
             8 UFR -PB 
             5 UFR -PB 
  
 

16 – Estabelecimentos comerciais de fornecimento 
rações para animais, utensílios agropecuários e 
similares: 
16.1 – Empresa de grande porte; 
16.2 – Micro empresa. 
 
 

Anual          
             
              
             8 UFR -PB 
             5 UFR -PB 
           



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
17 - Estabelecimentos comerciais de fornecimento pães,  
bolos, biscoitos e similares. 
17. 1 – Empresa de grande porte 
17.2 – Micro empresa e 17.3 – Pessoa física. 

              Anual             
            5 UFR -PB 
            3 UFR -PB 
            2 UFR – PB.  

18 – Estabelecimentos comerciais de Pousadas e 
Restaurantes: 18.1 – Empresas de grande porte 
18.2 –Micro empresa; 18.3 – Pessoa física. 

 

             Anual 
  

 

            8 UFR -PB 
            3 UFR -PB 
            2 UFR – PB. 
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     Valores da Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento   

 
             Tipo de atividade comercial 

 
Período de 
incidência 

 
      UFR - PB 

19 – Estabelecimentos comerciais de comercialização 
de veículos automotores. 
19.1 – Empresa de grande porte; 
19.2 – Micro empresa; 
19.3 – Pessoa física. 
 

Anual           
      
         8 UFR -PB 
         4 UFR -PB 
         3 UFR – PB. 
           

 

20- Estabelecimentos comerciais de comercialização 
de peças e / ou concertos de veículos automotores: 
20.1  – Empresa de grande porte; 
20.2 - Micro empresa; 
20.3 – Pessoa física. 
  

Anual           
        
          
         8 UFR -PB 
         3 UFR -PB 
         2 UFR – PB. 
           
 
             
          
          

21 – Estabelecimentos de produção de eventos: 
21.1  – Empresa de grande porte; 
21.2 - Micro empresa; 
21.3 – Pessoa física. 
 
 

Anual           
           
          8 UFR -PB 
          3 UFR -PB 
          2 UFR – PB. 
 

22 – Estabelecimentos  de agenciamento de turismo: 
22.1 – Empresa de grande porte; 
22.2 - Micro empresa; 
22.3– Pessoa física. 

Anual       
          5 UFR -PB 
          3 UFR -PB 
          2 UFR – PB. 
 

23- Estabelecimentos comerciais de comercialização 
de óculos e similares: 
23.1 – Empresa de grande porte; 
23.2 - Micro empresa. 
 
 

Anual            
           
          6 UFR -PB 
          3 UFR -PB 
          
 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
24 – Estabelecimentos comerciais de planos de 
saúde: 
24.1 – Empresa de grande porte; 
24.2 - Micro empresa; 
24.3– Pessoa física. 
 

Anual          
 
          8 UFR -PB 
          5 UFR -PB 
          3 UFR – PB. 
 

25 – Estabelecimentos comerciais de Academias: 
25.1 - Micro empresa; 
25.2– Pessoa física. 
 

Anual                      
            
          1 UFR -PB 
          1 UFR – PB. 
 

26 – Empresas prestadoras de serviços técnicos, tais 
como: advocacia, contabilidade, engenharia, 
arquitetura, psicólogos e similares: 
26.1 - Micro empresa; 
26.2– Pessoa física. 
 
 

Anual             
          
 
          3 UFR -PB 
          3 UFR – PB. 
 

 
27 – Clubes Esportivos. 

Anual            
           2 – UFR –PB. 
 

28- Estabelecimentos de prestação de serviços 
técnicos diversos 
 

Anual           
            3 UFR -PB 

 

29 - Clínicas médicas, odontológicas, laboratórios e 
congêneres: 
29.1 - Micro empresa; 
29.2– Pessoa física. 

Anual                 
 
            3 UFR -PB 
            2 UFR – PB. 
 
 

30 – Estabelecimentos de Depósitos de bebidas 
alcoólicas: 
30.1 - Micro empresa; 
30.2– Pessoa física. 

Anual            
            
            3 UFR -PB 
            2 UFR – PB. 
 

31 – Estabelecimentos  fornecedores de água mineral 
/ dessailinizada: 
31.1 - Micro empresa; 
31.2– Pessoa física. 

Anual            
             
            3 UFR -PB 
            2 UFR – PB. 
 

32 – Empresas de comercialização de urnas 
mortuárias: 
32.1 – Empresa de grande porte; 
32.2 - Micro empresa. 
 

Anual        
 
            4 UFR -PB 
            3 UFR – PB. 
 
               

33 – Estabelecimentos de  entretenimentos: 
33.1 - Micro empresa; 
33.2 – Pessoa física. 
 

Anual  
            2 UFR –PB 
            1 UFR-PB. 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
34 – Estabelecimentos comerciais de filmagens, 
fotografias, cópias xerográficas, isoladamente ou em 
conjunto, entre outros correlatos: 
34.1 – Empresa de grande porte 
34.2 - Micro empresa; 
34.3 – Pessoa física. 
 

Anual  
 
             
            5 UFR -PB 
            2 UFR –PB 
            1 UFR-PB. 

35 – Estabelecimentos prestadores de serviços por 
Cartórios de registro de imóveis ou registro civil. 
 

Anual             
             5 UFR-PB. 

36 – Estabelecimentos prestadores de serviços de 
licenciamento de veículos: 
36.1 – Empresa de grande porte; 
36.2 - Micro empresa. 
 
 

Anual             
 
             4 UFR -PB 
             2 UFR – PB. 
 

37 – Prestação de serviços de transporte de 
passageiros: 
37.1 – Empresa de grande porte; 
37.2 - Micro empresa; 
37.3 – Pessoa física. 
 

Anual             
 
              7 UFR-PB 
              3 UFR-PB 
              1 UFR-PB. 
                 

38 – Prestação de serviços de transporte de 
estudantes, pessoas para consultas e exames 
médicos, etc, por tipo de veículo: 
38.1 – Veículos tipo caminhonetas, etc); 
38.2 – Veículos tipo ônibus e microônibus; 
38.3 – Veículos tipo passeio. 

Anual           
                      
             
              3 UFR-PB 
              3 UFR-PB 
              2 UFR-PB. 
 
 
           
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   130 
 

ANEXO II - TABELA V  
    Valores da Taxa de  localização, Instalação e Funcionamento - Código: 1121.25.00  



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
 

 
             Tipo de atividade comercial 

 
Período de incidência 

 
          UFR -PB 

39 – Estabelecimentos de salões de beleza, barbearia 
e similares: 
39.1 - Micro empresa; 
39.2 – Pessoa física. 
 

Anual             
              
              
            2 UFR-PB 
            1 UFR-PB. 
 
 

40 – Estabelecimentos  comerciais de Lanchonetes, 
bares, sorveterias, quiosques e similares: 
40.1 - Micro empresa; 
40.2 – Pessoa física. 
 
 

 
 

        
              
           1 UFR-PB 
           1 UFR-PB. 
 

41 – Estabelecimentos comerciais, tipo, Fiteiros, 
trailers  e similares. 
 

Anual  
           1 – UFR -PB 
 

42 – Outros tipos de estabelecimentos comerciais ou 
prestação de serviços não especificados: 
48. 1 – De pequeno porte; 
48.2 – De médio porte; 
48.3 – De grande porte. 

Anual         
 
          02 UFR – PB 
          03 UFR –PB 
          04 UFR –PB. 
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                                                    ANEXO - III 
TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS: ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO 
EFETIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DIVISÍVEIS AO CONTRIBUINTE   
 

 
Item 

 
                          Especificação 

 
Taxa em UFR - PB 

1.0 
 
 
 

Solicitação, requerimento,  e / ou expedição de 
Declarações, Certidões e Atestados. 
 
 

    
          20% 
 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

2.0 
 
 

Expedição de segundas vias de documentos. 
 
 

          20% 
 
 

3.0 
 

Emissão de Notas Fiscais Avulsas - 2ª via. 
DAM de Arrecadação do Simples Nacional 
 

          30% 
          20%         
 

4.0 Autenticação de Livros e Documentos Fiscais, visto 
de abertura ou encerramento de livros e outros 
documentos. Por livro. 

         30% 

5.0 Autenticação de plantas arquitetônicas e 
urbanísticas e de outros documentos, exceto 
Habite-se e Aceite-se. 

          50% 

6.0 Solicitação de baixas.            30% 

7.0 Abertura de Cadastro de Profissionais Liberais: 
Pessoa física 
Pessoa jurídica 

 
           30% 
           30% 

8.0 Outros serviços administrativos diversos.            30% 
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   ANEXO – IV 
 

                                         Taxa de Serviços Diversos     
 

 
Item 

 
                          Especificação 

 
Taxa em UFR - PB 

1.0 
 
 
 

Abate de animais: 
- De grande porte, por cabeça – Bovino; 
- De pequeno porte, por cabeça, caprino, ovino, 
suíno; 
- De aves. 

    
         5% 
         3% 
 
       0,5% 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

2.0 
 
 

Transferência de titularidade de concessão ou 
permissão pública. 

 
         20% 
 

3.0 Averbação do imóvel.         30% 

4.0 Vistoria de edificação.         20% 

5.0 Cópia de edital de processo licitatório, por folha. 0,31% da UFR -PB 
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  ANEXO - V - Tabela  I 
 

                      Taxa de Serviços Técnicos de Engenharia ou Arquitetura 
Valores das Taxas de Licença para execução de obras e serviços de engenharia e 
arquitetura. 

 
Item 

 
                          Especificação 

 
 Taxa em UFR - PB 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construção, reconstrução e reforma. Análise de 
projeto e Alvará:  
 

a) De prédios residenciais, unifamiliar, por 
metro quadrado de área de construção: 
I – Padrão baixo; 
II – Padrão normal; 
III – Padrão alto; 
IV – Padrão luxo. 

 

    
 
 
 
 
              5 UFR-PB 
              7 
             10 
             12 
 

b) De prédios residenciais multifamiliar, por 
metro quadrado de área de construção: 
I – Padrão baixo; 
II – Padrão normal; 
III – Padrão alto; 
IV – Padrão luxo. 

 

 
 
              5 
              7 
              10 
              12 

c) Imóveis industriais, comerciais ou de 
prestação de serviços, por metro quadrado 
de área construída: 
II – Padrão normal; 
III – Padrão alto; 
IV – Padrão luxo. 

 
 
 
               5 
               7 
              10 

2.0 Construções executadas nos cemitérios  

a) Catacumbas e túmulos com duas ou mais 
gavetas. 

               02 

b) Catacumbas e túmulos com uma gaveta. 
c) Lastros ou reforma de qualquer natureza 

               01 
        60% da UFR-PB 
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ANEXO  V - Tabela II 
 

                      Taxa de Serviços Técnicos de Engenharia ou Arquitetura 
Valores das Taxas de Licença para execução de obras e serviços de engenharia e 
arquitetura. 

 
Item 

 
                          Especificação 

 
Taxa em UFR - PB 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

2.0 
 
 
 

Reforma de edificações, com acréscimo de área de 
até 50 m². Análise de Projeto e Alvará: 

a) De imóveis residenciais previstos neste 
módulo “ Serviços técnicos de engenharia “, 
no item 01, letra “a ‘, incisos: 
I –                                      ; 
II –                                     ; 
III –                                    ; 
IV –                                    . 

    
 
 
 
 
  50% da UFR-PB 
  50% da UFR-PB 
  50% da UFR-PB 
  50% da UFR-PB. 

 
b) De prédios residenciais previstos, neste 

Anexo, no item 01, letra “ b “, incisos: 
 
I –                                       ; 
II –                                      ; 
III –                                     ; 
IV –                                    . 

 

 
 
 
 
  60% da UFR-PB 
  60% da UFR-PB 
  60% da UFR-PB 
   60% da UFR-PB. 

c) De imóveis industriais, comerciais ou de 
serviços, previstos neste anexo, no item 01, 
letra ‘ c “, incisos:  
 
I –                                       ; 
II –                                      ; 
III –                                    . 
 

 

 
 
    
 
   70% da UFR-PB 
   70% da UFR-PB 
   70% da UFR-PB 
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ANEXO V - Tabela III 
 

                      Taxa de Serviços Técnicos de Engenharia ou Arquitetura 
Valores das Taxas de Licença para execução de obras e serviços de engenharia e 
arquitetura. 

 
Item 

 
                          Especificação 

 
Taxa em UFR - PB 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

3.0 
 
 
 

Construções diversas. Análise do Projeto e Alvará: 
a) Piscina, por metro cúbico. 
b) Caixa dágua por metro cúbico; 
c) Marquises, por metro quadrado; 
d) Muros, por metro linear ( m); 
e) Escavações nas vias públicas, por metro 

linear; 

    
0,200 – da UFR-PB 
0,100 
0,100 
0,060 
De 01 a 05 UFR –PB. 

4.0 Carta de “ Habite-se “: 
A Carta de Habite-se dos imóveis previstos nos 
itens 01 e 02, letras “a “, “b’, e “ c “, incisos I,II,III e 
IV, deste módulo “ Serviços técnicos de 
Engenharia “. 

10% (dez por cento ) do 
valor cobrado pela 
expedição dos 
respectivos Alvarás. 

5.0 Carta de Aceite-se: A carta de aceite-se dos 
imóveis previstos nos itens 01 e 02, letras “a “, “b” 
e ‘ c “, incisos I, II,IIIV, deste módulo “ Serviços 
Técnicos de Engenharia “. 
 

5% ( cinco por cento ) do 
valor cobrado pela 
expedição dos 
respectivos Alvarás. 

6.0 Demolição de edificação, por metro quadrado( m²). 
( Dez por cento do valor cobrado pela expedição 
dos respectivos alvarás. Análise do Projeto e 
Alvará: Manual ou mecânica. 
 

10% ( dez por cento ) do 
valor cobrado pela 
expedição dos 
respectivos 
Alvarás.Análise do 
projeto e alvará. 
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ANEXO V  - Tabela IV 
 

                      Taxa de Serviços Técnicos de Engenharia ou Arquitetura 
Valores das Taxas de Licença para execução de obras e serviços de engenharia e 
arquitetura. 

 
Item 

 
                          Especificação 

 
Taxa em UFR - PB 

7.0 
 
 
 

Obras não especificadas nos itens anteriores. Análise 
do projeto e alvará: 

a) Por metro quadrado ( m² ); 
b) Por metro cúbico ( m³ ); 
c) Por metro linear. ( m). 

    
   
 0,0150 da UFR-PB 
 0,0125 
 0,0060 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

8.0 Remembramento e desmembramento: 
a) Aprovação de remembramento. 
b) Aprovação de desmembramento; 
c) Alvará / remembramento; 
d) Alvará / desmembramento. 

   
  Inalterada  
  Inalterada 
  Inalterada 
  Inalterada 

9.0 Arruamento e loteamento: 
a) Aprovação de arruamento por metro linear; 
b) Aprovação de loteamento ou reloteamento, por 

lotes; 
c) Alvará / arruamento por metro linear; 
d) Alvará / loteamento ou reloteamento, por lotes. 

 
  Inalterada  
  Inalterada 
 
  Inalterada 
  Inalterada 
 

10.0 Instalação de máquinas, motores, equipamentos 
eletromecânicos em geral. Análise do projeto e alvará; 
a)Máquinas, motores, equipamentos eletromecânicos, 
de qualquer natureza em estabelecimentos industriais, 
comerciais ou de serviço, por máquina, motor ou 
equipamento; 
b) Elevadores, escadeiras e esteiras rolantes, por 
unidade; 
c) Bombas de combustíveis por unidade. 
 
 

 
 
   Inalterada 
 
 
   Inalterada 
 
   Inalterada 
 

 
 
 

                                                                        137 
       ANEXO VI  

 
                    Taxa de licença para a utilização de meios de publicidade. 
 

 Item                       Tipos de publicidade Taxa em 
UFR – PB. 

  1.0 
 
 
 
 

 

Publicidade Visual – PV.  

  1.1  Publicidade Visual – Outdoor. 
 

3 UFR -PB 

  1.2 Publicidade Visual – Impresso. 1 UFR-PB 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

  1.3 
 

 

Publicidade Visual – Pintada ou confeccionada  (Ex. Muros, Paredes, 
Faixas, Placas e Cartazes).  

3 UFR -PB 

  1.4 
 

Publicidade Visual – Especiais (Ex. Placas, Painéis eletrônicos). 2 UFR-PB 

  2.0 
 

 

Publicidade Sonora - PS.  

  2.1 
 

Publicidade Sonora Fixa – PSF.  

 
 2.1.1 

 
  
 

          
PSF Instalada em via pública. 
     

 
2 UFR-PB 
 

   2.2 Publicidade Sonora Móvel – PSF. 
 

1 UFR-PB 
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     ANEXO  VIII 
                                         Taxa pela execução de serviços diversos 

 

Item                            Tipo de serviço UFR – PB  

01 Apreensão e depósito de animais: 
1.1 – Bovinos e muares, por cabeça; 
1.2 – Caprinos, ovinos, suínos e caninos, por cabeça. 

 
 

     
    10% por dia 
       5% por dia 
      
 

02        Apreensão de bens e mercadorias: 
2.1 – Apreensão; 
2.2 – Depósito, por dia ou fração. 

  
     10% por dia 
        5% por dia 

03         Cemitérios 
3.1 – Inumação em sepultura ou catacumba; 
3.2 – Transferência de propriedade de túmulo 

    
      70% 
       20%  

 3.3 – Transferência de restos mortais 
 

    01 UFR-PB 

04 Remoção de entulhos de construção (por m²)   0,25% da UFR-PB 

 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
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       ANEXO – IX : Preços cobrados por ocupação de prédios e espaços públicos. 
                                                              TABELA   - I 

Valores de preços por utilização de bem público, por mês - Código: 1311.00.00  
    Localização:  Mercado Municipal, outros recintos e demais espaços públicos. 
1 - 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 

1.1– Boxes situados no Mercado Público, especificamente defrontes  à Av. 4 de 
junho, com área total de 11,0 m² a 18 m². 
______________________________________________________ 
1.1.1  - 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$ 10,00 

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

         
          R$ 10,00 

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

          R$ 32,00 
 
 

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$ 20,00 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  
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2.5 – Boxes situados na Pça.  Gen.  José Pessoa e outros recintos públicos.           R$ 20,00 

2.6 – Exercício de atividade comercial exercida por ambulantes dentro do 
Mercado Público, ou em outros espaços públicos, por área ocupada. 
Área: até  6 m²; 
Área: de 7m² a  10 m²; 
Área:  de 11 m² em diante. 

  
 
          R$ 10,00   
          R$ 20,00.   
          R$ 30,00 

2.7 - Exercício de atividade comercial exercida por proprietários de brinquedos 
infláveis, por área total ocupada, em espaço público, cujo pagamento da conta 
de energia elétrica recai sobre o Poder Público Municipal.  
Área: até   20 m²; 
Área: De 21 m²  40 m²; 
Área de 40 m² em diante. 

        
 
 
          R$ 30,00 
          R$  60,00 
          R$  80,00. 

2.8 -  Outros  tipos de atividades comerciais em  espaços públicos.           R$ 30,00 
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 ANEXO – X : Preços cobrados por ocupação de prédios e espaços públicos. 

  
                                                              TABELA   - II 
 

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$, 10,00 
              R$    2,00 

1.2 – Estádio Municipal - Durante o dia: 
a) Partidas de campeonato ( isento) 
b) Partidas amistosas; 
c) Torneios e eventos. 

 
               Isento 
               R$ 40,00 
               R$  6,00 

 
1.3 - Estádio Municipal - Durante á noite: 

d) Partidas de campeonato ( isento ) 
e) Partidas amistosas; 
f) Torneios e eventos. 

 
 

 
                
                Isento 
                R$ 60,00 
                R$  20,00. 
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LEI nº 883, de 28  de novembro de 2017. 
 

Dispõe sobre a preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Natural do Município de Cabaceiras, autoriza o Poder 
Executivo a Criar o Conselho Municipal do Patrimônio 
Histórico e Cultural e institui o Fundo Municipal de Proteção 
ao Patrimônio Histórico e Cultural de Cabaceiras e define 
outras providências correlatas.  

                                                                                                             Fls. 1/09. 
 

             O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB, no uso de suas 
atribuições legais constantes no art. 64, VII da Lei Orgânica do Municipal, faz saber que a 
Câmara aprovou em Sessão Ordinária realizada no último dia 27 / 11, o Projeto de Lei n° 36 / 
2017, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

 
CAPÍTULO I 

 
Art. 1º A preservação do patrimônio natural histórico e cultural do município de 

Cabaceiras é dever de todos os seus cidadãos.  
 
Parágrafo único. O Poder Público Municipal dispensará proteção especial ao 

patrimônio natural e cultural do Município, segundo os preceitos desta Lei e de 
regulamentos para tal fim editados. 

 
Art. 2º O patrimônio natural histórico e cultural do Município de Cabaceiras é 

constituído por bens móveis ou imóveis, de natureza material ou imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, existentes em seu território e cuja preservação seja de 
interesse público, dado o seu valor histórico, artístico, ecológico, bibliográfico, documental, 
religioso, folclórico, etnográfico, arqueológico, paleontológico, paisagístico, turístico e/ ou 
científico, ficando sob a proteção especial do Poder Público Municipal. 

 
Art. 3º O município procederá ao tombamento dos bens que constituem o seu 

patrimônio natural histórico e cultural segundo os procedimentos e regulamentos desta lei, 
através do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - COMPAHC. 

 
Art. 4º Fica instituído o Livro do Tombo Municipal destinado à inscrição dos bens 

que o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural considerar de interesse de 
preservação para o Município e aprovado pelo Conselho de Proteção dos Bens Culturais - 
CONPEC, Órgão de Orientação superior do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da 
Paraíba - IPHAEP. 

Lei n° 883 / 2017.         
                                                                                                                                           Fls. 2/09. 
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Parágrafo único.  O tombamento em esfera municipal dos bens compreendidos no 

artigo anterior, só poderá ser cancelado por Lei Estadual, solicitado pelo Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural e aprovado pelo IPHAEP, desde que haja relevante 
interesse público. 

 
Art. 5º Os bens tombados não poderão ser destruídos, reparados, restaurados, 

demolidos, mutilados ou sofrerem acréscimo de área construída, sem prévia autorização 
espacial do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural, sob pena de multa de 
50% (cinquenta por cento) do valor da obra. 

 
CAPÍTULO II 

CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 
Art. 6º Fica criado o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, de caráter 

deliberativo e consultivo, integrante do Departamento de Cultura. 
 

§ 1º O conselho será composto por um membro titular e um membro suplente dos 
departamentos de cultura, Secretaria de obras, secretaria de desenvolvimento social, 
Câmara Municipal,Sociedade e Instituto histórico do Cariri.. 
 
§ 2º Entre os membros nomeados pelo Prefeito Municipal, deverão ser escolhidos cidadãos 
representantes das diversas profissões ligadas às áreas de história, cultura e meio 
ambiente e da sociedade em geral. 
 
§ 3º Em cada processo, o Conselho poderá ouvir a opinião de especialistas que poderão 
ser técnico-profissionais da área de conhecimento específico ou representante da 
comunidade de interesse do bem em análise. 
 
§ 4º O exercício das funções de Conselheiro é considerado de relevante interesse público e 
não poderá ser remunerado. 
 
§ 5º O Conselho elaborará o seu regimento interno no prazo de sessenta dias a contar da 
posse de seus Conselheiros. 
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CAPÍTULO III 

PROCESSO DE TOMBAMENTO 
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Art. 7º Para inscrição no Livro do Tombo será instaurado processo que se inicia por 
iniciativa: 

 
           I – do Departamento de Cultura; 
          II - do proprietário; e, 
          III - de qualquer um do povo. 
 
§1°A instrução (a montagem com histórico, fotografias antigas e recentes, documentos 
cartorários, depoimentos, plantas baixas de imóveis, mapas de localização, reportagens de 
jornais e revistas, cópia de obras de artes etc.) do processo deve ser realizada por 
funcionário (s) que possuam habilitação nas áreas de  História, Geografia, Arquitetura, 
entre outros pertinentes. 
 
§2°Nos casos dos parágrafos  “ II“ e "III" deste artigo, o requerimento será dirigido ao 
Diretor da Divisão de Cultura. 

 

Art. 8º O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural - COMPAHC, poderá 
propor o tombamento "ex-officio" de bens móveis e imóveis já tombados pelo Estado e/ou 
pela União. 

 
Art. 9º  Os requerimentos do proprietário, ou de qualquer do povo, poderão ser 

indeferidos pelo Diretor do Departamento de Cultura  com fundamento em parecer técnico, 
caso em que caberá recurso ao COMPAHC. 

 
Parágrafo único. O pedido de tombamento será instruído com documentação e 

descrição bastante para individualização do bem. 
 

Art. 10 Instaurado o processo de tombamento, passam a incidir sobre os bens as 
limitações ou restrições administrativas próprias do regime de preservação de bem 
tombado, até a decisão final. 
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Art. 11 O COMPAHC poderá solicitar ao Departamento de Cultura  novos estudos, 

pareceres, vistorias ou qualquer medida que oriente o julgamento. 
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Art. 12 A sessão de julgamento será pública e será concedida a palavra para que 

seus membros, o proprietário e os particulares que tiverem proposto ou impugnado o 
tombamento exponham suas razões. 

 
Art. 13 Na decisão do COMPAHC que determinar o tombamento deverá constar: 
 
I - descrição e documentação do bem. 
II - fundamentação das características pelas quais o bem será incluído no Livro do 

Tombo. 
III - definição e delimitação da preservação e os parâmetros de futuras instalações e 

utilizações. 
IV - as limitações impostas ao entorno e ambiência do bem tombado, quando 

necessário. 
V - no caso de bens móveis, o procedimento para sua saída do Município, e. 
VI - no caso de tombamento de coleção de bens, relação das peças componentes 

da coleção e definição de medidas que garantam sua integridade. 
 

Art. 14 A decisão do COMPAHC que determina a inscrição definitiva do bem no(s) 
Livro(s) do Tombo será publicada no Diário Oficial, oficiada ao Registro de Imóveis para os 
bens imóveis e ao Registro de Títulos e Documentos para os bens móveis. 

 
Parágrafo único.  Havendo restrições impostas aos bens do entorno será oficiado o 

registro de imóveis para as averbações das matérias respectivas. 
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Art. 15 O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo: 
 

 §1º O responsável pelo Departamento de Cultura, notificará o proprietário para anuir ao 
tombamento, dentro do prazo de trinta (30) dias a contar do recebimento da notificação, ou 
para, se o quiser impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua 
impugnação. 
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 § 2º No caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado,  o responsável pelo 
Departamento de Cultura proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta (60) 
dias, a contar de seu recebimento,  não cabendo recurso. 

 
 § 3º Se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, será o processo remetido ao 
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, que dará decisão a respeito, dentro do prazo de 
sessenta (60) dias, a contar do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso. 
 

Art. 16 Se a decisão do Conselho for contrária ao tombamento, imediatamente serão 
suspensas as limitações impostas pelo artigo 10 da presente lei. 

 
CAPÍTULO IV 

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS 

 

Art. 17 Cabe ao proprietário do bem tombado a sua proteção e conservação, 
segundo os preceitos e determinações desta Lei e do COMPAHC. 

 
  Art. 18 O bem tombado não poderá ser descaracterizado. 
 
 § 1º A restauração, reparação ou alteração do bem tombado, somente poderá ser feita em 
cumprimento aos parâmetros estabelecidos na decisão do COMPAHC, cabendo ao 
Departamento de Cultura  a conveniente orientação e acompanhamento de sua execução. 
 § 2º Havendo dúvida em relação às prescrições do COMPAHC, haverá novo 
pronunciamento que, em caso de urgência, poderá ser feito, ad referendum, pela Divisão 
do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria Municipal de Cultura. 
 

Art. 19 As construções, demolições, paisagismo no entorno ou ambiência do bem 
tombado deverão seguir as restrições impostas por ocasião do tombamento. Em caso de 
dúvida ou omissão deverá ser ouvido o COMPAHC. 
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Art. 20  Ouvido o COMPAHC, o responsável pelo Departamento de Cultura  poderá 

determinar ao proprietário a execução de obras imprescindíveis à conservação do bem 
tombado, fixando prazo para o seu início e término. 

 
 § 1º Este ato do Departamento de Cultura, será de ofício ou por solicitação de qualquer do 
povo. 
 
 § 2º Se o órgão municipal não determinar as obras solicitadas por qualquer do povo, no 
prazo de 30 (trinta) dias, caberá recurso ao COMPAHC que decidirá sobre a determinação, 
no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Art. 21 Se o proprietário do bem tombado não cumprir o prazo fixado para início da 
obra, a Prefeitura Municipal a executará, lançando-se em dívida ativa o montante 
expendido. 

 
Art. 22 As obras de que trata o artigo anterior poderão ser dispensadas de 

pagamento se o proprietário não puder fazê-lo sem comprometer o próprio sustento e não 
tiver outro imóvel além do tombado. 

 
Art. 23 O Poder Público Municipal pode limitar o uso do bem tombado, de sua 

vizinhança e ambiência, quando houver risco de dano, ainda que importe em cassação de 
alvarás. 

 
Art. 24  Os bens tombados de propriedade do município podem ser entregues com 

permissão de uso a particulares, sendo estabelecidas normas precisas para a preservação 
pelo COMPAHC. 

 
Art. 25 No caso de extravio ou furto do bem tombado, o proprietário deverá dar 

conhecimento do fato ao COMPAHC, no prazo de 48 horas. 
 
Art. 26 O deslocamento ou transferência de propriedade do bem móvel tombado 

deverá ser comunicado ao Departamento de Cultura, pelo proprietário, possuidor, 
adquirente ou interessado. 

 
Parágrafo único. Qualquer venda judicial de bem tombado deverá ser autoriza pelo 

Município, cabendo a este o direito de preferência. 
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Art. 27 O Poder Público Municipal, ouvido o Departamento de Cultura, poderá 

reduzir o valor do IPTU dos bens tombados, sempre que seja indispensável à manutenção 
do bem, de acordo com regulamento que para isto expedirá. 

 
 § 1º Em nenhum caso a redução poderá ultrapassar 60% (sessenta por cento ) do valor do 
imposto. 
 
 § 2º A redução de impostos será condicionada à preservação do bem tombado. 
 
 § 3º A redução que trata este artigo poderá ser revogada a critério da Administração 
Municipal. 
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Art. 28  As Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Pública direta 

ou indireta, com competência para a concessão de licenças, alvarás e outras autorizações 
para construção, reforma e utilização, desmembramento de terrenos, poda ou derrubada 
de espécies vegetais, deverão consultar previamente o Departamento de Cultura, antes de 
qualquer deliberação, em se tratando de bens tombados, respeitando as respectivas áreas 
envoltórias. 

 
CAPÍTULO V 
PENALIDADES 

 

Art. 29 A infração a qualquer dispositivo da presente Lei implicará em multa de até 
30 (trinta ) UFR – PB, do mês e se houver como consequência demolição, destruição ou 
mutilação do bem tombado de  50 ( cinqüenta ) UFR -PB(Unidade Fiscal de Referência 
Estadual ). 

 
Parágrafo único. A aplicação da multa não desobriga a conservação, restauração 

ou reconstrução do bem tombado. 
 

Art. 30 As multas terão seus valores fixados através de Decreto regulamentar e 
serão fiscalizadas pelo Departamento de Cultura, conforme a gravidade da infração, 
devendo o montante ser recolhido, à Fazenda Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias da 
notificação, ou no mesmo prazo ser interposto recurso ao COMPAHC. 
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Art. 31 Todas as obras e coisas construídas ou colocadas em desacordo com os 

parâmetros estabelecidos no tombamento ou sem observância da ambiência ou 
visualização do bem tombado deverão ser demolidas ou retiradas.  

 
Parágrafo único. Se o responsável não o fizer no prazo determinado pelo 

Departamento de Cultura, o Poder Público o fará e será ressarcido pelo responsável. 
 

Art. 32º Todo aquele que, por ação ou omissão, causar dano ao bem tombado 
responderá pelos custos de restauração ou reconstrução e por perdas e danos, sem 
prejuízo da responsabilidade criminal. 
 

CAPÍTULO VI 
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE 

CABACEIRAS. 
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Art. 33  Fica instituído o Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico e 

Cultural de Cabaceiras, gerido e representado ativa e passivamente pelo COMPAHC, cujos 
recursos serão destinados à execução de serviços e obras de manutenção e reparos dos 
bens tombados, a fundo perdido ou não, assim como a sua aquisição na forma a ser 
estipulada em regulamento. 

 
Art. 34 Constituirão receita do FUMPAHC de Cabaceiras: 
 

          I - dotações orçamentárias; 
          II - doações e legados de terceiros: 
          III - o produto das multas aplicadas com base nesta lei; 
          IV - os rendimentos provenientes da aplicação dos seus recursos; e, 
          VI - quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam destinados. 
 

Art. 35 O FUMPAHC poderá justar contrato de financiamento ativo ou passivo, bem 
como celebrar convênios e acordos, com pessoas físicas ou jurídicas tendo por objetivo as 
finalidades do fundo. 
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Art. 36 O FUMPAHC funcionará junto ao Departamento de Cultura, sob a orientação 

do COMPAHC, valendo-se de pessoal daquela unidade administrativa. 
 
Art. 37 Aplicar-se-ão ao FUMPAHC as normas legais de controle, prestação e 

tomadas de contas em geral, sem prejuízo de competência específica do Tribunal de 
Contas. 

 
Art. 38 Os relatórios de atividades, receitas e despesas do FUMPAHC serão 

apresentados semestralmente à Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 41 O Poder Público Municipal, em caso de necessidade e no que couber, 

poderá expedir Decreto regulamentador nos termos da presente lei. 
 
Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
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              Cabaceiras, 28  de novembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política do Município.      

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

 
Tiago Marcone Castro da Rocha 

Prefeito Constitucional 
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          ANEXO – XI : Preços cobrados por ocupação de prédios e espaços públicos. 
                                                      Tabela - III 
Valores  de preços públicos a serem cobrados durante  Eventos Festivos de grande 

porte. 
       Valor por utilização de bem ou espaço público            Valor – R$ 

1.0 – Ocupação de estruturas metálicas, de madeira  ou similares 
para exercício de atividades de comercialização de bebidas 
alcoólicas, refeições ou lanches lanches  no Arraial Liu dos 8 
Baixos, de acordo com a área ocupada.  

 
 

 
 De R$ 400,00 a R$ 600,00 
            
             

2.0  - Ocupação de espaços públicos para desempenho de 
atividades comerciais por meio de Parques de Diversões com 
estruturas de ferro e /ou brinquedos infláveis, conforme área 
ocupada.  

 

 De R$ 100,00 a  R$ 5.000,00 

3.0  - Ocupação de espaço público para exercício de atividades 
comerciais por ambulante. 

              R$ 25,00 
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4.0 – Ocupação de espaço público para desempenho de 
atividades comerciais de entretenimento, a exemplo de barracas 
de tiro ao alvo, entre outros correlatos, conforme a área ocupada. 
 

 
            
           De: R$ 30,00 a  
                 R$ 100,00.  

5.0 - Utilização de áreas reservadas para estacionamentos em 
área pública ou privada, conforme a localização e área 
abrangida: 
. 
5.1 – área pública:  

a) veículos automotores  em geral; 
b) motocicletas. 
 

5.2 – área privada:  
) veículos automotores  em geral; 
b) motocicletas. 

 

 
 
 
 
    De R$ 30,00 a R$ 150,00 
            
 
 
        
           R$    80,00 
           R$    20,00 
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ANEXO – XII : Preços a serem cobrados por ocupação de prédios e espaços 
públicos. 

 
TABELA  IV 

Valores  de preços públicos a serem cobrados em dias normais e / ou durante outros 
Eventos Festivos de menor porte 

 

                   Valor por utilização de espaço público            Valor – R$ 

1.0 – Ocupação de espaço público para exercício de 
atividades comerciais por trailers, barracas, veículos 
adaptados para fornecimento de lanches, bebidas, 
etc, por área ocupada, entre outros congêneres. 

1.1 - Área: até   5,0 m²; 
1.2 - Área: De 6 m²  10 m²; 
1.3 - Área de 11 m² em diante. 

 

 
      
 
 
           R$   80,00 
           R$ 150,00. 
           R$  200,00. 
             

2.0 - Ocupação de espaço público para exercício de 
atividades comerciais diversas por ambulante. 

2.1 - Área: até  6 m²; 
2.2 - Área: de 7m² a  10 m²; 
2.3 - Área:  de 11 m² em diante. 

                        
.              
           R$  10,00 
           R$  15,00. 
           R$  20,00. 
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.              

 
 
 
                             Cabaceiras, 4 de setembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 
 
 
                                         TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
                                                     Prefeito Constitucional 
 
 
 
LEI  n° 885, de 5 de dezembro de 2017. 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a efetivar  permuta envolvendo 
imóvel público e privado  que menciona e 
determina outras providências correlatas. 

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

legais conferidas pelo  art. 13, I, 64, VI e subsidiariamente o art.  94, todos integrantes da Lei 
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara, em Sessão realizada no último dia 04 / 12, 
aprovou o Projeto de Lei n° 47 / 2017, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar  permuta com a Sra. 

IRENE DUARTE DE ANDRADE, envolvendo  os imóveis abaixo discriminados, cuja transferência   
ocorrerá da seguinte forma: 

 
I -  a Prefeitura Municipal de Cabaceiras transferirá para o patrimônio privado da  Sra. 

IRENE DUARTE DE ANDRADE, o seguinte imóvel: 
  
Uma Garagem pertencente ao patrimônio da municipalidade, situada na Rua Vereador 

Manoel Acácio de Araújo, Distrito Ribeira deste Município,  possuindo uma área total 208 m² ( 
duzentos e oito metros quadrados ), sendo a área construída de 90 m² ( noventa metros quadrados 
), conforme se comprova por meio do Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI em anexo, tendo  as 
seguintes confrontações limítrofes: Ao norte, com   as terras pertencente aos herdeiros de Severino 
de Sousa Andrade; ao sul, com a Rua Vereador Manoel Acácio de Araújo; ao leste, com o Clube 
Social, pertencente ao patrimônio deste Órgão Público e ao oeste com as terras pertencentes aos 

herdeiros de Severino de Sousa Andrade. 
 
II – A Sra. IRENE DUARTE DE ANDRADE transferirá  para o patrimônio da Prefeitura 

Municipal de Cabaceiras, o seguinte imóvel: 
 
Um terreno privado, situado na Rua Vereador Manoel Acácio de Araújo, Distrito Ribeira 

deste Município, possuindo 30 (trinta ) metros de frente  por 40 ( quarenta ) metros de cumprimento, 
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totalizando uma área total de 1. 200 m² ( mil e duzentos  metros quadrados ), conforme se 
comprova por meio do Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI, em anexo, tendo  as seguintes 
confrontações limítrofes:  Ao norte, com as terras de Arnoud Pereira Duarte; ao sul, com a Rua 
Vereador Manoel Acácio de Araújo; ao leste, com o Arraial Popular, pertencente a este Órgão 
Público e ao oeste com a estrada vicinal em direção a Comunidade Rural  Santa Cruz deste 
Município. 

 
 
                                                                          
                            

           Lei  n° 885 / 2017. 
Fls. 2 / 02. 

 
 
Art. 2° A permuta objeto desta Lei, devidamente acordada entre ambas as partes,  será 

formalizada em caráter definitivo e irrevogável, com retorno financeiro em benefício da proprietária 
do terreno privado, através da execução de serviços por parte deste Órgão Público, tendo-se por 
referência  o Laudo de Avaliação apresentado pela Comissão Permanente de Avaliação de  Bens 
Imóveis, instituída por meio da Portaria n° 252 / 2017. 

 
Parágrafo único. O retorno financeiro acordado, por meio da execução de serviços de que 

trata o caput deste artigo, refere-se à  viabilização,  por parte deste Ente Público, de uma nova 
porta dianteira,  de um piso em toda a área interna da Garagem  e  instalação de forro em PVC,  na 
Garagem, objeto desta permuta. 

 
Art. 3° O imóvel adquirido por parte deste Ente Público, objeto desta Lei, será destinado  à  

construção de uma Quadra de Esportes no Distrito Ribeira deste Município. 
 
Art. 4° Fica a Divisão de Administração Tributária autorizada a registrar os imóveis 

permutados no Boletim de Cadastro  Imobiliário do Município - BCI. 
 
Art. 5° Fica a Prefeitura Municipal de Cabaceiras  e  a Sra. IRENE DUARTE DE ANDRADE, 

livres de quaisquer responsabilidades e obrigações referentes  aos imóveis  transferidos 
mutuamente. 

 
Art. 6° Fica a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal  autorizada a promover os atos 

judiciais e extrajudiciais  que se fizer necessário, visando o registro da permuta dos imóveis, objeto 
desta Lei,  junto ao Cartório de Registro de Imóveis local.      

 
Art. 7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
                    Cabaceiras, 5  de dezembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 
 
 

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

LEI  no  884, de 28  de novembro de 2017. 
 

Dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos não 
perigosos e não inertes e define outras providências 
correlatas.  

                                                                                                             Fls. 1/09. 
 

             O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB, no uso de suas 
atribuições legais constantes no art. 64, VII da Lei Orgânica do Municipal, faz saber que a 
Câmara aprovou em Sessão Ordinária realizada no último dia 27 / 11, o Projeto de Lei n° 34 / 
2017, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

                                                        

Art.1º Esta Lei disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos e 
não inertes produzidos por todos os geradores deste município. 

Art.2º O gerenciamento de resíduos sólidos industriais, de serviços de saúde e da 
construção civil são objetos das disposições desta Lei. 

Art.3º São equiparados aos resíduos sólidos domiciliares os resíduos não perigosos 
e não inertes que sejam produzidos por pessoas físicas ou jurídicas em estabelecimentos 
de uso não residencial e que cumulativamente tenham: 

I - natureza ou composição similares àquelas dos resíduos sólidos domiciliares; 

II - volume diário, por unidade autônoma, limitado a 1,53 kg de resíduos sólidos 
indiferenciados. 

Parágrafo único. O Serviço Público de Limpeza Urbana, executado diretamente ou 
por empresa terceirizada, é responsável pela prestação do serviço de manejo dos resíduos 
sólidos equiparados aos domiciliares. 

Art.4º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I - resíduos sólidos domiciliares: os originários de atividades com características 
domésticas, não se limitando às atividades residenciais; 

II - resíduos sólidos domiciliares indiferenciados: aqueles não disponibilizados para 
reciclagem ou para compostagem; 
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III - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de atividades planejadas que 

incluem segregação, coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos; 

 

 

                                                                                                    Lei n°  884 / 2017. 

                                                                                                      Fls. 2 / 03. 

IV - serviço público de manejo de resíduos sólidos: o serviço prestado em caráter 
compulsório, direta ou indiretamente pelo Poder Público, tendo como objeto os resíduos 
sólidos domiciliares e os equiparados a estes, e que inclui as atividades de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e disposição final. 

Art.5o As pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela promoção de eventos de 
qualquer natureza em vias, logradouros ou espaços públicos que gerem resíduos sólidos 
devem: 

I - assegurar a limpeza urbana da área de realização do evento; 

II - promover o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos 
gerados e arcar com os ônus dele decorrentes; 

III - promover a segregação na origem dos resíduos sólidos similares aos resíduos 
domiciliares nos termos das normas legais, regulamentares e contratuais; 

IV - encaminhar para a reciclagem os resíduos que possam ser triados e 
comercializados pelas entidades associativas e cooperativas beneficiárias; 

V - encaminhar para a compostagem, caso haja regramento estabelecido pelo Poder 
Público que contemple tal mecanismo; 

VI - encaminhar para a disposição final em aterro sanitário os resíduos não passíveis 
de reciclagem ou compostagem. 

Parágrafo único. Caso a prestação deste serviço seja realizada, direta ou 
indiretamente pelo Poder Público ao promotor de eventos, se dará mediante contrato e 
remunerada mediante o prévio pagamento de preço público na forma a ser definida em 
regulamento. 

Art. 6o Segue a este Projeto de Lei o Anexo do Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos o qual já foi apresentado e aprovado em Audiência Pública realizada 
no dia 09 de outubro de 2017, no Espaço Nordeste, deste município. 
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Art.7o O Poder Público, no âmbito de suas competências, deve expedir os 

regulamentos necessários à aplicação desta Lei. 

Art.8o Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias da data de sua publicação. 

Art.9o Revogam-se as disposições em contrário. 

 

        Cabaceiras - PB, 28 de novembro de 2017; 182 anos de Emancipação Política. 

 

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

 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 

 
 

LEI nº 845, de 21 de fevereiro de 2017.   
 

Dispõe sobre a concessão de reajuste do Piso 
Salarial dos Profissionais que atuam no 
Magistério Público Municipal, válido para o 
exercício de 2017 e, define outras providências 
correlatas. 

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

atribuições legais emanadas pela Constituição Federal, Lei Federal n° 11.738 / 2008, 
Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e,  ainda em consonância com os 
termos da Lei n° 717 / 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Magistério,  faz saber que o Poder Legislativo aprovou em Sessão 
Ordinária realizada no último dia 20 / 02,  Projeto de Lei n° 09 / 2017, e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
 
          Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar os valores relativos 
ao Piso Salarial dos Profissionais que atuam no Magistério Público Municipal, 
discriminados nas tabelas do  anexo II e IV do quadro de provimento do magistério do 
município, de que trata a Lei n° 710 / 2010 e posteriormente a Lei Complementar nº 001 / 
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2016, no percentual de 7,64 ( sete e sessenta e quatro por cento ), válido para o exercício 
de 2017.   

 
 Art. 2° Os valores da progressão dos vencimentos de que dispõe a Lei 
Complementar n° 001 / 2016  passam a vigorar de acordo com o Anexo II desta Lei. 
 
 Art. 3° Os valores da progressão dos vencimentos de que dispõe a Lei 
Complementar n° 001 / 2016 passam a  vigorar de acordo com o Anexo IV desta Lei. 

 
          Art. 4°  Para a aplicação das disposições desta Lei fica o Poder Executivo 
autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais de natureza suplementar até o 
limite de 2% ( dois por cento ) das dotações orçamentárias vigentes no orçamento corrente, 

utilizando as fontes de recursos previstas no art. n° 43 da Lei n 4.320 / 1964. 
 
 Art. 5°  As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta das 
receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB.  
 

Art. 6° Os efeitos pecuniários da presente Lei, retroagirão ao dia 1° de janeiro de 
ano em curso. 

 
Art. 7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
       Gabinete da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, 21  de fevereiro de 2017. 
 

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

                 

      
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 
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LEI nº 859, de 15 de agosto de 2017. 

 
Dispõe sobre a instituição do Sistema Único da 
Assistência Social – SUAS no município de 
Cabaceiras  e define  outras providências 
correlatas. 

 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, Estado da 

Paraíba, Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
o Projeto de Lei nº 25 / 2017, em Sessão realizada no dia 15 do mês em curso, e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, caracteriza-se 

como Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas. 
 

Art. 2º A Política de Assistência Social do Município de Cabaceiras tem por 
objetivos: 
 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção 
da incidência de riscos, especialmente: 
 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho e; 
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária. 

 
II - a vigilância sócio - assistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade 

protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações 
e danos; 
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III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto 

das provisões sócios - assistenciais; 
 

IV - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis; 
 

V - primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de 
Assistência Social em cada esfera de governo; e 
 

VI - centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, 
serviços, programas e projetos, tendo como base o território. 

 

Parágrafo Único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de 
forma integrada às políticas setoriais visando universalizar a proteção social e atender às 
contingências sociais. 
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 
Seção I 

DOS PRINCÍPIOS 
 

Art. 3º A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 
 

   I - universalidade: todos têm direito à proteção assistencial, prestada a quem dela 
necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de 
qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição; 
 

  II - gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência de 
contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o art. 35, da Lei Federal nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso; 
 

  III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por 
meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios sócio - 
assistenciais; 
 
 
 
 

  IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede sócio - assistencial com as 
demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça; 
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  V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, 

políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e 
risco pessoal e social. 
 

  VI - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica; 
 

  VII - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
 

  VIII - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
 

  IX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 
 

  X - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos sócios - 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para 
sua concessão. 
 

Seção II 
DAS DIRETRIZES 

 
Art. 4º A organização da assistência social no Município observará as seguintes 

diretrizes: 
 

 I - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 
social em cada esfera de governo; 
 

 II - descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de 
gestão; 

 
 
 III - cofinanciamento partilhado dos entes federados; 

 
  IV - matricialidadesociofamiliar; 

 
  V - territorialização; 

 
  VI - fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil; 
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  V - participação popular e controle social, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
 
 

CAPÍTULO III 
DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

SUAS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS. 
 

Seção I 
DA GESTÃO 

 
  Art. 5º A gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma 

de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS, conforme estabelece a Lei Federal nº. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
cujas normas gerais e coordenação são de competência da União. 
 

  Parágrafo Único. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos 
conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social 
abrangidas pela Lei Federal nº. 8.742, de 1993. 
 

  Art. 6º O Município de Cabaceiras atuará de forma articulada com as esferas 
federal e estadual, observadas as normas gerais do  SUAS, cabendo-lhe coordenar e 
executar os serviços, programas, projetos e benefícios sócios -assistenciais em seu âmbito. 
 

  Art. 7º  O Órgão gestor da política de assistência social no Município de 
Cabaceiras é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

 
 
 
 

 
Seção II 

DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 8. O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município de 
Cabaceiras - PB organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: 

 
          I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e 

benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco 
social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 
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          II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que 

tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a 
defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. 
 
                 Art. 9º  A proteção social básica compõe-se precipuamente dos seguintes 
serviços sócios - assistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Sócios -
assistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos: 
 

        I – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; 
 

       II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; 
 

        III – Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 
Deficiência e Idosas; 
 

       IV – Serviço de Proteção Social Básica executado por Equipe Volante. 
 

Parágrafo Único. O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de 
Referência de Assistência Social - CRAS. 

 
 
 
 
 
 

 
                  Art. 10 A proteção social especial ofertará precipuamente os seguintes serviços 
sócios - assistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Sócios - 
assistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos: 
 

      I – Proteção social especial de média complexidade: 
 

      a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - 
PAEFI; 

      b) Serviço Especializado de Abordagem Social; 
      c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade; 
      d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 

suas Famílias; 
     e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 

 
     II – Proteção social especial de alta complexidade: 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
 

     a) Serviço de Acolhimento Institucional; 
     b) Serviço de Acolhimento em República; 
     c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
      d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 

Emergências. 
 

Parágrafo único. O PAEFI deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social - CREAS. 
 

    Art. 11 As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede sócio - 
assistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e 
organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de 
cada serviço, programa ou projeto sócio assistencial. 
 

   § 1º Considera-se rede sócio - assistencial o conjunto integrado da oferta de 
serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social mediante a articulação 
entre todas as unidades do SUAS. 

 
 
 
 

 
     § 2º A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pela União, em colaboração com 

o Município de Cabaceiras, de que a entidade de assistência social integra a rede sócio - 
assistencial. 
 

    Art. 12 As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no 
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - CREAS, respectivamente, e pelas entidades de 
assistência social. 
 

   § 1º O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em 
áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos 
serviços sócios - assistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos sócios -assistenciais de proteção social básica às famílias. 
 

   § 2º O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal,estadual ou 
regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em 
situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que 
demandam intervenções especializadas da proteção social especial. 
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   § 3º Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito 

do Suas, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam 
e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. 
 

  Art. 13 As unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS integram a 
estrutura administrativa do Município de Cabaceiras- PB, quais sejam: 
 

  I – CRAS; 
 

  II – CREAS. 
 

Parágrafo único. As instalações das unidades públicas estatais devem ser 
compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e 
ambientes específicos para recepção e atendimento reservado: das famílias e indivíduos, 
assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. 
 
 

    Art. 14  A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve observar as 
diretrizes da: 

     I – territorialização - oferta capilar de serviços baseada na lógica da proximidade 
do cotidiano de vida do cidadão e com o intuito de desenvolver seu caráter preventivo e 
educativo nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social; 
 

    II - universalização - a fim de que a proteção social básica seja prestada na 
totalidade dos territórios do município; 
 

   III - regionalização – prestação de serviços sócios -assistenciais de proteção social 
especial cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem rede regional e 
desconcentrada de serviços no âmbito do Estado. 
 

    Art. 15. As ofertas sócios - assistenciais nas unidades públicas pressupõem a 
constituição de equipe de referência na forma das Resoluções nº. 269, de 13 de dezembro 
de 2006, nº. 17, de 20 de junho de 2011 e nº. 9, de 25 de abril de 2014, do Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS. 
 

  Parágrafo único. O diagnóstico sócio - territorial e os dados de Vigilância Sócio - 
assistencial são fundamentais para a definição da forma de oferta da proteção social básica 
e especial. 
 

  Art. 16 São seguranças afiançadas pelo SUAS: 
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   I - acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a 

realização da proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação 
profissional conter: 
 

  a) condições de recepção; 
  b) escuta profissional qualificada; 
  c) informação; 
  d) referência; 
  e) concessão de benefícios; 
  f) aquisições materiais e sociais; 
  g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco; 
 
 
 
  h) oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e 

famílias sob curta, média e longa permanência. 
 

  II - renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão 
de benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema 
contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de 
vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho; 
 

  III - convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta pública de 
rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para: 
 

a) a construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento, de 
natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses 
comuns e societários; 

 
b) o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e 

sociais de vida em sociedade. 
 

  IV - desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais para: 
 

  a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício da 
participação social e cidadania; 
 

  b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, 
protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão, a família e a sociedade; 
 

  c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços 
sociais, para os cidadãos sob contingências e vicissitudes; 
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   V - apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em 

bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de benefícios eventuais 
para as famílias, seus membros e indivíduos. 

 
 
 
 
 
 

Seção III 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
   Art. 17 Compete ao Município de Cabaceiras, por meio da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social: 
 

     I - destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que 
trata o art. 22, da Lei Federal nº 8742, de 1993, mediante critérios estabelecidos pelos 
conselhos municipais de assistência Social; 
 

    II - efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral; 
 

    III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil; 
  

    IV - atender às ações sócios -assistenciais de caráter de emergência; 
 

     V - prestar os serviços sócios -assistenciais de que trata o art. 23, da Lei Federal 
nº. 8742, de 7 de Dezembro de 1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços Sócios - 
assistenciais; 
 

     VI – implantar : 
 

      a) a vigilância sócio –assistencial no âmbito municipal, visando ao planejamento 
e à oferta qualificada de serviços, benefícios, programas e projetos sócios - assistenciais; 
 

     b) sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para 
promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede sócio 
- assistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social. 

    VII - regulamentar: 
 

    a) e coordenar a formulação e a implementação da Política Municipal de 
Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com a 
Política Estadual de Assistência Social, observando as deliberações das conferências 
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nacional, estadual e municipal de assistência social e as deliberações de competência do 
Conselho Municipal de Assistência Social; 

 
 

b) os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do Conselho 
Municipal de Assistência Social; 

 
VIII – cofinanciar: 

 
a) o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e projetos de 

assistência social, em âmbito local; 
 

b) em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política Nacional de Educação 
Permanente, com base nos princípios da Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do SUAS - NOBRH/ SUAS, coordenando-a e 
executando-a em seu âmbito. 

 
IX – realizar: 

 
a) o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu 

âmbito; 
 

b) a gestão local do Beneficio de Prestação Continuada - BPC, garantindo 
aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da 
rede sócio - assistencial; 

 
c) em conjunto com o Conselho de Assistência Social, as conferências de 

assistência social; 
 

X – gerir: 
 

a) de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência 
de renda de sua competência; 

 
b) o Fundo Municipal de Assistência Social; 

 
c) no âmbito municipal, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal e o Programa Bolsa Família, nos termos do §1º do art. 8° da Lei nº 10.836, 
de 2004. 

 
 
 

XI – organizar : 
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a) a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior 
vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico sócio - territorial; 

 
b) e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial, 

articulando as ofertas; 
 

c) e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e 
pactuações de suas respectivas instâncias, normatizando e regulando a 
política de assistência social em seu âmbito em consonância com as 
normas gerais da União. 

 
XII – elaborar: 

 
a) a proposta orçamentária da assistência social no Município, assegurando 

recursos do tesouro municipal; 
 

b) e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, a 
proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - 
FMAS; 

 
c) e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades 

do Município junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB; 
 

d) executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, implementando o em âmbito 
municipal; 

 
e) executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - 

SUAS; 
 

f) Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e de 
seu respectivo e estágio no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação 
dos serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instância de pactuação 
e negociação do SUAS; 

 
 
 
g) e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pelo conselho municipal de assistência social. 
 

XIII - aprimorar os equipamentos e serviços sócios - assistenciais, observando 
os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados; 
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XIV – alimentar e manter atualizado: 

 
a) o Censo SUAS; 

 
b) o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social – 

SCNEAS de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº 8.742, de 1993; 
 

c) conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de 
Assistência Social – Rede SUAS; 

 
XV – garantir: 

 
a) a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo conselho 

municipal de assistência social , garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens, traslados e diárias de 
conselheiros representantes do governo e da sociedade civil, quando estiverem no 
exercício de suas atribuições; 

 
b) que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com o Plano 

Plurianual, o Plano de Assistência Social e dos compromissos assumidos no Pacto 
de Aprimoramento do SUAS; 

 
d) a integralidade da proteção sócio -assistencial à população, primando pela 

qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de 
forma compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

 
 
 
 
 
 
 
 

d) a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e 
organizações, usuários e conselheiros de assistência social, além de desenvolver, 
participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à 
política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de situações 
de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta de serviços 
em conformidade com a tipificação nacional; 

 
e) o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de 

assistência social, conforme preconiza a LOAS. 
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XVI – definir : 

 
a) os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços 

sócios -assistenciais, com respeito às diversidades em todas as suas formas; 
 

b) os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação, observado as suas competências. 

 
XVII - implementar: 

 
a) os protocolos pactuados na CIT; 

 
         b) a gestão do trabalho e a educação permanente. 

 
XVIII – promover : 

 
          a) a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas 

públicos que fazem interface com o SUAS; 
 

b) articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e 
Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça; 

 

c) a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração 
da política de assistência social. 

 
 
 

XIX - assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de 
municipalização dos serviços de proteção social básica; 

 
XX - participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental 

que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, 
definindo as competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na 
CIB; 

 
XXI - prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e 

federal da gestão municipal; 
 

XXII – zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela 
União e pelos estados ao Município, inclusive no que tange a prestação de contas; 

 
XIII - assessorar as entidades de assistência social visando à adequação dos 

seus serviços, programas, projetos e benefícios sócios - assistenciais às normas do 
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SUAS, viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o 
pertencimento à rede sócio - assistencial, em âmbito local, de serviços, programas, 
projetos e benefícios sócio - assistenciais ofertados pelas entidades de assistência 
social de acordo com as normativas federais; 

 
XXIV – acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e 

as entidades de assistência social e promover a avaliação das prestações de contas; 
 

XXVI – normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades 
vinculadas ao SUAS, conforme o §3º do art. 6º-B da Lei Federal nº. 8.742, de 1993, 
e sua regulamentação em âmbito federal. 

 
XXVII - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos 

indicadores de acompanhamento definidos pelo respectivo conselho municipal de 
assistência social para a qualificação dos serviços e benefícios em consonância com 
as normas gerais; 

 
 
 
 

 
XXVIII - encaminhar para apreciação do conselho municipal de assistência 

social os relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução físico-financeira 
a título de prestação de contas; 

 
XXIX – compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS; 

 
XXX - estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do 

SUAS para a participação nas instâncias de controle social da política de assistência 
social; 

 
XXXI - instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política 

de assistência social; 
 

 
XXXII – dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à 

assistência social; 
 

XXXIII - criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do 
quadro efetivo; 

 
Seção IV 
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DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 18 O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de 

planejamento estratégico que contempla propostas para execução e o 
monitoramento da política de assistência social no âmbito do Município de 
Cabaceiras– PB. 

 
§ 1º A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se a cada 4 

(quatro) anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual e contemplará: 
 

I - diagnóstico sócio - territorial; 
II - objetivos gerais e específicos; 
III - diretrizes e prioridades deliberadas; 
IV - ações estratégicas para sua implementação; 
V - metas estabelecidas; 
 
VI - resultados e impactos esperados; 
VII - recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários; 
VIII - mecanismos e fontes de financiamento; 
IX - indicadores de monitoramento e avaliação; e 
X - tempo de execução. 

 

§ 2º O Plano Municipal de Assistência Social além do estabelecido no 
parágrafo anterior deverá observar: 

 
I – as deliberações das conferências de assistência social; 

 
II - metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compromisso 

para o aprimoramento do SUAS; 
 

III – ações articuladas e intersetoriais. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação do SUAS 

 
Seção I 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Art. 19 Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do 
Município de Cabaceiras– PB, órgão superior de deliberação colegiada, de caráter 
permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à 
Secretaria Municipal de Assistência Social cujos membros, nomeados pelo Prefeito, 
têm mandato de 02 (dois) anos, permitida única recondução por igual período. 
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     § 1º O CMAS é composto por 8 (oito )membros e respectivos suplentes 
indicados de acordo com os critérios seguintes: 

 
       I – 04 (quatro) representantes governamentais, assim distribuídos: 

 

a) Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
b) Representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
c) Representante da Secretaria Municipal de Educação; 
d) Representante da Secretaria Municipal de Finanças. 

 
 

      II – 04 (quatro) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos 
usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência 
social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio. 
 

     § 2º O CMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus 
membros, para mandato de 01 (um) ano, permitida única recondução por igual período, 
observada a alternância entre representantes da sociedade civil e governo. 
 

    § 3º CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura 
disciplinada em ato do Poder Executivo. 
 

    § 4º  Fica vedada a eleição do (a) Secretário (a) de Assistência Social tanto 
para a presidência do Colegiado como também na condição de membro titular ou suplente, 
em razão do mesmo por determinação da lei ser o gestor (a) do Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS. 

 
                  Art. 20 O CMAS reunir-se-á ordinariamente uma vez bimestralmente e, 
extraordinariamente, sempre que necessário cujas reuniões devem ser abertas ao público, 
com pauta e datas previamente divulgadas, e funcionará de acordo com o Regimento 
Interno. 
 
                  Parágrafo único. O Regimento Interno definirá, também, o quórum mínimo 
para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário, para as questões de suplência e perda 
de mandato por faltas. 
 

   Art. 21 A participação dos conselheiros no CMAS é de interesse público e 
relevante valor social e não será remunerada. 

 
            Art. 22  O controle social do SUAS no Município efetiva-se por intermédio do 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e das Conferências Municipais de 
Assistência Social, além de outros fóruns de discussão da sociedade civil. 
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          Art. 23 Compete ao CMAS: 

 
I - elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno; 

 

II - convocar as Conferências Municipais de Assistência Social e acompanhar 
a execução de suas deliberações; 

 
III - aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com 

as diretrizes das conferências de assistência social; 
 

IV - apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância comas 
diretrizes das conferências municipais e da Política Municipal de Assistência Social; 

 
V - aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, apresentado pelo órgão 

gestor do desenvolvimento social; 
 

VI - aprovar o plano de capacitação, elaborado pelo órgão gestor; 
 

VII - acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais 
do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS; 

 
     VIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família - 

PBF; 
 

IX - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza 
pública e privada no campo da assistência social de âmbito local; 

 
X - apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal de Assistência 

Social inseridas nos sistemas nacionais e estaduais de informação referentes ao 
planejamento do uso dos recursos de co-financiamento e a prestação de contas; 

 
XI - apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, unidades públicas e privadas da assistência social, nos sistemas 
nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre o sistema municipal 
de assistência social; 
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XII - alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e 
informações sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social; 

 

XIII - zelar pela efetivação do SUAS no Município; 
 

XIV - zelar pela efetivação da participação da população na formulação da 
política e no controle da implementação; 

 
XV - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em 

seu âmbito de competência; 
 

XVI - estabelecer critérios e prazos para concessão dos benefícios eventuais; 
 

XVII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser 
encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a 
Política Municipal de Assistência Social; 

 
XVIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os 

ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios 
sócios – assistenciais do SUAS; 

 
XIX - fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão 

Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-PBF, e do Índice de Gestão 
Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD - SUAS; 

 
XX - planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos IGD-PBF e IGD-

SUAS destinados à atividades de apoio técnico e operacional ao CMAS; 
 

XXI - participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual no que se refere à assistência social, 
bem como do planejamento e da aplicação dos recursos destinados às ações de 
assistência social, tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos do Estado e da 
União, alocados FMAS; 

 
XXII - aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos 

sócios - assistenciais, objetos de cofinanciamento; 
 
 

 
XXIII - orientar e fiscalizar o FMAS; 
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XXIV - divulgar, no Diário Oficial Municipal, ou em outro meio de comunicação, 

todas as suas decisões na forma de Resoluções, bem como as deliberações acerca da 
execução orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres emitidos. 

 
XXV - receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denuncias; 

 
XXVI - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS no 

âmbito do município; 
 

XXVII - estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de 
políticas públicas setoriais e conselhos de direitos. 

 
XXVIII - realizar a inscrição das entidades e organização de assistência social; 

 
XXIX - notificar fundamentadamente a entidade ou organização de assistência 

social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição; 
 

XXX - fiscalizar as entidades e organizações de assistência social; 
 

XXXI - emitir resolução quanto às suas deliberações; 
 

XXXII - registrar em ata as reuniões; 
 

XXXIII - instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem 
necessários. 

 
XXXIV - zelar pela boa e regular execução dos recursos repassados pelo FMAS 

executados direta ou indiretamente, inclusive no que tange à prestação de contas; 
 

XXXV - avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos 
repassados ao Município. 

 
 
 
 

 
Art. 24 O CMAS deverá planejar suas ações de forma a garantir a consecução 

das suas atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade e 
transparência das suas atividades. 

 
§ 1º O planejamento das ações do conselho deve orientar a construção do 

orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico às funções 
do Conselho. 
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§ 2º O CMAS utilizará de ferramenta informatizada para o planejamento das 
atividades do conselho, contendo as atividades, metas, cronograma de execução e 
prazos a fim de possibilitar a publicidade. 

 
Seção II 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Art. 25  As Conferências Municipais de Assistência Social são instâncias 
periódicas de debate, de formulação e de avaliação da política pública de assistência 
social e definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, com a participação 
de representantes do governo e da sociedade civil. 

 
Art. 26 As conferências municipais devem observar as seguintes diretrizes: 

 
I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando 

objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e comissão organizadora; 
 

II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes; 
 

III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos 
delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil; 

 
IV - publicidade de seus resultados; 

 
V - determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações; e 

 
VI - articulação com a conferência estadual e nacional de assistência social. 
 
 

 
Art. 27 A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada 

ordinariamente a cada dois anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, 
conforme deliberação da maioria dos membros dos respectivos conselhos, em 
conformidade com as deliberações estaduais e nacional. 

 
Seção III 

PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 
 

Art. 28 É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social e 
garantir os direitos sócios - assistenciais o estímulo à participação e ao 
protagonismo dos usuários nos conselhos e conferências de assistência social. 
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Art. 29  O estimulo à participação dos usuários pode se dar a partir de 

articulação com movimentos sociais e populares e ainda a organização de diversos 
espaços tais como: fórum de debate, comissão de bairro, coletivo de usuários junto 
aos serviços, programas, projetos e benefícios sócios - assistenciais. 

 
Seção IV 

DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS INSTÂNCIAS DE NEGOCIAÇÃO E 
PACTUAÇÃO DO SUAS 

 
          Art. 30 O Município é representado nas Comissões Intergestores Bipartite - 
CIB e Tripartite - CIT, instâncias de negociação e pactuação dos aspectos 
operacionais de gestão e organização do SUAS, respectivamente, em âmbito 
estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência 
Social – COEGEMAS e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 
Assistência Social - CONGEMAS. 
 

 
§ 1º O CONGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos 

que representam as secretarias municipais de assistência social, declarados de 
utilidade pública e de relevante função social, onerando o município quanto a sua 
associação a fim de garantir os direitos e deveres de associado. 

 
§ 2º O COEGEMAS poderá assumir outras denominações a depender das 

especificidades regionais. 
 

CAPÍTULO V 
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOSDE ENFRENTAMENTO DA POBREZA. 
 
 

Seção I 
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 
Art. 31  Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias 

prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações 
de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei Federal 
nº. 8.742, de 1993. 

 
Parágrafo Único. Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da 

assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios 
vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, 
da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais. 
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Art. 32 Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do 

SUAS, devendo sua prestação observar: 
 

I – não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer 
contrapartidas; 

 
II – desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que 

estigmatizam os beneficiários; 
 

III – garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios; 
 

IV – garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição 
dos benefícios eventuais; 

  
V – ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; 

 
VI – integração da oferta com os serviços sócios - assistenciais. 
 
 
 

 
Art. 33  Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, 

bens de consumo ou prestação de serviços. 
 

Art. 34  O público alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser 
identificado pelo Município a partir de estudos da realidade social e diagnóstico 
elaborado com uso de informações disponibilizadas pela Vigilância Sócios -
assistencial, com vistas a orientar o planejamento da oferta. 

 
Seção II 

DA PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
 

Art. 35 Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude de 
nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública, observadas as 
contingências de riscos, perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e 
famílias. 

 
Parágrafo Único. Os critérios e prazos para prestação dos benefícios 

eventuais devem ser estabelecidos por meio de Resolução do Conselho Municipal 
de Assistência Social, conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei Federal nº. 8.742, de 
1993. 

 
Art. 36 O Benefício prestado em virtude de nascimento deverá ser concedido: 
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I – à genitora que comprove residir no Município; 
 

II – à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o 
benefício ou tenha falecido; 

 
III – à genitora ou família que esteja em trânsito no município e seja potencial 

usuária da assistência social; 
 

IV – à genitora atendida ou acolhida em unidade de referência do SUAS. 
 

Parágrafo Único. O benefício eventual por situação de nascimento poderá 
ser concedido nas formas de pecúnia ou bens de consumo, ou em ambas as formas, 
conforme a necessidade do requerente e disponibilidade da administração pública. 

 
 

Art. 37 O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o 
objetivo de reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e 
tem por objetivo atender as necessidades urgentes da família para enfrentar 
vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros. 

 
Parágrafo Único. O benefício eventual por morte poderá ser concedido 

conforme a necessidade do requerente e o que indicar o trabalho social com a 
família. 

 
Art. 38 O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será 

destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e 
danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços 
sócios - assistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção 
comunitária. 

 
Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens 

de consumo, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de 
acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal 
das famílias e indivíduos, identificados nos processos de atendimento dos serviços. 

 
Art. 39 A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento 

de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos: 
 

   I – riscos: ameaça de sérios padecimentos; 
 

a) Gêneros alimentícios; 
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b) Medicamentos de alta complexidade não compreendidos pela atenção básica, 

vinculado a Secretaria de Saúde; 
c) Exames médicos e laboratoriais que caracterize condições de urgências e 

risco a vida; 
d) Aquisição de colchões, redes e agasalhos; 
e) Auxilio financeiro para obtenção de documentação pessoal não compreendida 

pelas vias de concessão gratuita ou de destinação a famílias em situação de 
pobreza extrema; 

 
 
 

 
    II – perdas: privação de bens e de segurança material; 

 
a) Pagamento de aluguel social para famílias comprovadamente carentes, cujo 

período de atendimento, deverá ser regulamentado por Resolução do CMAS; 
b) Material de construção para reforma de habitação popular, mediante parecer 

Sócios assistencias que comprove a vulnerabilidade social da família 
requerente; 

 
III – danos: agravos sociais e ofensa. 

 

a) Auxilio financeiro para viagens, estadia e alimentação em caso de 
deslocamentos do município para outras cidades a fim de realizar tratamento 
médico cirúrgico, quando não disponível em âmbito local; 

b) Ataúdes e demais despesas funerárias  
 

Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de: 
 

I – ausência de documentação; 
 

II – necessidade de mobilidade urbana para garantia de acesso aos serviços 
e benefícios sócios - assistenciais; 

 
III – necessidade de passagem para outra unidade da Federação, com vistas 

a garantir a convivência familiar e comunitária; 
 

IV – ocorrência de violência física, psicológica ou exploração sexual no âmbito 
familiar ou ofensa à integridade física do indivíduo; 

 
VI – perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e 

comunitários; 
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VII – processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com 

deficiência ou em situação de rua; crianças, adolescentes, mulheres em situação de 
violência e famílias que se encontram em cumprimento de medida protetiva; 

 
 
 
 
 

VIII – ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou 
de meios próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus 
membros. 

 
Art. 40 Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou 

calamidade pública constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência 
social para garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, 
com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e 
pessoal. 

 
Art. 41  As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por 

eventos anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, 
enchentes, secas, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, os quais 
causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de 
seus integrantes, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito. 

 
Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens 

de consumo, em caráter provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de acordo 
com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das 
famílias e indivíduos afetados. 

 
Art. 42 Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá sobre 

os procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais. 
 

Seção III 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 
     Art. 43 As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão 

providas por meio de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social. 
 

    Parágrafo Único. As despesas com Benefícios Eventuais devem ser 
previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do Município - LOA. 
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Seção IV 

DOS SERVIÇOS 
 

    Art. 44 Serviços sócios - assistenciais são atividades continuadas que visem 
à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, 
observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº. 8.742, de 
1993, e na Tipificação Nacional dos Serviços Sócios - assistenciais. 

 
 

Seção III 
DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 

         Art. 45 Os programas de assistência social compreendem ações integradas e 
complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, 
incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. 
 

     § 1º Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social, obedecidos aos objetivos e princípios que regem Lei Federal nº. 8.742, de 1993, 
com prioridade para a inserção profissional e social. 
 

    § 2º Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com 
deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada 
estabelecido no art. 20 da Lei Federal nº. 8742, de 1993. 
 

Seção IV 
PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 

 
    Art. 46 Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição 

de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e 
tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para 
melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade devida, a 
preservação do meio-ambiente e sua organização social. 

 
 
 
 

 
Seção V 

DA RELAÇÃO COM AS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Art. 47 São entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins 

lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento 
aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº. 8.742, de 1993, bem como as que 
atuam na defesa e garantia de direitos. 

 
Art. 48 As entidades de assistência social e os serviços, programas, projetos 

e benefícios sócios - assistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de 
Assistência Social para que obtenha a autorização de funcionamento no âmbito da 
Política Nacional de Assistência Social, observado os parâmetros nacionais de 
inscrição definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social. 

 
Art. 49 Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações 

de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 
sócios -assistenciais: 

 
I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado; 

 
II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios sócios - 

assistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos 
usuários; 

 
III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, 

projetos e benefícios sócios - assistenciais; 
 

IV – garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca 
do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e 
benefícios sócios - assistenciais. 

 
 
 
 
 
 

 
Art. 50 As entidades ou organizações de Assistência Social no ato da 

inscrição demonstrarão: 
 

I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída; 
 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS  

Gabinete do Prefeito 
 

 

 
II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no 

território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais; 

 
III - elaborar plano de ação anual; 

 
IV - ter expresso em seu relatório de atividades: 

 
a) finalidades estatutárias; 
b) objetivos; 
c) origem dos recursos; 
d) infraestrutura; 
e) identificação de cada serviço, programa, projeto e benefício sócios - 

assistenciais executado. 
 

Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de 
analise: 

 
I - análise documental; 
II - visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo; 
III - elaboração do parecer da Comissão; 
IV - pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária; 
V - publicação da decisão plenária; 
VI - emissão do comprovante; 
VII - notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 51 O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto 

e executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que 
se desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 
Orçamentária Anual. 

 
Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido na 

Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipais de 
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Assistência Social serão voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e 
viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios sócios - assistenciais. 

 
Art. 52 Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela 

utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal de Assistência Social, o 
controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios sócios 
- assistenciais, por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de 
ações do órgão repassador dos recursos. 

 
Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações 

referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, 
para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. 

 
Seção I 

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Art. 53 Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, fundo 
público de gestão orçamentária, financeira e contábil, com objetivo de proporcionar 
recursos para co-financiar a gestão, serviços, programas, projetos e benefícios 
sócios - assistenciais. 

 
Art. 54 Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social – 

FMAS: 
 
 
 
 
 

I – recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e Estadual de 
Assistência Social; 

 
II – dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei 

estabelecer no transcorrer de cada exercício; 
 

III – doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações 
internacionais e nacionais, Governamentais e não Governamentais; 

 
IV – receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na 

forma da lei; 
 

V – as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias 
oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e 
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de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a 
receber por força da lei e de convênios no setor; 

 
VI – produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras; 

 
VII – doações em espécie feitas diretamente ao Fundo; 

 
VIII – outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. 

 
§ 1º A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração 

Pública Municipal, responsável pela Assistência Social, será automaticamente 
transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam 
realizadas as receitas correspondentes. 

 

§ 2º Os recursos que compõem o Fundo, serão depositados em instituições 
financeiras oficiais, em conta especial sobre a denominação – Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS. 

 
§ 3º As contas recebedoras dos recursos do co-financiamento federal das 

ações sócios - assistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de Assistência 
Social. 

 
 
 

 
Art. 55 O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, tendo a função de gestor do FMAS, conforme estabelece a Lei Federal N.º 
12.435 / 2011,sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência 
Social. 

 
Parágrafo único. O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social – 

FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
 

Art. 56 Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS serão 
aplicados em: 

 
I – financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de 

assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social ou por Órgão conveniado; 

 
II – em parcerias entre poder público e entidades de assistência social para a 

execução de serviços, programas e  projetos sócios - assistencial específicos; 
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III – aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos 

necessários ao desenvolvimento das ações sócios - assistenciais; 
 

IV – construção reforma ampliação, aquisição ou locação de imóveis para 
prestação de serviços de Assistência Social; 

 
V – desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 

planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social; 
 

VI – pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do 
art. 15 da Lei Federal nº. 8.742, de 1993; 

 
VII – pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência, 

responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual 
apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e 
aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 

 
 
 

 
Art. 57 O repasse de recursos para as entidades e organizações de 

Assistência Social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio do 
FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social, observando o disposto nesta Lei. 

 
Art. 58  Os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo 

Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do CMAS, 
trimestralmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica. 

 
Art. 59 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 

                  Cabaceiras, 15 de agosto 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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