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DECRETO Nº  153, DE 19 DE JUNHO  DE  2019. 
 

Dispõe sobre a regulamentação da nova numeração a ser 
registrada nos imóveis situados na zona urbana da sede 
do Município, bem como no Distrito Ribeira  e define 
outras providências correlatas. 
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, Estado da 

Paraíba, no uso de suas atribuições legais constantes no art. 64, VII da Lei Orgânica, e 
considerando ainda, a obsolescência da numeração dos imóveis situados no perímetro  urbano 

da sede do Município, bem como na zona urbana do Distrito Ribeira, 
 

 
            DECRETA: 

 
   Art. 1º A identificação numérica dos imóveis, edificados ou não, privados ou públicos, 
situados  no perímetro  urbano da sede do Município, bem como na zona urbana do Distrito Ribeira 
será estabelecida por meio de nova numeração a ser regulada por este instrumento. 
 

Art. 2° Todos os prédios existentes ou que vierem a ser construídos nas referidas zonas 
urbanas serão obrigatoriamente renumerados de acordo com as normas deste Decreto ou 
alterações pertinentes posteriores. 

 
           Art. 3° O período de remuneração e registro numérico no sistema informatizado pertinente 
abrangerá o mesmo período do Recadastramento Imobiliário.  

 
Art. 4° O ponto de partida da remuneração dos imóveis, incluindo consequentemente a 

quadras e lotes,  situados no perímetro urbano da sede do Município,  deverá seguir a ordem inicial 
das vias urbanas, divididas por Bairros, conforme abaixo discriminados: 

 
I -  Loteamento Nova Cabaceiras; 
II - Bairro Cruzeiro da Pedra; 
III – Centro Histórico; 
IV – Centro; 
V – Bairro Félix Araújo;  
VI – Bairro Nova Cabaceiras; e, 
VII – Outros Bairros que porventura vierem a surgir.  
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Art. 5° O ponto de partida da remuneração dos imóveis, incluindo consequentemente a 

quadras e lotes, situados na zona urbana ou perímetro urbano do Distrito Ribeira,   obedecerá a 
ordem das ruas abaixo elencadas: 

 
I – Rua Vereador Manoel Acácio de Araújo; 
II – Rua Arnaud Pereira Duarte;  
III – Rua Apolônio Pereira de Andrade  - Conjunto Habitacional José Ambrósio de Castro;  
IV – Rua Agnaldo Pereira de Andrade; e, 
V -  Outras ruas que vierem a surgir. 

 
Art. 6° A renumeração dos imóveis deverá ser efetivada, obedecendo-se às normas abaixo 

elencadas: 
 
I – a numeração será par à direita  e ímpar à esquerda; 
II – o 1°  número deverá ter por referência a metragem da largura da frente do lote; e, 
III – o 2° número e os subsequentes deverão  ser a soma da metragem da largura do imóvel 

anterior acrescida da metragem da largura do imóvel seguinte. 
 
Art. 7° A numeração dos terrenos vagos devidamente loteados para construção de novos 

prédios será comunicada por ocasião do processamento da licença de construção. 
 
Art. 8° Após  a efetivação do processo de renumeração,  a Prefeitura Municipal, por meio da 

Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento,  deverá encaminhar a relação dos 
proprietários, ruas e as respectivas numerações para o Cartório de Registro de Imóveis, bem como 
para as  empresas concessionárias de energia, água, telefonia, correios e telégrafos e serviços 
bancários, entre outras pessoas jurídicas ou proprietários dos imóveis que assim solicitarem. 

 
Art. 9° A aquisição da placa numerativa, bem como o serviço de emplacamento da nova 

renumeração, nos termos deste instrumento,  fica por conta do proprietário de cada imóvel. 
 
Art. 10.  As placas numerativas ou os números indicativos deverão ser afixados em local 

visível, na testada do prédio e / ou no muro de alinhamento. 
 
Art. 11.  Fica proibido a qualquer empresa concessionária de serviço público   e / ou 

pessoas físicas, a fixação de placas ou pinturas  numerativas, em desacordo com este instrumento  
e suas alterações posteriores. 

 
Art. 12. Os  loteamentos, edificados ou não,  situados em terrenos particulares , bem como, 

os imóveis construídos no meio de canteiros ou no meio das ruas,  terão uma numeração 
suplementar, levando-se em consideração os aspectos gerais de localização quanto às demais vias 
urbanas mais próximas.  

 
Art. 13. Nos casos de novos loteamentos públicos ou particulares não cadastrados na 

Prefeitura Municipal, até o período deste recadastramento numérico, fica a Secretaria de 
Administração, Finanças e Planejamento a providenciar a numeração pertinente, nos termos do 
presente instrumento.  
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Art. 14.  Nos casos da numeração em edifício, o  1° andar e os subsequentes terão a 

mesma numeração do andar térreo, acrescido das letras sequencias “ a “,” b “,  “ c “ e assim 
sucessivamente. 

 
Art. 15. A Prefeitura Municipal poderá, a qualquer tempo e a seu critério, proceder à 

numeração de imóveis edificados ou não,  e à alteração de sua numeração, se houver interesse 
público, devidamente justificado. 

 

Art. 16.  Este Decreto entra  em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se  e cumpra – se. 
 

 
                                                    Cabaceiras, 19  de junho de 2019; 184 anos de Emancipação Política. 
 
 

 
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


