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PORTARIA Nº 0050/2013  
De 07 de janeiro de 2013. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
ITATUBA, ESTADO DA PARAÍBA, em uso das atribuições que 
lhes são conferidas e em consonância com a Lei Orgânica do 

Município; 

Considerando a existência de incompatibilidade funcionais dos 
membros o Sr. Antônio Sérgio Martins de Andrade, e da Sra. 

Joelma Luiz de Arruda, designado para compor a comissão com o 
objetivo de promover o Processo Administrativo objeto da Portaria 

Gabpref nº48/2013, datada de 02 de janeiro de 2013.  

RESOLVE: 

Art 1º - Designar os Servidores do Quadro Efetivo para integrar  a 
Comissão de Sindicância que  passa a ser integrada pelo seguintes 

membros:  

Carlos Alberto Martins Veríssimo;  

Marcelo de Araújo Serapião; 
Noé Antônio da Silva. 

 

Art 2º  -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, 

 PUBLIQUE-SE  

E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 07 de janeiro de 2013. 

Aron René Martins de Andrade 
Prefeito Constitucional 

DECRETO Nº 006, DE 07 DE JANEIRO DE 2013. 
 

Dispõe sobre a opção 
do Município de 
Itatuba (PB) pelo 
regime especial de 
pagamento de 
precatórios instituído 
pelo art. 97 do Ato das 
Disposições 
Constitucionais 
Transitórias, 
introduzido pela 
Emenda 

Constitucional nº 
62/2009. 

 
Aron René Martins de Andrade, Prefeito Constitucional do 
Município de Itatuba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, 
 
DECRETA: 

Art. 1º Nos termos do art. 97 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, dentre as modalidades de 
Regime Especial de pagamento nele previstas, o Município 
de Itatuba,  faz opção pelo pagamento de seus precatórios 
judiciários, da administração direta e indireta, em 
conformidade com o inciso I do § 1° e o ª§ 2º do 
mencionado artigo 97, ficando incluídos em tal regime os 
precatórios que ora se encontram pendentes de pagamento 
e os que vierem a ser requisitados durante a vigência do 
regime aqui instituído. 

§ 1º Para o pagamento dos precatórios vencidos e a vencer 
referidos no caput, será depositado, mensalmente, no 
último dia de cada mês, em conta especial, 1/12 (um doze 
avos) do valor correspondente a 1% (um por cento) da 
receita corrente líquida apurada no segundo mês anterior 
ao mês do depósito, na forma do § 3° e incisos, do art. 97 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 2º A Secretaria Municipal das Finanças divulgará, 
mensalmente, o valor da receita corrente líquida apurada 
nos termos e para os fins previstos no § 1°. 

§ 3° A conta especial de que trata o § 1° será aberta à 
ordem do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, junto 
ao Banco do Brasil S/A, ou conforme orientação que vier de 
expedida por aquele Tribunal, nos termos do § 4° do art. 97 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 2º Os recursos a serem depositados, nos termos do 
art. 1°, serão utilizados: 

I – pelo menos 50% (cinqüenta por cento), para pagamento 
de precatórios, em ordem cronológica de apresentação, 
observando-se as preferências definidas no § 1° do art. 100 
da Constituição Federal, para os precatórios do mesmo 
ano, e no § 2°daquele mesmo artigo, para os precatórios 
em geral; 
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 II – o restante, na forma que vier de ser, oportunamente, 
estabelecida pelo Poder Executivo Municipal, em 
conformidade com o disposto no § 8° e incisos, do referido 
art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Art. 3º Fica instituído junto à Procuradoria Geral do 
Município o Sistema Único de Controle de Requisitórios 
Judiciais, que adotará o registro cadastral e de pagamento 
de todos os requisitórios feitos à Administração Direta e 
Indireta, fazendo-se o controle estatístico, a verificação dos 
pagamentos e a conferência da ordem em que estes serão 
realizados. 

Parágrafo único. As entidades da Administração Indireta 
manterão os registros de seus requisitórios junto à 
Procuradoria Geral do Município, mediante cadastro a ser 
definido, conforme os meios disponíveis, no prazo de trinta 
(30) dias da publicação deste Decreto, inclusive em relação 
aos requisitórios já formalizados anteriormente a este 
diploma. 

Art. 4º A Procuradoria Geral do Município e a Secretaria 
Municipal das Finanças, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, poderão adotar providências para a 
implementação e regulamentação das disposições deste 
Decreto. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da respectiva 
publicação, vigorando enquanto o valor dos precatórios 
devidos for superior ao dos recursos vinculados, na forma 
do art. 1°. 

Palácio da Prefeitura Municipal de Itatuba, 07 de janeiro de 
2013. 

ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE 

Prefeito Constitucional de Itatuba 

                                     D  E  C  R  E  T  O                                     

008/2013 
 

 
Dispõe sobre a atualização dos valores  

de taxas de serviços e de contribuições municipais. 

 

   O PREFEITO 
CONSTITUCIONAL DE ITATUBA, ESTADO DA PARAIBA, 

no uso de suas atribuições conferidas em Lei e na conformidade do 

que estabelece a Lei 022/99 de 30/05/1999. 

 
D  E  C  R  E  T  A 

 
                Art. 1 - Os 

valores de Taxas contemplados no Item II do Artigo 3 da Lei 22/99 

obedecera a tabela I anexo deste decreto. 
              Art. 2 - Os 

valores fixados na Tabela de Taxas e Contribuições constantes 

deste Decreto passarão a vigorar a partir do Primeiro dia do mês de 
Janeiro de 2013 e terão validade por doze meses contados daquela 

data, podendo ser alterados somente por legislação especifica.  
             Art. 3 - Este 

decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrario.  

07 de Janeiro de 2013 
   

Aron René Martins de Andrade 
PREFEITO 

TABELA I  (ANEXO DO DECRETO 008/2013) 

DESCRIMINACAO VALOR  EM  
R$  

Licença localização e funcionamento de 

estabelecimentos ME-EPP 

120,00 

Licença localização e funcionamento 

estabelecimentos normal 

200,00 

Licença para construção e reformas de imóveis 

urbanos populares 

2,00  X m2 

Licença para construção e reformas de imóveis 

urbanos- outros 

3,00 X m2 

Licença para publicidade 10,00  X dia 

Licença para o uso de áreas em vias publica 2,00  x  m2 

Serviços públicos  10,00 

Limpeza Publica  

Contribuição de feiras livres mini 4,00 

Contribuição de feiras livres normal 7,00 

Licença para funcionamento em horário especial  

Abate de Animais  

Cemitério 5,00 

Cemitério licença para Construção 30,00 

Conservação de vias e logradouros  

Pavimentação  

Outras taxas de serviços 10,00 

Contribuição de Melhoria 10,00 

Certidão Negativa de Débitos 15,00 

 
 

 

Aron René Martins de Andrade 
                                          PREFEITO 
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