
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB

GABINETE DA PREFEITA

LEI N° 432/2017.

A Prefeita Constitucional do Município de Poço de José de Moura, 
Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Munícipio, faz saber que a Câmara Municipal 
DECRETA e eu SANCIONO a seguinte lei:

Art. Io. Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE POÇO DE 
JOSÉ DE MOURA-PB autorizado a promover a doação de 01 (um) 
terreno a Senhora MARCIA MARIA DUARTE, medindo 08,00 (oito) 
metros de frente por 20,00 (vinte) metros de cumprimento, com 08,00 
de fundo ( oito ) totalizando assim 160,00(cento e sessentajm2, 
localizado na Rua Projetada- Bairro- Populares, limitando-se ao Norte 
com Maria Natércia Gabriel de Sousa, ao Oeste com a Rua Projetada, 
ao Leste com a Rua Projetada e ao Sul com Cícero Fernandes de 
Almeida o imóvel pertencente a Prefeitura Municipal de Poço de José de 
Moura-PB, conforme descrições especificadas no Anexo I, que faz parte 
integrante da presente Lei.

Art. 2? A doação do terreno especificado no artigo Io desta lei destina- 
se exclusivamente a construção de moradia, ficando condicionada, sob 
pena de desfazimento da doação e retrocessão do patrimônio doado à 
pessoa jurídica do município de Poço de José de Moura-PB, a sua 
respectiva construção no prazo de 02 (dois) anos, contados a partir da 
publicação da presente Lei.

§1°. No caso do imóvel descrito no artigo Io ser utilizado para qualquer 
fim diverso do estabelecido no caput deste artigo, inclusive para fins 
comerciais, o patrimônio doado retrocessará à pessoa jurídica do 
município de Poço de José de Moura-PB.

EMENTA: AUTORIZA AO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL DOAR 
TERRENO A SENHORA MARCIA MARIA 
DUARTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
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§2°. Fica vedado a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e 
Transporte, expedir alvará de construção para fim diverso do 
estabelecido no caput deste artigo.

Art. 3o. Cessadas as razões que justificaram a doação do terreno 
descrito acima ou acaso não sejam cumpridas as condições dispostas 
no artigo antecedente, o citado terreno retrocessará o patrimônio do 
município.

Art. 4o. Fica vedada a alienação, ou seja, permuta doação, além 
de outras, e o empréstimo pelo donatário do terreno descrito no artigo 
Io, devendo as condições estabelecidas nesta Lei constar 
obrigatoriamente na escritura de doação a ser lavrada no cartório de 
registro de imóveis competente.

Art. 5o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6o. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE 
MOURA -  PB, 29 DE AGOSTO DE 2017.
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