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LEI Nº 549/2022 
 

 
AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO OU 

A CONCESSÃO DE DEREITO REAL DE 
USO SOBRE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 
POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, E 
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE 
MOURA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município, a Constituição Federal e demais 
Legislação aplicada à espécie, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, APROVA 

e eu SANCIONO a presente Lei: 

. 
Art.1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar contrato de 

concessão de uso ou de concessão de direito real de uso, a título gratuito e 
por tempo determinado, com a pessoa jurídica denominada de Companhia de 

Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, CNPJ Nº 09.123.654/0001-87,  
sociedade de economia mista por ações, de capital autorizado, constituída 
mediante autorização da Lei Estadual nº 3.459 de 31 de dezembro de 1966, 

alterada pela Lei Estadual nº 3.702 de 11 de dezembro de 1972, vinculada à 
Secretaria de Estado de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio 

Ambiente – SEIRHMA, do Estado da Paraíba,  com sede e foro na cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba,  referente a um imóvel, com benfeitorias,  de 

propriedade do município, situado na zona urbana desta cidade, onde 
atualmente encontra-se construído uma prédio, medindo 4,0(quatro) metros 
de comprimento, por 4,05(quatro virgula zero cinco) metros de largura, 

limitando-se ao Norte com a rua Dulce Maria da Silva, ao Sul com reservatório 
para tratamento de água potável, ao Leste com imóvel pertencente a Geraldo 

Barbosa Duarte e a Oeste com a rua Dulce Maria da Silva,  tudo conforme 
anexo único que faz parte integrante desta lei. 

Parágrafo Único: O período da concessão de uso ou de concessão de direito 
real de uso será pelo prazo de até 20(vinte) anos, podendo ser renovado por 
igual período, se persistir a finalidade para qual foi destinado o referido imóvel. 

 
Art. 2º - As condições em que se operará a concessão de uso ou a concessão 

de direito real de uso de bem público municipal serão estabelecidas no termo, 
devendo constar obrigatoriamente as seguintes: 

 
I-) Utilização do imóvel exclusivamente para planejamento, execução  e operação de 

serviços de saneamento básico, compreendendo a captação, adução, tratamento e 

distribuição de água e coleta, tratamento e disposição final dos esgotos no município; 
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II-) Não realizar qualquer benfeitoria, ou alteração no imóvel, sem autorização 
expressa do Concedente; 

 
III-) Responsabilizar-se por qualquer dano ocasionado pelo uso; 

 
IV-) Proibição de transferência, aluguel ou empréstimo do imóvel concedido, 

para terceiros,  sem expressa autorização do Poder Público. 

Parágrafo único: Desde a assinatura do termo de concessão de uso ou da 
concessão de direito real de uso, o concessionário fruirá plenamente do imóvel 

, para os fins estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos 
civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o mesmo e suas 

rendas.  

Art. 3º - A concessão de uso ou a concessão de direito real de uso que trata 

esta Lei será extinta a qualquer tempo, e o imóvel revertido à Administração 
concedente, se o concessionário ou seus sucessores não lhe derem o uso 
prometido ou desviarem de sua finalidade contratual, independentemente de 

indenizações por construção executada, material ou serviços aplicados. 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Poço de José de 
Moura-PB, 09 de março de 2022. 

 
 

 
 

PAULO BRAZ DE MOURA 
Prefeito Constitucional 

 

 
 

 
 

 


