
     

E S T A D O  D A  P A R A Í B A 
MUNICÍPIO DE DAMIÃO 
GABINETE DO PREFEITO 
 

 
LEI MUNICIPAL nº 193 de 18 de dezembro de 2015. 

 
 

“Autoriza o Município de Damião-PB a promover 
doação de terreno a AILTON PEDRO DA 
COSTA.”  

 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o PODER LEGISLATIVO 
aprova, e eu, sanciono a seguinte LEI: 

 
Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a promover a doação formal 

de uma área de terreno e os direitos dele proveniente, ao Sr. AILTON PEDRO DA 
COSTA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de Identidade Nº 2909262 SSP/PB e 
inscrito no CPF sob o Nº 077.155.584-94, residente e domiciliado no Município de 
Damião - PB.  
 

Art. 2º O bem imóvel referido no artigo anterior é constituído de uma área de 
terras de 400m², localizado na Rua Projetada, na Cidade de Damião – PB, descrito e 
caracterizado como sendo: um terreno, medindo 20,0m (vinte metros) de frente, com 
igual dimensão na linha de fundos, por 40,0m (quarenta metros) de comprimento de 
ambos os lados, confrontando-se do lado direito com a terra de Antônio Agrício Martins, 
do lado esquerdo com a Escola Estadual, nos fundos com o terreno da Prefeitura 
Municipal de Damião e na frente com a Rua Projetada. 

 
Art. 3º O referido imóvel deverá ser desmembrado da Escritura Pública de Compra 

e Venda, Livro nº 12, Folha nº 152 à 153 no cartório de registro de imóveis Paulino da 
Luz – Serviço Único Notarial e Registral da Comarca de Barra de Santa Rosa - PB.  
 

Art. 4º A Doação será a título gratuito e não oneroso, não representando 
quaisquer ônus para o Município a não ser aqueles provenientes de transferência e 
emolumentos cartorários.  
 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 

Damião - PB, em 18 de dezembro de 2015. 
 

 
 

 
LUCILDO FERNADES DE OLIVEIRA 

Prefeito Constitucional 
 


