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Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de Damião 
Rua Juviniano Gomes de Lima, 08, Centro, CEP 58173-000 

 

 

Lei Municipal Nº 239, de 27 de julho de 2020. 
 

Autoriza o Município de Damião-PB a regularizar 

o registro dos imóveis permutados através do 

Projeto de Lei Nº 006/2007 entre a Mitra 

Diocesana de Campina Grande e o Município de 

Damião – PB. 

 

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 regularizar junto ao Cartório 

Paulino da Luz – Serviço Único Notarial e Registral, da Comarca de Barra de Santa Rosa – PB, os 

registros dos imóveis, permutados entre a Mitra Diocesana de Campina Grande – Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição e o Município de Damião no ano de 2007, conforme Projeto de Lei nº 

006/2007, aprovado pelo poder legislativo em 26/10/2007. 

 

§1º A regularização dos imóveis perante o Cartório registral se dará da seguinte forma: 

 

I – Fazer desmembramento do imóvel pertencente ao Município de Damião – PB, 

Matrícula: 632, Fls. 76, Livro 2-D; através de escritura de Doação e registro em nome da Mitra 

Diocesana – Paróquia Nossa Senhora da Conceição, conforme discrimina: Um terreno localizado 

na Rua Presidente João Pessoa, Centro, na Cidade de Damião – PB, medindo 40,00m (quarenta 

metros) de frente, com iguais dimensões na linha de fundos, por 25,00m (vinte e cinco metros) de 

comprimentos de ambos os lados, confrontando-se do lado direito (visto de quem dentro do terreno 

para a frente olha) com o imóvel pertencente a José Ailton de Lima e do lado esquerdo com o Imóvel 

pertencente a Prefeitura Municipal de Damião – PB. 

 

II – Retificar registro da área já existente em nome do Município de Damião, Matrícula 

645, fls. 90, Livro 2-D, conforme discrimina: um terreno situado na Rua Manoel Inácio da Silva, 

centro, na Cidade de Damião – PB, medindo 10.70m (dez metros e setenta centímetro) de frente, 

14,30m (quatorze metros e trinta centímetro) de fundos, por 44,80 (quarenta e quatro metros e 

oitenta centímetro) do lado direito e 42,50m (quarenta e dois metros e cinquenta centímetro) do lado 

esquerdo (visto de quem dentro do terreno para à frente olha).  

 

§ 2º As despesas com as escrituras e registros públicos correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.  

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Damião - PB, em 27 de julho de 2020. 

 

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Prefeito Constitucional 


