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LEI Nº 204, de 02 de maio de 2017. 
 

 

Dispõe sobre autorização ao Poder 
Executivo Municipal de efetivar a 
desapropriação judicial ou 
administrativamente da área que menciona, 
em face da declaração de utilidade pública 
feita através do Decreto Nº 004 de 16 de 
março de 2017 e dá outras providências. 

 
 

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. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar judicial ou 
administrativamente a DESAPROPRIAÇÃO do imóvel, declarada de utilidade 
pública através do Decreto Nº 004 de 16 de março de 2017, conforme a seguir 
especificado: 

     
 “Terreno com área de 4.350m², entre às ruas Projetadas 07 e 08, do 
projeto de loteamento, localizado no Damião. Medindo 50m de frente e 
87m de fundo”. O referido imóvel será desmembrado do imóvel principal 
que tem as seguintes características: “Uma parte de terra medindo uma 
área de vinte e cinco hectares, limitada ao norte, com as terras de José 
Soares da Silva; ao Sul, com as terras de Martim Paulino de Oliveira; ao 
poente, com as terras de José Florentino da Silva e ao Nascente, com as 
terras de Vicente Lourenço da Silva”.  

 PARÁGRAFO ÚNICO: O referido imóvel consta pertencer ao Sr. JOSÉ 
FRANCISCO DOS SANTOS, que deverá ser desmembrado da Escritura Pública: 
Translado 1º; livro 60, fls. 81 no Cartório do 1º Ofício – Euclides Bezerra Cavalcante 
– Cuité, com registro em 25 de maio de 1979 de número R-1-700, às fls. 217, do 
livro nº 2-B. 

 Art. 2º - O imóvel de que trata a autorização prevista no artigo 1º e parágrafo 
Único acima, pertence à: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, brasileiro, aposentado, 
portador da Cédula de Identidade Nº 6.252.433-1 SSP/PB e CPF 757.962.448-68, 
casado com CÍCERA FERREIRA DE AZEVEDO SANTOS, brasileira, agricultora, 
portador da Cédula de Identidade Nº 1901100 SSP/PB e CPF 323.614.084-49, 
ambos residentes e domiciliados na Rua Manoel Honorato da Costa, s/n, centro, na 
Cidade de Damião - PB.   

 

Art. 3º - O valor da indenização pela desapropriação da área em epígrafe, 
deverá ser limitado ao quantum apurado pela Comissão Municipal de Avaliação, 
devendo restringir-se ao valor preliminarmente informado de R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais). 
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 Art. 4°- A área, objeto da desapropriação constante no artigo 1º, objetiva 
Atender interesse público, consistente na sua utilização para construção de um 
Cemitério Público Municipal. 

 

 Art. 5°- As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação 
orçamentária própria, e serão suportadas pelo Orçamento em vigor, suplementadas 
se necessário for. 

 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 
 
 
 

Damião - PB, 02 de maio de 2017. 
 
 
 

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 
Prefeito 

 


