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LEr N" 610/2017

AaroRrzA o ptoDER p(lalÃco
rvtuNIcIPAL A DESAFETAR e oonn À
DA.DTIÂIIÍA MARIA FELIPE DI SOUZA,
UM TERREIrc PARA TÍIVIS I'E.
corvsznuçrio DA casA pRópRre, a
»Á oulrus pRorrroÉrucrns.

A pRtFErrA coNsrITUcroIrAL Do uurrcÍpro DE NATTTBA, sua
Excelência a Senhora Janete Santos Sousa da Silva, no uso de suas
atribuições que the sáo conferidas pela Constituição Federal e pela t.ei
Orgànica do MunicÍpio faço saber que, a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1(,- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar
a Sr" DA.MIAIIA IUARIA FELIPE DE SOUZA, portadora do CPF no
027.927.567-64, um imóvel (terreno), situado na Rua Abdias PatrÍcio da
Silva, medindo 8,O0 (olto) metros de largura (Frente), e 2,OO (doisl metros
de largura (Fundos), por 2O,(X) (vintef metros de comprimento em ambos os
lados, denominado Quadra A Lote 07, limitando-se a FRENTE com a Rua
Abdias Patrício da Silva, ao lado DIREITO, com a Quadra A [,ote n" 06, ao
lado ESQUERDO com a Igreja Evangélica Congregacional, aos FUNDOS com
a Quadra A, Lote no 14, do patrimonio público municipal.

Art. 2"- O Imóvel (terreno) descrito no art. 1", eslá inserido numa
propriedade urbana que mede em sua totalidade 1,7 (hum vírgula setel
hectares, pertencente a Frefeitura Municipal de Natuba-PB, conforme consta
em Escritura Pública, registrada no Serviço Notarial do 1" Oficio no Cartório
Registro de Imóveis sob n" 18930, de ordem do protocolo no 1-C, pag. 081
matriculado sob n" R.O2-1461, fls. 69 do üwo 2-H, Registro Geral.

Art. 30 - A á,rea constânte no Art. I o desta Lei, destina-se
exclusivamente à construçáo da casa própria, para fins de habitaçáo.

Art, 4" - Caso a obra constante no ârt. 3o desta Lei náo seja iniciada
dentro do prazn de 02 (dois) anos, a partir da publicaçáo da lei, o terreno
deverâ ser revertido ao patrimônio municipal.

Art. 5" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, ficando
revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município ,01 de dezembro de2Ol7.
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