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LEI N° 1.955/2019. 

 

Autoriza o chefe do Poder Executivo 

Municipal a proceder doação de bem imóvel 

do município a Companhia Estadual de 

Habilitação Popular – CEHAP e dá outras 
providências. 

                              

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, FAÇO SABER QUE A 

CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder doação 
a Companhia Estadual de Habilitação Popular - CEHAP, do imóvel com 1,167 

hectares (um vírgula e trinta e sete milésimos de hectares), de forma retangular, 

medindo 150,65 metros de frente e 149,21 metros de fundos, por 78,45 metros 

de comprimentos na lateral direita e 79,94 metros de comprimento na lateral 

esquerda, localizado na Rua Projetada 2, no Conjunto Mutirão, Monteiro, Paraíba, 

limitando-se: pela Frente, com a rua Projetada 2; pelo Lado Direito de quem da 
Rua olha, com Rua Projetada; pelos Fundos com a Rua Projetada 09 e pelo Lado 

Esquerdo com a Rua Projetada, com área remanescente do mesmo imóvel. 

 

Parágrafo Único - O imóvel objeto desta lei será desmembrado da área com 

6,284 hectares (seis virgula duzentos e oitenta e quatro milésimos de  hectares), 

de propriedade do Município de Monteiro, que está registrada no Cartório de 

Imóveis de Monteiro/PB sob a Matrícula 3401, Ficha 01 do Livro 02 (Registro 
Geral). 

 

Art. 2° - A doação do imóvel constante do artigo 1° desta Lei tem como único 

objetivo a construção da Cidade Madura, pela Companhia Estadual de Habilitação 

Popular – CEHAP. 

 
Art. 3° - O donatário tem o prazo de 5 (cinco) anos para concluir a construção, 

sob pena de reversão automática, independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial, da área doada ao patrimônio do Município de Monteiro. 

 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Monteiro, 14 de maio de 2019. 

 

 

 


