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LEI Nº 515/2016                                              SERRARIA, 1º DE JUNHO DE 2016.                                      
 

 
Autoriza permuta de terreno de 

propriedade da Prefeitura Municipal e dá outras 
providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel com as 

seguintes especificações: Terreno regular, sem benfeitorias, desmembrado do 
Engenho Martiniano, na localidade de mesmo nome, conforme registrada no Livro nº 
2-J, à Folha 110, sob o nº de Ordem 03, matrícula nº 2603, em data de 19 de maio 
de 2005, medindo 150m (cento e cinquenta metros) X 67m (sessenta e sete metros), 
apresentando os seguintes limites: NORTE: Rodovia PB 085 (Trecho 
Borborema/Serraria); SUL: Terras de Álvaro Lins Borba; LESTE: Terras de Álvaro 
Lins Borba; OESTE: Rodovia PB 077 (Trecho Serraria/Pilões) por outro de mesmas 
dimensões, a ser desmembrado do Engenho Martiniano, apresentando os seguintes 
limites, NORTE: Rodovia PB 085 (Trecho Borborema/Serraria); SUL: Terras de 
Álvaro Lins Borba; LESTE: Terras de Álvaro Lins Borba; OESTE: Terras de Luzia 
Targino Costa. 

 
Art. 2º - O terreno ora permutado servirá para a implantação de um 

loteamento destinado à doação de terrenos às famílias carentes do Município. 
 
Art. 3º - As famílias beneficiárias serão previamente selecionadas 

através de avaliação social dentre as famílias cadastradas no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal. 

 
Parágrafo 1º - Serão adotados os seguintes critérios para efeito de 

seleção: 
a) residência no Município há pelo menos cinco (05) anos; 
b) renda familiar mensal não superior a dois (02) salários mínimos 

vigentes; 
c) não possuam outro imóvel no Município, em nome próprio ou de 

integrante do grupo familiar; 
d) não tenham sido beneficiários de programa habitacional de interesse 

social, no âmbito do Município, nos últimos vinte (20) anos; 
 
Parágrafo 2º - No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar, 

obrigatoriamente, cópia dos seguintes documentos: 
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a) prova de identificação, através de carteira de identidade, de 
motorista, ou certidão de nascimento; 

b) informações sobre a renda mensal do grupo familiar, devidamente 
comprovada; 

c) prova de residência no Município, que serão analisadas pela equipe 
técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

d) prova de não possuir outro imóvel em seu nome ou de membro do 
grupo familiar no Município, mediante certidão do Registro de Imóveis; 

e) inscrição do grupo familiar no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, instrumento de identificação e caracterização 
socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, de que trata o Decreto 
Federal no 6.135, de 26 de junho de 2007. 

 
Parágrafo 3º - Será priorizado o atendimento às famílias em situação 

de vulnerabilidade social que tenham em sua composição: 
a) gestantes e/ou nutrizes; 
b) crianças entre zero (0) e doze (12) anos; 
c) pessoas com idade igual ou superior a sessenta (60) anos; 
d) pessoas com deficiência (comprovar), assim entendida como toda a 

perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser humano. 

 
Parágrafo 4º - O município fará um contrato de promessa de doação 

com os beneficiários dos terrenos, com cláusulas que proíbem penhorar e alienar o 
terreno pelo prazo de (10) dez anos e obrigação de construir em um prazo máximo 
de (04) quatro anos. Caso haja qualquer descumprimento da Lei no período mínimo 
definido, ocorrerá a retrocessão do imóvel ao patrimônio público municipal. 

 
Parágrafo 5º - A obra de edificação da moradia deverá ser iniciada no 

prazo de até doze (12) meses, a contar da assinatura do contrato de concessão de 
direito real de uso, estando concluída, inclusive com carta de “habite-se” expedida, 
no prazo máximo de quatro (04) anos, sob pena de rescisão do contrato. 

 
Parágrafo 6º - Os contratos de concessão de que trata o parágrafo 

anterior somente poderão ser firmados pela administração municipal quando 
preenchidas as exigências da Lei Federal Nº 6.766, especialmente as contidas no 
Art. 2º, §§ 5º e 6º. 

 
 Art. 4º - As despesas com os registros, averbações, tributos e outros 

custos junto ao Cartório de Registro Civil, Prefeitura Municipal e demais despesas 
decorrentes da aplicação desta Lei serão de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal e correrão por conta do orçamento.  
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Art. 5º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

 
SEVERINO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito 


