
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Lei N°183/2006, de 1 de Junho de 2006. 
 

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DO 
PODER EXECUTIVO PARA LOTEAR E 
ALIENAR UMA FAIXA DE TERRA 
MEDINDO 27mX75,40m, 
LOCALIZADA NA PERÍMETRO 
URBANO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-
PB, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores Decreta 
e eu sanciono a presente Lei; 
 

Art.1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a LOTERAR e 
ALIENAR uma faixa de terra medindo 27m de comprimento X 75,40 de Largura, 
situada a Rua Vereador José Clemente de Queiroz com o objetivo de comercialização 
junto à população interessada na aquisição da faixa de terra (lote) existente no local. 

 
Art.2º - O Poder Executivo Municipal formalizará uma comissão que 

responderá pela avaliação dos lotes, bem como, pelo processo de requerimento, por 
escrito, dos interessados em adquirir o imóvel, sendo obedecida a ordem 
cronológica da entrada dos requerimentos no setor competente da administração 
municipal. 

 
§ Único – A aquisição dos lotes se dará por ordem de preferência 

obedecida à data do Protocolo de Requerimento à aquisição. 
 
Art.3º - Para efeito de legalização fica delimitado em 6,00m X 20,00m as 

dimensões dos lotes a serem comercializados pelo município, para que gaja ordem 
e disciplina nos tamanhos dos terrenos, sem que haja prejuízo do espaço urbano. 

 
Art.4º - Os custos decorrentes dos serviços de edificação, construção, 

escrituração e impostos municipais, estudais e federal ficarão a cargo do adquirente 
respeitada as normas legais. Para efeito da cobrança do ITBI – Imposto sobre 
Transmissão “intervivos” a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, fica 
estabelecido o disposto no Código Tributário Municipal Lei nº 149/2003, ou a 
que instituir. 

 
Art.5º - A Prefeitura Municipal de Caraúbas ficará encarregada 

através do setor de Tributos, Divisão de Fiscalização e Arrecadação de controlar e 
facilitar o volume das transações e cobrar o imposto mais adequadamente. 

 
Art.6º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua sanção e 

publicação, revogadas às disposições em contrário. 



 
Caraúbas-PB, em 10 de Junho de 2006. 

 
José Gomes Ferreira 

 Prefeito  
 


