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LEI N º 223/2018            Cocal de Telha-PI de 05 de junho de 2018. 

“Autoriza o Município de Cocal de Telha-PI, a realizar 

doação, de imóvel municipal para implantação de projeto 

habitacional de interesse social e dá outras providências.” 

 

  A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA 

CIDADE DE COCAL DE TELHA, ESTADO DO PIAUÍ, faz saber a todos os munícipes 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar doação, de imóvel – 

lotes urbanos – a pessoas de baixa renda, para implantação de Projeto Habitacional do Programa 

Minha Casa Minha Vida, na Zona Urbana do Município de Cocal de Telha, Piauí.   

 

  Art. 2º - Os Lotes a serem doados serão desmembrados do imóvel, registrado sob o 

número R.2-1.439 do Livro de Registro Geral de Imóvel nº 2-D, as fl. 278 do Cartório Único de 

Registro de Imóvel da cidade de Capitão de Campos, Piauí, a seguir descrito e caracterizado: 01 

(um) "IMÓVEL URBANO", "UMA GLEBA DE TERRAS", denominada "AÇUDE NOVO", 

Município de Cocal de Telha, Estado do Piauí, com a ÁREA LEGAL DE 3,2437 há(três 

hectares vinte e quatro ares e trinta e sete centiares) DE TERRAS E PERÍMETRO DE: 

32.437,00m² (trinta e dois mil quatrocentos e trinta e sete) metros, de acordo com Levantamento 

Topográfico, Planta de Medição e Memorial Descritivo Georreferenciado, cujas cópias 

encontram-se nesse processo. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0001, de 

coordenadas N 9.498.718,90m e E 170.517,47m, desde segue confrontante com a propriedade 

de José Wilson da Silva, com azimute de 104º29'12" por uma distância de 140,00m até o 

vértice-P-0002, de coordenadas N 9.498.683,88m e E 170.653,02m; desde segue confrontante 

com a propriedade de Joselito de Anchieta Campelo. com azimute de 197°25'50" por uma 

distância de 220,00m até o vértice -P-0003, de coordenadas N 9.498.473,98m e E 170.587,12m; 

desde segue confrontando com a Propriedade de Antonio Geronio de Aguiar, com azimute de 

274º51'17' por uma distância de 143,25m até o vértice -P-0004, de coordenadas N 

9.498.486,11m e E 170.444,38m; desde segue confrontando com a propriedade de Joselito de 

Anchieta Campelo, com azimute 17º25'50" por uma distância de 244,00m até o vértice - P-

0001, ponto inicial da descrição desde perímetro. 
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Art. 3º - Os lotes desmembrados terão dimensões de 200m² (DEZENTOS METROS 

QUADRADOS), com 10 (DEZ) metros de frente e fundos com 20 (VINTE METROS) em suas 

laterais, destinando-se exclusivamente à construção de unidades habitacionais em benefício de 

famílias de baixa renda cadastradas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de 

Cocal de Telha. 

 

Art. 4º - Na escritura pública de doação, deverá ser feita a referência expressa a presente Lei. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cocal de Telha (PI), 05 de junho de 2018. 

 

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA 

Prefeita Municipal 

 

 

Numerada e publicada a presente Lei aos 05(cinco) dias do mês de junho do ano de dois mil e 

dezoito (2018). 

 

IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento  
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