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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 

 

 
LEI Nº 2.158 /2015.           Barbalha/CE, 31 de março de 2015 

 
 

EMENTA: AUTORIZA O CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR 
DOAÇÃO DE IMÓVEL, NA FORMA QUE 
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, no uso de 
suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono 
e Promulgo a seguinte Lei: 
 
 
   Art. 1º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica 
autorizado a realizar doação do imóvel integrante do Loteamento com a 
denominação “PEDRO RAIMUNDO DA CRUZ”, registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis sob número de matrícula 6908, pertencente a esta 
municipalidade, localizado e delimitado segundo as coordenadas 
georreferenciadas no Memorial Descritivo e Planta em anexo, totalizando a área de 
850,00m2 (oitocentos e cinquenta metros quadrados), em favor da Associação dos 
Moradores e Agricultores dos Sítios Barro Branco e Santana III, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.125.897/0001-45, reconhecida por 
esta municipalidade como sendo de utilidade pública através da Lei n.º 
2.081/2013. 
 

§ 1º. O imóvel descrito no “caput” deste artigo, provem do 

desmembramento da área pública municipal de 3.400,00m2 (três mil e quatrocentos 
metros quadrados) cujos limites, confrontações e coordenadas georreferenciadas 
estão dispostas no anexo 01, parte integrante desta Lei. 

 
§ 2º. Fica desafetada, para fins de doação, a área de 850,00m2 

(oitocentos e cinquenta metros quadrados), descrita no Anexo 01, originalmente 
destinada a ser área verde e/ou área institucional do Loteamento “Pedro 
Raimundo da Cruz”. 

 

§ 3º. A área desafetada e doada, deverá ser registrada no 
Cartório imobiliário, inclusive para fins de alteração na planta do loteamento, 
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figurando como proprietário a empresa donatária, restando a Municipalidade a 
área de 2.550,00m2 (dois mil quinhentos e cinquenta metros quadrados) conforme 
Memorial Descritivo da Área Remanescente em anexo. (vide Anexo 01). 

 
   Art. 2º - O terreno objeto de doação por força desta Lei, 
destina-se a utilização do espaço para realização de obras e/ou benfeitorias em 
favor da comunidade, cabendo aos membros da beneficiária decidir através de 
assembleia a destinação do uso do imóvel. 
 
   Art. 3º - O donatário obriga-se a: 
 

I – responder perante os Poderes Públicos por todos os 
tributos incidentes sobre o imóvel ou por qualquer outra obrigação que venha ou 
possa sobre ele recair; 

II – Satisfazer todas as despesas decorrentes da presente 
doação, inclusive as cartorárias. 

 

   Art. 4º - O donatário não poderá alienar o imóvel descrito no 
art. 1º, exceto para ofertar em garantia em instituição financeira para viabilizar a 
construção e/ou melhorias do equipamento a ser implantado. 
 
   Art. 5º - O descumprimento do disposto nos arts. 2º, 3º e 4º, 
importará na reincorporação do referido imóvel ao patrimônio do Município, com 
todas as benfeitorias porventura realizadas, sem que assista, ao donatário, direito a 
qualquer indenização. 
 
   Art. 6º - Na escritura pública de doação deverão constar, 

obrigatoriamente, todas as condições estabelecidas nesta Lei. 
 
   Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
   Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, 
aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2015. 
 
 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ 

Prefeito Municipal de Barbalha/CE 
 


