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LEI Nº 2.159 /2015.            Barbalha/CE, 14 de abril 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, em favor da empresa TECIO LUIZ MACEDO 
COSTA FILHO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
19.527.65/0001-86, 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); 
 

§ 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, 



 

 

 

 
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 

 

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 implantação da sede da empresa beneficiária disposta no artigo anterior 
que desempenhará suas funções no ramo do comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e 
armazéns - (código da atividade econômica principal: 47.12-1-00 junto a Receita 
Federal do Brasil). 
 
   Art. 3º - Art. 3º -O donatário só poderá alienar o imóvel 
descrito no artigo 1º desta Lei, quando o empreendimento atingir 50% 
(cinqüenta por cento) da sua construção, devidamente acompanhado por laudo 
da Comissão de Obras da Câmara Municipal, que deverá atestar a construção de 
50% (cinqüenta por cento) do empreendimento. 
 

Art. 4º - O donatário tem o prazo de dois anos a contar da data 
da sanção desta Lei para atender as finalidades da doação, findo o qual, não 
havendo o cumprimento da obrigação, o imóvel em questão será reincorporado ao 
patrimônio do Município por Decreto do Poder Executivo Municipal. 

 
   Art. 5º - 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 comercial a ser instalado. 
 
   Art. 6º - 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. 7º - Na escritura pública de doação deverão constar, 
obrigatoriamente, todas as condições estabelecidas nesta Lei. 
 
   Parágrafo único: Após cinco anos da publicação desta Lei, 
deverá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou outra Secretaria 
competente, analisar as condições impostas nesta Lei, e restando cumpridas por 
parte do beneficiário, o imóvel passará a integrar o patrimônio da empresa 
extinguindo as cláusulas condicionantes e/ou a termo, através de nova averbação 
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no registro do imóvel, cujas custas/emolumentos cartorários também serão 
arcados pelo beneficiário. 
 
   Art. 8º - 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, 
em 14 de abril de 2015. 
 
 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ 
Prefeito Municipal de Barbalha/CE 
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