ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI Nº 2.337/2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DOAR COM
ENCARGOS IMÓVEL QUE INDICA

E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA-CE,

faço saber que a Câmara

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar com
encargos, mediante processo licitatório na modalidade de concorrência
publica, em benefício de uma entidade sem fins lucrativos com atuação
comprovada

em apoio a pessoas acometidas de câncer, uma área

correspondente a 2.300 m2 ( dois mil e trezentos metros quadrados, de um
terreno localizado na Quadra 27, área institucional do Loteamento José
Gondim, do Município de Barbalha-CE, que totaliza 6.707,73m2 ( seis mil
setecentos e sete metros e setenta e três centímetros quadrados), tendo
como proprietário a Prefeitura Municipal de Barbalha, com as seguintes
características: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice FCF-M-001,
de

coordenadas

N 9.190.617,286m

e

E 468.329,042m; deste

segue

confrontando com a propriedade de RAIMUNDO LEITE, com azimute de
143°11'29" por uma distância de 63,65m

até o vértice FCF-M-007, de

coordenadas N 9.190.566,328m e E 468.367,175m; deste segue confrontando
com a propriedade de ÁREA REMANESCENTE, com azimute de 233°11'29" por
uma distância de 36,17m

até o vértice FCF-M-008, de coordenadas N
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9.190.544,656m e E 468.338,215m; deste segue confrontando com a
propriedade de ÁREA REMANESCENTE, com azimute de 323°16'01" por uma
distância de 63,68m

até o vértice FCF-M-009, de coordenadas N

9.190.595,694m e E 468.300,127m; deste segue confrontando com a
propriedade de LOTE 19 DA QUADRA 26 QUADRA 28/RUA DE ACESSO, com
azimute de 53°15'00" por uma distância de 36,09m até o vértice FCF-M-001,
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano
Central nº 39 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

§ único -

A área do imóvel objeto de doação, terá por finalidade a

instalação e funcionamento de uma unidade especializada em oncologia
pediátrica para atendimento da população da macrorregião de saúde do
Cariri.
Art. 2º - O procedimento de licitação deverá observar o seguinte:
I - será antecedido de avaliação prévia do imóvel a ser doado e justificativa
da satisfação do interesse público;
II - utilizará como critério de seleção, entre outros requisitos legais, a maior
oferta de benefícios à população da macrorregião de saúde do Cariri,
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inclusive o cronograma que preveja a criação do maior número de
empregos diretos em menor período de tempo;
III - o edital deverá prever, de forma impositiva e válida, as condições para
doação, principalmente com vinculação a um cronograma de obras, início
e seguimento de atividades atrelado à geração de um número mínimo de
empregos diretos;
IV - o edital deverá prever as hipóteses de revogação da doação, entre as
quais obrigatoriamente constará:
a)

a revogação da doação mediante Decreto do Poder Executivo

Municipal

e

consequente reversão do imóvel doado ao patrimônio do

Município de Barbalha, caso não ocorra o início das atividades descritas no
artigo § único, no prazo máximo de dois anos, a contar da publicação
desta Lei;
b)

a revogação da doação mediante Decreto do Poder Executivo

Municipal

e

consequente reversão do imóvel doado ao patrimônio do

Município de Barbalha, caso sejam interrompidas as atividades descritas no
artigo1º § único, desta Lei;
c) o descumprimento injustificado do cronograma de obras, atividades e
geração de empregos apresentado pela beneficiada por ocasião do
procedimento licitatório;
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d) o cometimento de infrações graves a legislação tributária, ambiental,
trabalhista ou sanitária, a nível federal, estadual ou municipal;
Art. 3º - A doação de que trata esta Lei, observará ainda o seguinte:
I - será instrumentalizada na forma da lei civil e administrativa, com o registro
na matrícula imobiliária da área doada, gravada com clausula de
inalienabilidade, impenhorabilidade,

insuscetibilidade à usucapião e não

podendo ser objeto de cessão ou locação

a terceiros,

onde deverá

constar também, todas as disposições da presente Lei;
II - será instituída pelo Prefeito Municipal uma Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento, composta por
Saúde do

Município,

três representantes da Secretaria de

para a realização de

cumprimento pela entidade

avaliações

semestrais do

beneficiada e dos requisitos necessários a

continuidade da doação.
§ 1º- A doação autorizada por força desta Lei, poderá ser revogada a
qualquer tempo se a donatária deixar de cumprir os objetivos da doação,
sem que lhe seja garantido direito a indenizações ou retenções por
investimentos realizados.
§ 2º- Toda benfeitoria de natureza permanente, com característica de obra
civil, adere ao imóvel concedido, incorporando-se ao mesmo na hipótese
de revogação da doação.
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Art. 4º - A donatária terá o prazo de dois (02) anos, a partir da publicação
desta Lei,

para viabilizar no imóvel objeto da doação, a instalação dos

equipamentos necessários à efetivação do funcionamento das atividades
descritas no art. 1º § único,

findo o qual, não tendo sido cumprida esta

disposição, o imóvel será reincorporado ao Patrimônio do Município
mediante Decreto feito pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, aos nove dias do mês de
abril de 2018.
Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal
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