
 

 
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 
 

LEI Nº 2.119 /2014 
 

EMENTA: AUTORIZA O CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
BARBALHA/CE UNIFICAR AS QUADRAS 31 
E 32 DO LOTEAMENTO JARDINS DOS IPÊS 
NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei. 
 

Art. 1º. Fica autorizado o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barbalha, a realizar as alterações estabelecidas no parágrafo único deste artigo, 
junto ao registro do Loteamento Jardins dos Ipês – Matrícula n.º 3994, a pedido do 
JARDINS DOS IPÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.514.406/0001-06, a qual foi vencedora do 
Chamamento Público para fins de Construção e Cessão de Direito de Uso sem 
ônus para Municipalidade, de um Centro Administrativo destinado a sediar as 
instalações dos setores públicos, viabilizando assim o espaço/área adequado às 
exigências estabelecidas no projeto do Centro Administrativo exposto pela 
Municipalidade quando do Edital do Chamamento Público. 

 
Parágrafo único. As alterações consistem em unificar a quadra 31 

(atualmente composta por 41 lotes), com a quadra 32 (atualmente composta por 41 
lotes), juntamente com a rua projetada 25, as quais formarão uma única 
área/gleba, que deverá ser desmembrada em: uma nova quadra 31, composta por 
28 lotes; uma nova quadra 32, composta por apenas 02 lotes e uma nova rua 
projetada, cuja identificação será “rua projetada 54”, conforme plantas e memórias 
descritivos que compõe o Anexo I, parte integrante desta lei. 

    
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, em 20 de março de 
2014. 
 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ 

Prefeito Municipal de Barbalha/CE 


