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AUTÓGRAFO Nº 043/2014 
 

LEI Nº 1126/14, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

DOAR O IMÓVEL QUE INDICA E 

ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo expressamente autorizado, com 

dispensa de licitação, em face da ocorrência de interesse público devidamente justificado na 

mensagem que encaminhou o respectivo Projeto de Lei, a doar terreno de propriedade da 

Prefeitura de Aracoiaba, situado no Conjunto Sólon Lima Verde, s/n, Sede, na cidade de 

Aracoiaba - CE, à COOPERATIVA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO 

VARJÃO, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, portadora do CNPJ nº 

02.922.996/0001-15, com sede na cidade de Brasilia, no AC 115 conjunto de Lotes ¾ - Santa 

Maria/DF CEP 72.545-100, e a COOPERATIVA DE HABITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E 

PRODUÇÃO ORGÂNICA LTDA – COOPER-HABITAR, pessoa jurídica de direito 

privado sem fins lucrativos, portadora do CNPJ nº 01.457.175/0001-95, com sede na 

Quadra 576, s/n, lote 06, loja 01, Pedregal, Novo Gama-GO, com a finalidade de abrigar um 

empreendimento destinado à construção de unidades habitacionais pelo Programa Minha Casa 

Minha Vida do Ministério das Cidades, como também arruamentos com pavimentação em 

pedra tosca, área verde, ginásio poliesportivo e área de lazer. 

Art. 2º - A área doada, avaliada em R$ 294.264,06 (duzentos e noventa e quatro 

mil, duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), será de 98.746,33 m² (noventa e 

oito mil setecentos e quarenta e seis e trinta e três metros quadrados), para nela serem 

construídas o total de 234 (duzentas e trinta e quatro) unidades habitacionais pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida, imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Aracoiaba, 

situado no Conjunto Sólon Lima Verde, que faz parte do terreno de matrícula de nº 1.651, do 

Cartório do Registro do 2º Ofício – Comarca de Aracoiaba – CE (Cartório Brasileiro Pontes), 

na seguinte forma e com as seguintes confrontações: ao NORTE (Frente), por onde mede 

219,72m (duzentos e dezenove metros e setenta e dois centímetros) com a Rua Principal do 

Conj. Sólon Lima Verde e 354m (trezentos e cinquenta e quatro metros com terras de 

propriedade de Francisco Ary Ribeiro Teixeira; ao SUL (Fundo), por onde mede 608m 

(seiscentos e oito metros) com terras de Climério Patrício Pimenta, Natália Voz de Almeida, 

Antônio Barbosa Lima, Otília Alves do Nascimento e Lúcia Soares da Conceição; ao LESTE 

(Lado direito), por onde mede 188m (cento e oitenta e oito) metros com terras remanescentes 

do Município de Aracoiaba; ao OESTE (lado esquerdo) por onde mede 123,28m (cento e 

vinte e três metros e vinte e oito centímetros), com o mesmo Conj. Sólon Lima Verde e 
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63,50m (sessenta e três metros e cinquenta centímetros) com Casas Populares, perfazendo 

assim uma área territorial total de 98.746,33 m² (noventa e oito mil setecentos e quarenta e 

seis e trinta e três metros quadrados), área esta que está sendo doada.  

Art. 3º - O imóvel ora doado não poderá ser alienado e nem ser objeto de garantia 

real a partir da data da vigência desta Lei, a fim de que se resguarde a finalidade da presente 

doação. 

Parágrafo Único - Em não sendo iniciada a construção das unidades 

habitacionais, na área aqui doada, no prazo de 1 (um) ano e 2 (anos) para o término do 

empreendimento, a partir da data da publicação da presente Lei, a doação em tela será 

considerada nula de pleno direito, voltando o imóvel ao patrimônio público municipal. 

Art. 4º - O eventual descumprimento dos termos expostos na doação explicitada 

nesta Lei ensejará a reversão do bem doado ao Patrimônio do Município de Aracoiaba-CE. 

Art. 5º - A presente lei poderá ser regulamentada através de decreto do Poder 

Executivo. 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, aos 07 de fevereiro de 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellington Nonato da Silva 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 


