
Estado do Ceará
Frefeitura Municipal de §enador Pompeu
Gabinete d* Prefeiío

LEI No 1.612/2A2| de 04 de agosto de 2021

AUTORIZA A DOAÇÃO DE BEM
IMÓ\TEL MUNICIPÂI E DÁ
OUTRÂS PROVIDÊNCIÀS.

o PREFEITO cto MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE, ANTÔNIO
§{AURÍCIO PINI{EIRO J{JCÀ i1(} usÕ de surrs rtribuic<ies consrirucionais e legais, e ile
acordo ct)rll o afi. 42, f, "b", cla Lei Orgânica do Nfunicípio, n{r erercicio pleno cl,:r cargci, FAZ
SÂBER clue a CÂMARA MUNICIPAL apÍoy()u c eu sanciono e promul.go l seguinte Lei:

;\rt. 1''. Fica o NIunicípio de Senaclor Pompeu/CE, por interméclio clo Poder Erecutir.o,
autorizndo a eiretr:ar doaçâo com eflcârgos) efiI favor da Pessoa Juridica Instirr-rto de Ensino,
Pesquisa e Desenr.olr,-imento clos Sertôes Cearense LTDÀ, com sede nesta ciciacle e itscritrt n.i
Cadastrr: Naci<.rnal da Pessoa Jurídica - CNPJ sob n'' 27.875.15I/00U1-4{), do imór,el de

propriedade ini;nicipal cor:stituí,Jo "teÍrcüü" desr:rembr:rdr-r da proprieclade dent,rrtinirda "Flor da

Síria", inicianclo-se a descriçào deste perimetro Í1o r,éttice Pl)1, de coordenaclas N 9.383.213,987

m. e E 459.364,104 m., situado no lirnite do cn-rzamento da Âr,enida Sem Denomilacão com o

N{unicípio cle-}aguaribe sr-r sentido lderrte, cleste, se§fue ae }iorte corn azirn,.rte cle 133"51'4(}" e

distância de 80,00 m., confrontando neste trecht) coln a Àr,enida Sem Denominaçào, até o vértice
P02, de co<rrdenadas N 9.3fi3.15tt,554 m. e E 459.421,786 m.;clestc-, seglie ao Leste com azimute
de 225"1]9'15" e c'listância de 81,41 an., contlontanclo neste trecho com a Àrcnicia Sem

f)enominação, até o vértice P03, de coordenadas N 9.383.101,145 m. e E 459.364,066 m.; deste,

scÉJuc ,ro Sul com :lzir-:.ule cle 313"32'13" e distância <Jc 2i,ü4 rrr., conírtx-r.tancl(i nÍste iÍec1rü cunl
o Estado do Ceatá (?arque de Exposição Âgostinho À. Rezerra), até o vértice P04, de

cocirdcnaclas N 9.383.115,(135 m. e E 459.348,816 m.; cleste, seÉlue âo Sul com azimr-rte de

3!2o37'{)3" e distância rle 59,01 m., confroatando neste $eciro c{}111 o Estado dr: Crará farclue
de Exposiçào r\gostinho À. Rezerra), até o r.értice P05, de coordenaclas N 9.383.155,59t1m. e E

45().305,392 rn.; destc. se!1ie âo C)este com azimute cle 45Õl)9'15" e distância cle 82,81 m.,

confrontando neste trecho coln o N'íunicípio de Senaclor Pompeu, até o r.érrice P01, de

cocrrdenadas N 9.383.213,987 m. e E 459.364,104 m.. pooto ilicial da descriçào cleste perímetro.
'f odas as cot-rrdenadas aqui descritas estãu geo-reÍ-erenciatlas ao Sistema (ieodésico Rrasileirlr, a

partir da estaçãci IBGE-Pl'}P posicionarmento poÍ Ponto Preciso) de marco BÀSP, de

coordenaclas tr 459.339,848 e l§ 9.383.090,213, e eÍrcoütrafll-se represelltacJas no Sistema LIT\{,
referenciad:is ai: Meridianr: (lenral 39o \X,-Clr, tentl: como r; I)atum o SIRG;\S2{}{I{,}. Todos os

azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculadris no plano de ptojeção LiTilL
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-/§1" O bem público descrito no câput deste artig«> foi avaliado pela Comissão Permanente de
Âvaüação de Imóveis em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

§2" Â cloação será formalizacla mediante a iavratura de escritura púbiica, com posterior registro
na matrícula no imóvel.

Art. 2". O imovel será destinado única e exclusivamente à construção cle um Centro Educacional
Educa - CEE, no NÍunicípio, pela Instituto de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento dos Sertôes
Cearense LTDA inscrita no CNPJ 27.875.1,51/0001-40, p^r^ ampliação das atividades
educacionais e geração de emprego e renda pela PessoaJurídica donatâtiz, com â fixacão neste
Municipio das atividades administrativas e operacionais da empresa, cc)m a geração cle 50
(cinquenta) empregos
Diretos.

Art. 3" Ficam estabelecidos os seguintes encar€ps à PessoaJurídica donatária:

I - a proibição de dar destinação diversa ao imóvel obleto da doação, exceto se hourrer c«rm prévia
e fundamentada autorrzação do Poder Executivo;

II - «r cumprinrerrro de tr-icl«rs os inerentes deveres an:bientais, tributários, previtierrciários e

trabalhistas decorrentes de suas atividades e exigidos pelos órgãos legalmente constituídos;

III - a incumbência da submissão à aprovação aos órgãos técnicos competentes, Íro pÍazo rnáximo
de 24 (vinte e quatro) meses, dos correspondentes proietos, bem como de executar a totalidade

dos investimentos pÍo€famados no mesmo período.

§ 1" À prorrogação dos prazos estabelecidos será possível, até o limite de até 50% (cinquenta por
cerrto), nrecliante â cúmpÍovÍrção pela PessoaJuríciica dtsrratârta dos pertioentes motivos e análise

pelo Pocler Executivo.

§ 2" Na hipótese de alteração societária, os sucessores 6cam obrigados, solidariamente cclm a

Pessoa Jurídica donatârta e sócio(s) originário(s), ao cumpdmento de todas obrigaçôes
estipuladas.

Art. 4o. À donatária em forma de contrapafiida, a partir clo irucio clas atividades, se comprolrrete

I - dentro dct prazo de 02 (dois) ano, procederá na constflIção do Centro Educacional Educa -
CEE, area admirüstrativa e todo-s os empreendimentcrs contidos no proieto, no imóvel objeto da

presente doação, se comprometendo, úndt,agefir pelo menos 50 (cinquenta) empregos diretos
no Município;
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II - Disponibthzar 30 bolsas de estudos, sendo que anualmente concederá da seguinte forma:

a) 20 (vinte) vãgas ao aflo, Íro períoclo de 20 (r'inte) aflos, parâ pessoa de baixa renda,
devidarnente cadastrada na Assistência Social dti murricípio, com 80% de Bolsa para
graduação, pó s -graduação e curso s pro fi s sionalizâfl tes ;

b) 10 (dez) vagas ao ano, rro período de 20 (r,inte) anos, para funcionár'io do município de

Senador Pompeu, com 6Aa/o de Bolsa para gaduação, pós-ppaduação e cursos
profissionalizantes.

III - Disponibilizar B0 (oitenta) horas de capacitação para docentes da seguinte forma: 0B (oito)
horas anuais, no periodo de 10 (dez) anos de capacitação dos docentes da rede municipal de

Ensino, reaüzandr: oficinas pata. ntualização dos professores perante as rlorrâs concepções da

aprendizagem.

IV - À Instituicão comprometer-se em promover ações de cidadania, da seguinte fcrrma:

a) deixar aberto para acesso à população a biblioteca com acervo bibliográfrco dos cursos

ofertados;

b) investir em Esporte, Cultura, Educação.

V - Disponiblhzar «; auditório e as salas de aula da instiruição, quando o municípir> requisitar;

\1[ - se comproírrrte â perínafrecer corn suas atividades no N{unieípio pelei período mínimcr

de 20 (r,inte) aÍros, a partir da eclição desta Lei;

clestinada na doação.

Àrt. 5". A inércia consiste na omissào da donatária em proceder na finalidacle destinaclâ, eflquaflto
que o desvio de finalidade, na destinação diferente da prevista na doação, e, por fim, o
descumprimento da obrigação, a não observância das condiçôes esarbelecidas na

doação.

Ârt. 6". Nào é permrtida a alieaacão e/ou transferênci4 parcial e/nu tntal, para terceiros, a

qualquer títr.rlo, do imóvel objeto da doação de que tÍata esta Lei no pÍazo de 20 (vinte) âÍros.

Parâgçafo tlnico. Às disposiçôes do presente artigo não atingem eventual alteração sr:cietaria,

ficando os sócios sucessores solidariamente obrigados solidariamente com a Pessoa Jurídica
donataria e s<icio (s) originário (s), ao cumprimento de todas obrigações estipuladas nâ pÍesente

lei.

Art. 7". Â doação será revogada, corn a reversão do irnóvel ao Munieípio de Senador Pornpeu

sem qualquer ônus para a doador, se a Pessoa Juríüca donatária:
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I - der ao imór.'el destinação diversa daquela constante desta Lei;

II - nãcl âtencleÍ as metas estabeleciclas no projeto técnico;

III - não cumprir, nos pÍazos estabeleciclos, os encaÍÉIos de que trata esta Lei.

Parágrafo Unico. Eventual re','ogação da doação será precedida do devido processo legal, sendo

assegurados à PessoaJurídica donatátia o direito ao contraditório e aampla defesa.

Ârt. 8". Todas as despesas de«>rrentes da doação prevista nesta Lei iunto ao Tabelionato e

Cartório de Registro cle Imóveis cleverão ser suportaclas única e exclusivamente pela Pessoa

Juridica clonatária, bem comtl ()s tributós eventualrr:errte inciilerrtes sobre â preserlte doaçâo.

Ârt. 9". Compete ao Município de Senador Pompeu, por intermédio do órgão competente do
Poder Executivo, a fiscaltzação e supen'isão do cumprimento do disposto nesta Lei e rJos atos e

proietos desenvolvidos pela Pessoa Jurídica donatária, ficando esta obrigSada a permitir
a entrada de fiscais para verificação do cumprimento das cláusulas contidos na presente lei.

Ârt. 10. Â reversão do imóvel ao patrimônio do rnunicípio, em caso de inércia, desvio de

finaliclade ou descur:rprinrento das obrigações pactuadas, se darí pcst meio de deeret<r

devidamente fundamentado, pelo Chefe dn Poder Fxecutivo.

Art. 11. Caso o Donaúrio não consipp conúnuar a empreender, vir a frúir, ou venha a âconteceÍ

qualquer fato que culmine no eÍrcerramento das atividades da pessoa jurídica donatâria, t>

Municipio de Senador Pompeu se resguarda no direito de realtzar leilão do imóvel, devendo ser

ressarcido nos valores constantes flo art. 1", §1", acrescidos de correção moneúria, devendo ser

utilizatlo IPCA-E-Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especiai ou ínclice oficial que venha

a lhe sueeder.

Art. 12. Esta Lei eritra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE, 04 de agosto de 2021.

IO PINHEIRO JU CÁ
de Senador Pompeu/CE
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EDITÂL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito clo Municipio de Senador Pompeu/CE, ANTÔNIO MAURÍCIO
PINHEIRO JUCÁ, em estrita observância ao que determioa o Priacípio da Publicação, nos
termos do art. 37 da Constituüção Federal de 1988; att. 37, câput, da Constituição do Estado
do Ceará; na Lei n" L2.527 de 19 de novembro de 2011; assim como o art. 5o, X, da Lei
Orgânica clo ivlunicípio de Senador Pompeu/CE, no exercício de suas atribuições legais e

constitucionais, TORNAPUBLICAALEI N" 1.612/2021, de 04 de agosto deZ0àlrpar
fixação na sede da Prefeirura Nlunicipal de Senadnr Pompeu/CE e demais locais cle amplo
acesso público e pelo sítio httl:;,",'r*,.,r r.,'.serr'.rrl,rrl--',rnrp.ti.ci:g.r-bg, pat o conhecimento e

cofltrole dos interessados diretos, pelo po\ro err g;cral e para que surtafn seus efeitos jutídieos
legais.

Paço da Prefcirr-rra N{unicipal de Senador Pompeu, Estado dtr Ceará, de 04 de ag()stü de 2021

IO PINHE,IRO JUCÁ
de Senador Pompeu/CE

o
do
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Poder Legislativo
CÂrtNNM MUNIcIPaL oe SENADoR PoMPEU

AUTóGRAFO DE LEI

SANCIONO, PUBLIQUE-SE COMO LEr!

SENADO PO )t't DE kt,oLTo DE2O2L.

MUNICTPAL

AUToRTzA A noeçÃo DE BEM rruóvnr
MUNICIpAT, r nÁ ourRAs pRovt»ÊuclAs.

o PREFEITO do MUNrCíptO DE SENADOR POMPETJ/CE, erurÔrutO URURÍCIO PINHEIRO IUCÀ
no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e de acordo com o art, 42,1,"b, da Lei 0rgânica
do Município, no exercício pleno do cargo, FAZ SABER que a CÂnAaRA MUNICIPAL aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1"q. Fica o Município de Senador Pompeu/CE, por intermédio do Poder Executivo, autorizado a

efetuar doação com encargos, em favor da Pessoa |urídica Instituto de Ensino, Pesquisa e

Desenvolvimento dos Sertões Cearense LTDA, com sede nesta cidade e inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa ]urídica - CNPI sob ne 27.875.L51,/000L-40, do imóvel de propriedade
municipal constituído "terreno" desmembrado da propriedade denominada "Flor da Síria",
iniciando-se a descrição deste perímetro no vértice P01", de coordenadas N 9.383.2L3,987 m. e E
459.364,L04 m., situado no limite do cruzamento da Avenida Sem Denominação com o Município de

faguaribe no sentido Norte, deste, segue ao Norte com azimute de 1"33'5L'40" e distância de 80,00
m., confrontando neste trecho com a Avenida Sem Denominação, até o vérticePO2, de coordenadas
N 9.383.158,554 m. e E 459.42L,786 m.; deste, segue ao Leste com azimute de 225"09'L5" e

distância de 81,41 m., confrontando neste trecho com a Avenida Sem Denominação, até o vértice
P03, de coordenadas N 9,383.101,145 m. e E 459.364,066 m.; deste, segue ao Sul com azimute de
373'32'13" e distânciade2L,04 m,, confrontando neste trecho com o Estado do Ceará [Parque de
Exposição Agostinho A. Bezerra), até o vértice P04, de coordenadas N 9.383.L15,635 m. e E

459.348,8L6 m.; deste, segue ao Sul com azimute de 3t2"37'03" e distância de 59,01- m.,
confrontando neste trecho com o Estado do Ceará (Parque de Exposição Agostinho A. Bezerra), até
o vértice P05, de coordenadas N 9.383.1"55,590 m. e E 459.305,392 m.; deste, segue ao Oeste com
azimute de 45o09'L5" e distância de 82,8L m., confrontando neste trecho com o Município de
Senador Pompeu, até o vértice P0l-, de coordenadas N 9.383.2L3,987 m. eE 459.364,L04 m., ponto
inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas
ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação IBGE-PPP (Posicionamento por Ponto Preciso)
de marco BASP, de coordenadas E 459.339,848 e N 9.383.090,2L3, e encontram-se representadas
no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39o WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000.
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perÍmetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Rua Professor Cavalcante, 635, Fátima, Senador Pompeu - Ceará
63.600-000 - (88) 3449-L235 - CNPI: 06.7+L.672/OOOL-34
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§1s O bem público descrito no caput deste artigo foi avaliado pela Comissão Permanente de

Avaliação de Imóveis em R$ 400.000,00 [quatrocentos mil reais).

§2s A doação será formalizada mediante a lavratura de escritura pública, com posterior registro na
matrícula no imóvel.

Art. 2s. O imóvel será destinado única e exclusivamente à construção de um Centro Educacional
Educa - CEE no Município, pela Instituto de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento dos Sertões

Cearense LTDA inscrita no CNP| 27.875.1,5L/000L-40, para ampliação das atividades educacionais
e geração de emprego e renda pela Pessoa ]urídica donatária, com a fixação neste Município das

- atividades administrativas e operacionais da empresa, com a geração de 50 [cinquenta) empregos
Diretos.

Art. 3a Ficam estabelecidos os seguintes encargos à Pessoa furídica donatária:

I-a proibição de dar destinação diversa ao imóvel objeto da doação, exceto se houver com prévia e

fundamentada autorização do Poder Executivo;

II-o cumprimento de todos os inerentes deveres ambientais, tributários, previdenciários e

trabalhistas decorrentes de suas atividades e exigidos pelos órgãos legalmente constituídos;

III-a incumbência da submissão à aprovação aos órgãos técnicos competentes, no prazo máximo de

24 [vinte e quatroJ meses, dos correspondentes projetos, bem como de executar a totalidade dos

investimentos programados no mesmo período.

§ 1a A prorrogação dos prazos estabelecidos será possível, até o limite de até 50% (cinquenta por
cento), mediante a comprovação pela Pessoa |urÍdica donatária dos pertinentes motivos e análise
pelo Poder Executivo.

§ 2o Na hipótese de alteração societária, os sucessores ficam obrigados, solidariamente com a

Pessoa |urídica donatária e sócio(s) originário(s), ao cumprimento de todas obrigações
estipuladas.

Art. 4". A donatária em forma de contrapartida, a partir do início das atividades, se compromete à:

I-dentro do prazo de 02 (dois] anos, procederá na construção do Centro Educacional Educa - CEE,

área administrativa e todos os empreendimentos contidos no projeto, no imóvel objeto da presente

doação, se comprometendo, ainda, a gerar pelo menos 50 [cinquenta) empregos diretos no
Município;

II - Disponibilizar 30 bolsas de estudos, sendo que anualmente concederá da seguinte forma

a) 20 [vinte) vagas ao ano, no perÍodo de 20 (vinteJ anos, para pessoa de baixa renda,
devidamente cadastrada na Assistência Social do município, com 80% de Bolsa para
graduação, pós-gradu açã,o e cursos profissionalizantes;

Rua Professor Cavalcante, 635, Fátima, Senador Pompeu - Ceará
63.600-000 - (88) 3449-1235 - CNPI: 06.74t.672lOoot-3$

Email; camarasenadorpompeu@gmail.com
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b) 10 (dezJ vagas ao ano, no período de 20 [vinte) anos, para funcionário do município de

Senador Pompeu, com 600/o de Bolsa para graduação, pós-graduação e cursos
profissionalizantes.

III - Disponibilizar 80 foitenta) horas de capacitação para docentes da seguinte forma: 08 (oito)
horas anuais, no período de 10 fdezJ anos de capacitação dos docentes da rede municipal de
Ensino, realizando oficinas para atualização dos professores perante as novas concepções da
aprendizagem.

--\ IV - A Instituição comprometer-se em promover ações de cidadania, da seguinte forma:
a) deixar aberto para acesso à população a biblioteca com acervo bibliográfico dos cursos
ofertados;
b) investir em Esporte, Cultura, Educação.

V - Disponibilizar o auditório e as salas de aula da instituição, quando o município requisitar;

VI - se compromete a permanecer com suas atividades no Município pelo período mínimo
de 20 [vinte) anos, a partir da edição desta Lei;

VII - terá o prazo de 02 (dois) anos, a partir da edição desta Lei, para cumprir a finalidade
destinada na doação.

Art. 54. A inércia consiste na omissão da donatária em proceder na finalidade destinada, enquanto
que o desvio de finalidade, na destinação diferente da prevista na doação, e, por fim, o

descumprimento da obrigação, a não observância das condições estabelecidas na
doação.

Art. 6q. Não é permitida a alienação e/ou transferência, parcial e/ou total, para terceiros, a qualquer
título, do imóvel objeto da doação de que trata esta Lei no prazo de 20 (vinteJ anos.

Parágrafo Único. As disposições do presente artigo não atingem eventual alteração societária,
ficando os sócios sucessores solidariamente obrigados solidariamente com a Pessoa furídica
donatária e sócio [sJ originário (sJ, ao cumprimento de todas obrigações estipuladas na presente
lei.

Art. 7q. A doação será revogada, com a reversão do imóvel ao Município de Senador Pompeu sem
qualquer ônus para o doador, se a Pessoa )urídica donatária:

I - der ao imóvel destinação diversa daquela constante desta Lei;

II - não atender as metas estabelecidas no projeto técnico;

III - não cumprir, nos prazos estabelecidos, os encargos de que trata esta Lei.

Rua Professor Cavalcante, 635, Fátima, Senador Pompeu - Ceará
63.600-000 - [88) 3449-1235 - CNPI: 06.741..6721000L'34

Email: camarasenadorpompeu@gmail.com

b



I

Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

AUTóGRAFO DE LEI

Parágrafo Único. Eventual revogação da doação será precedida do devido processo legal, sendo
assegurados à Pessoa furídica donatária o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Art. 8q. Todas as despesas decorrentes da doação prevista nesta Lei junto ao Tabelionato e Cartório
de Registro de Imóveis deverão ser suportadas única e exclusivamente pela Pessoa

|urídica donatária, bem como os tributos eventualmente incidentes sobre a presente doação.

Art. 94. Compete ao Município de Senador Pompeu, por intermédio do órgão competente do Poder
Executivo, a fiscalização e supervisão do cumprimento do disposto nesta Lei e dos atos e projetos
desenvolvidos pela Pessoa furídica donatária, ficando esta obrigada a permitir
a entrada de fiscais para verificação do cumprimento das cláusulas contidos na presente lei.

Art. L0. A reversão do imóvel ao patrimônio do município, em caso de inércia, desvio de finalidade
ou descumprimento das obrigações pactuadas, se dará por meio de decreto devidamente
fundamentado, pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. LL. Caso o Donatário não consiga continuar a empreender, vir a falir, ou venha a acontecer
qualquer fato que culmine no encerramento das atividades da pessoa iurídica donatária, o

Município de Senador Pompeu se resguarda no direito de realizar leilão do imóvel, devendo ser

ressarcido nos valores constantes no art. La, §Lq, acrescidos de correção monetária, devendo ser
utilizado IPCA-E-Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial ou Índice oficial que venha a lhe

suceder.

Art. L2. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

,"4^Abidias do ó riho

Presidente da Câmara Municipal
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