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PROJETO DE LEI nº ________/2015 
 

Desafeta área de terreno urbano de uso especial de propriedade 

do Município, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

direito real de uso das frações ideais do imóvel desafetado, 

normatiza o processo de transferência da Feira da Sulanca, 

revoga a Lei Municipal nº 5.445, de 30 de maio de 2014, e dá 

outras providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I, art. 28, da Lei Orgânica 
Municipal, submete à apreciação do Poder Legislativo o seguinte 
 

PROJETO DE LEI: 
 
 

Capítulo I 
DA DESAFETAÇÃO 

 
Art. 1º Fica desafetada área de terreno urbano de uso especial denominada Gleba C, localizada 

na Av. Dr. José Tavares de Souza (conforme Lei Municipal nº 4.896, de 08 de janeiro de 2010), antiga 
Av. Projetada 2 (logradouro integrante do loteamento Planalto Normandia), bairro Luiz Gonzaga, 
anteriormente simplesmente zona urbana (conforme Lei Municipal nº 3.931, de 09 de setembro de 
1999), desta cidade, medindo 243,78 / 57,48 / 542,03 metros de frente, 244,70 / 123,57 / 238,20 / 
380,54 / 45,40 / 32,18 metros de fundos, 556,55 metros no flanco direito e 754,84 metros no flanco 
esquerdo, área superficial 600.000,00m2, limitando-se, ao norte, com a Gleba B, localizada na Av. Dr. 
José Tavares de Souza (conforme Lei Municipal nº 4.896, de 08 de janeiro de 2010), antiga Av. 
Projetada 2 (logradouro integrante do loteamento Planalto Normandia), ao sul, com a Gleba D, 
localizada na Av. Dr. José Tavares de Souza (conforme Lei Municipal nº 4.896, de 08 de janeiro de 
2010), antiga Av. Projetada 2 (logradouro integrante do loteamento Planalto Normandia), ao leste, 
com as terras da Altavista Empresa Imobiliária Ltda, e, ao oeste, com a Av. Dr. José Tavares de Souza 
(conforme Lei Municipal nº 4.896, de 08 de janeiro de 2010), antiga Av. Projetada 2 (logradouro 
integrante do loteamento Planalto Normandia), lado ímpar, distante 223,74 metros para a esquina com 
a Estrada Carroçável, objeto da Matrícula nº 48.994, Livro nº 2, do 1o Cartório de Registro Imóveis 
desta Comarca, adquirida conforme Escritura Pública de Desapropriação Amigável, lavrada nas notas 
do 3º Tabelionato desta Comarca, às fls. 190-192, no Livro 443-E, em 14/07/2014, registrada sob o 
número de ordem R.2-48.994, Livro nº 2, do 1o Cartório de Registro Imóveis desta Comarca. 

 
Capítulo II 

DAS CONCESSÕES DE DIREITO REAL DE USO 
Seção I 

Da autorização 
 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 75, § 1º, da Lei Orgânica do 
Município, fica autorizado exclusivamente a conceder direito real de uso das frações ideais do imóvel 
desafetado pelo art. 1º desta Lei, aos concessionários, em Condomínio, para edificação das instalações 
do Complexo Comercial da Feira da Sulanca de Caruaru – Governador Eduardo Campos –, que deverá 
congregar os comércios varejista e atacadista de artigos do vestuário em geral, além de atividades 
extras desenvolvidas na Feira da Sulanca. 

Parágrafo único. A concessão de direito real de uso abrange o direito dos concessionários 
utilizarem o solo, o subsolo e/ou o espaço aéreo, relativo ao terreno desafetado pelo art. 1º desta Lei. 
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Seção II 

Da finalidade 
 

Art. 3º A área de terreno desafetada pelo art. 1º desta Lei, somente poderá ser destinada para 
instalação de boxes, lojas e quaisquer outros espaços que virão a constituir o Complexo Comercial da 
Feira da Sulanca de Caruaru – Governador Eduardo Campos –, nos termos desta Lei. 

 
Seção III 

Da existência de relevante interesse público devidamente justificado 
 

Art. 4º A existência de relevante interesse público devidamente justificado na concessão de 
direito real de uso das frações ideais do imóvel desafetado pelo art. 1º desta Lei, para edificação das 
instalações do Complexo Comercial da Feira da Sulanca de Caruaru – Governador Eduardo Campos –, 
configura-se pela flagrante necessidade de transferência da Feira da Sulanca do Parque 18 de Maio, 
para possibilitar melhor fluidez do trânsito na área do centro comercial deste Município, maior 
qualidade de trabalho, melhoria na segurança dos sulanqueiros, lojistas e de seus respectivos clientes e 
demais transeuntes, fomentando e potencializando o desenvolvimento e a economia locais, tudo isso 
alinhado à necessidade de garantir aos sulanqueiros e lojistas das áreas de influência da Feira da 
Sulanca, o direito de continuarem exercendo suas atividades econômicas no novo equipamento, em 
atenção ao princípio da segurança jurídica. 

 
Seção IV 

Dos concessionários 
 

Art. 5º Os concessionários serão os beneficiários das concessões de direito real de uso de que 
trata esta Lei, respeitando-se prioritariamente o cadastro já existente no âmbito do Município, no que 
tange às atividades regulares exercidas na Feira da Sulanca e respectivas áreas de influência. 

 
Seção V 

Do objeto 
 

Art. 6o O objeto das concessões de direito real de uso serão as frações ideais do terreno 
desafetado pelo art. 1o desta Lei, calculadas de acordo com as determinações da Lei Federal no 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, e com as vigentes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), bem como proporcionalmente à área de construção das unidades comerciais a que estiverem 
as ditas frações ideais vinculadas. 

 
Seção VI 

Da gratuidade e dos encargos 
 

Art. 7º O Município nada cobrará para a concessão de direito real de uso do objeto desta Lei, 
reservando-se, em contrapartida, aos concessionários o ônus para com o custeio da construção das 
instalações do Complexo Comercial da Feira da Sulanca de Caruaru – Governador Eduardo Campos –, 
além dos encargos civis, administrativos e tributários e de qualquer natureza que incidirem sobre o 
empreendimento, na proporção das correspondentes frações ideais. 

 
Seção VII 
Do prazo 

 
Art. 8º As concessões de direito real de uso a que se refere esta Lei terão prazo indeterminado. 
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Seção VIII 
Da imissão na posse 

 
Art. 9º O concessionário só será imitido na posse da correspondente fração ideal se estiver em 

dia com todas as obrigações assumidas quando da concessão e com as demais legalmente exigíveis, 
inclusive para com a respectiva construção. 

 
Seção IX 

Da possibilidade de constituição de garantia real pelo concessionário 
 

Art. 10. Independentemente de prévia anuência do Município, o concessionário que estiver em 
dia para com todas as obrigações assumidas quando da concessão e com as demais legalmente 
exigíveis poderá dar o direito real de uso a ele concedido em garantia real para contratação da 
construção da correspondente unidade comercial. 

 
Seção X 

Da transmissibilidade por ato entre vivos ou causa morte 
 

Art. 11. É permitida a transmissão do objeto da concessão por ato entre vivos ou causa morte, 
na forma da Lei, gratuita ou onerosamente, desde que esteja o concessionário em dia com todas as 
obrigações condominiais, inclusive com a construção, e com as demais legalmente exigíveis. 

 
Seção XI 

Da resolução 
 

Art. 12. Resolver-se-á de pleno direito a concessão de direito real de uso, a qualquer tempo, 
caso o concessionário dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida nesta Lei ou deixe de cumprir 
com suas obrigações condominiais ou com quaisquer dos deveres assumidos quando da concessão ou 
outras legalmente exigíveis, devendo as eventuais benfeitorias incorporadas à correspondente fração 
serem alienadas pelo Condomínio, observado o procedimento a que se refere o art. 63, da Lei Federal 
no 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 

 
Parágrafo único. Incluem-se nas obrigações condominiais as despesas para com a construção 

do Complexo Comercial da Feira da Sulanca de Caruaru – Governador Eduardo Campos. 
 
Art. 13. Estando o concessionário em alguma das situações de inadimplência elencadas no art. 

12 desta Lei, é dever do Município, de ofício ou a requerimento comprovado do Condomínio, em no 
máximo 05 (cinco) dias, notificar, através do Cartório de Registro de Capítulos e Documentos 
competente, o concessionário em situação irregular para, no prazo de 10 (dez) dias, purgar a mora. 

 
Art. 14. Findo o prazo para purgar a mora sem que haja cumprimento da(s) 

contraprestação(ões) devida(s) pelo concessionário, deverá o Município no prazo de 05 (cinco) dias, 
promover a avaliação das benfeitorias incorporadas à fração ideal e oficiar o Condomínio para 
proceder ao leilão privado das benfeitorias incorporadas à correspondente fração ideal, na forma do 
art. 63, da Lei Federal no 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 

 
§ 1o Só poderão participar do leilão interessados habilitados perante o Município, de acordo 

com a regulamentação desta Lei. 
 
§ 2o O valor auferido no leilão, abatidos os débitos da correspondente fração ideal para com o 

Condomínio e com a municipalidade, vencidos até a data do leilão, será pago ao concessionário no 
prazo de 10 (dez) dias na sede do Condomínio ou, não comparecendo neste prazo, consignado 
judicialmente. 
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Art. 15. Não caberá ao concessionário inadimplente direito à indenização pela perda da 
concessão de direito real de uso da correspondente fração ideal. 

 
Art. 16. Alienadas as benfeitorias, caberá ao Município requerer ao Oficial do Registro de 

Imóveis competente que averbe à margem do registro da concessão da correspondente fração ideal a 
resolução do contrato de concessão, apresentando comprovante de pagamento feito ao concessionário 
inadimplente ou do depósito judicial, conforme o caso, na forma desta Lei. 

 
Parágrafo único. Estando o direito real de uso titularizado pelo concessionário gravado de 

garantia real, na forma do art. 10 desta Lei, a resolução da concessão deverá ser promovida 
judicialmente, observando-se previamente o procedimento determinado pelos arts. 13 e 14 desta Lei, 
no que for aplicável. 

 
Capítulo III 

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA 
Seção I 

Das disposições preliminares 
 

Art. 17. O processo de transferência consiste na sequência de atos e procedimentos pela qual a 
Feira da Sulanca será retirada definitivamente do Parque 18 de Maio, para o Complexo Comercial da 
Feira da Sulanca de Caruaru – Governador Eduardo Campos –, a ser edificado e implantado no terreno 
desafetado pelo art. 1o desta Lei; assim também da transferência da gestão direta do Poder Executivo 
Municipal, para a gestão do Condomínio formado pelos concessionários; observando-se a perfeita 
harmonia dos princípios da administração pública, do desenvolvimento sustentável e do respeito ao 
meio ambiente, das memórias histórica e cultural da Feira da Sulanca, da segurança jurídica, das 
diretrizes urbanísticas, da acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, da legislação consumerista, da preservação das relações socioeconômicas dos condôminos e 
priorização da manutenção das vizinhanças, da observância do direito de preferência para sulanqueiros 
e lojistas das áreas de influência da Feira da Sulanca, conforme as fases a seguir elencadas, 
observando-se a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas atinentes à matéria, no 
que couber: 

I – Habilitação dos sulanqueiros e lojistas das áreas de influência da Feira da Sulanca 
interessados, observando-se a disposição contida no art. 5º desta Lei; 

II – Formação preliminar do Condomínio, conforme a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 
1964; 

III – Concorrência privada para definição do projeto, do preço, da forma de pagamento e da 
contratação da construção, observadas no que couber as regras da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 
1964; 

IV – Escolha das unidades comerciais por parte dos condôminos sulanqueiros e lojistas das 
áreas de influência da Feira da Sulanca, observando-se prioritariamente o critério de preservação das 
vizinhanças; 

V – Habilitação dos demais interessados e escolha das unidades comerciais, que não se 
enquadrem na situação prioritária do inciso I, deste artigo, caso haja frações ideais remanescentes para 
concessão; 

VI – Contratação da construção diretamente pelos condôminos e execução da obra, observando-
se necessariamente o sistema de condomínio e o regime de empreitada da Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964; 

VII – Escritura de destinação, concessão de direito real de uso, divisão ideal, instituição, 
atribuição e Convenção de Condomínio, em conformidade com a legislação notarial e registral 
imobiliária vigente; 

VIII – Transferência definitiva, autorizando-se o uso do poder de polícia administrativa para 
garantir a efetividade da transferência. 
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§ 1o Consideram-se sulanqueiros pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que titularizem 
Alvará Municipal para os comércios varejista ou atacadista de artigos do vestuário em geral, além de 
atividades extras desenvolvidas na Feira da Sulanca, até a data de entrada em vigor desta Lei, 
exclusivamente nos respectivos limites, já devidamente cadastrados pelo Município. 

 
§ 2o Os lojistas das áreas de influência da Feira da Sulanca são empresários individuais e 

pessoas jurídicas de direito privado regularmente constituídos na forma da legislação aplicável e que 
titularizem Alvará Municipal, cujos ramos de atividades a que se dediquem se enquadrem em 
comércios varejista ou atacadista de artigos do vestuário em geral, além de atividades extras 
desenvolvidas na Feira da Sulanca, exclusivamente nos logradouros respectivamente adjacentes. 

 
§ 3o O Condomínio consiste no ente jurídico despersonalizado de direito privado pré-

constituído, formado e administrado na forma desta Lei, da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
e das demais normas atinentes à matéria. 

 
§ 4o Concorrência privada é a sequência de atos e procedimentos regida por esta Lei, pela Lei no 

4.591, de 16 de dezembro de 1964, e pelas demais normas correlatas, destinada a normatizar o 
procedimento de eleição e contratação de obras, bens e serviços pelo Condomínio, notadamente da 
construção do Complexo Comercial da Feira da Sulanca de Caruaru – Governador Eduardo Campos. 

 
§ 5o Unidade comercial se trata do conjunto de partes e peças individualizadas no projeto de 

implantação e construção, composta por uma área de uso privativo e uma área de uso comum de 
divisão proporcional, representativas de uma fração ideal de solo, calculadas em conformidade com as 
regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 
§ 6o Condôminos são os sulanqueiros, lojistas das áreas de influência da Feira da Sulanca e 

demais interessados devidamente habilitados ao processo de transferência e que, cumpridos os devidos 
requisitos legais, poderão se tornar beneficiários das concessões de direito real de uso de que trata esta 
Lei. 

 
§ 7o A escritura de destinação, concessão de direito real de uso, divisão ideal, instituição, 

atribuição e Convenção de Condomínio é o instrumento jurídico pelo qual, por decisão do 
Condomínio, Poder Executivo Municipal destinará o terreno desafetado pelo art. 1o desta Lei para a 
construção, por parte dos beneficiários, do Complexo Comercial da Feira da Sulanca de Caruaru – 
Governador Eduardo Campos –, concedendo-lhes o direito real de uso das frações ideais vinculadas à 
construção das respectivas unidades imobiliárias, dividindo o dito terreno em tantas partes ideais 
quantas unidades comerciais haja no projeto eleito pela assembleia de condôminos, bem como 
instituindo definitivamente o Condomínio, atribuindo as unidades comerciais, as quais as frações 
ideais divididas se vinculam, aos correspondentes condôminos, e estabelecendo as regras da 
Convenção de Condomínio. 

 
§ 8o Por transferência de definitiva compreende-se o ato pelo qual o Poder Executivo Municipal 

estará autorizado a se imitir na posse plena da parte do Parque 18 de Maio onde está localizada a Feira 
da Sulanca. 

 
§ 9o A Feira da Sulanca será transferida definitivamente do Parque 18 de Maio no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias da concessão do alvará de habite-se do Complexo Comercial da Feira da 
Sulanca de Caruaru – Governador Eduardo Campos –, ficando o funcionamento ao público do dito 
Complexo Comercial condicionado à efetivação desta disposição, encerrando-se completamente toda e 
qualquer atividade da Feira da Sulanca desenvolvida no Parque 18 de Maio, autorizando-se o Poder 
Executivo Municipal a utilizar-se de poder de polícia administrativa para garantir a imissão na posse, a 
guarda do terreno público e a imediata demolição das edificações existentes. 
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Seção II 

Do Complexo Comercial da Feira da Sulanca de Caruaru – Governador Eduardo Campos 
 

Art. 18. O Complexo Comercial da Feira da Sulanca de Caruaru – Governador Eduardo 
Campos deverá observar as exigências contidas nesta Lei, na legislação vigente e possibilitar a 
congregação das atividades constantes do art. 2º desta Lei. 

 
Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 19. O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei, mediante Decreto, no prazo de 30 
(trinta) dias da data da sua publicação. 

 
Art. 20. Fica revogada a Lei Municipal nº 5.445, de 30 de maio de 2014. 
 
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Palácio Jaime Nejaim, 18 de junho de 2015; 194º da Independência; 127º da República. 

 
  
 

JOSÉ QUEIROZ DE LIMA 
Prefeito 

 
 

 


