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Firmado entre o MUNICIPIO DE
SEABRA/BA e a Sra. LUIZENALVA ROSA
TELES para estabelecer os compromissos
referentes à regularização fundiária do
loteamento MORADA DO SOL.

De um |ado, como COMPROMITENTE, o MUNICíPIO DE SEABRÁ/BA,
inscrito no CNPJ/MF sob o no 13.922.60410001 -37, representado pelo seu Prefeito,
FÁB|O MIRANDA DE OLIVEIRA, brasiteiro, prefeito do municÍpio de Seabra-Ba em

exercício de mandato eletivo, domiciliado à Rua Horácio de Matos, no 99, Centro,
Seabra-Ba, CEP: 46900-000; e de outro lado, e do outro, como COMPROMISSÁRh,
a empresa LOTEAMENTO MORADA DO SOL LTDA. INSCRITO NO CNPJ
:35.042.486/0001-05 , localizadora na rua Felix Laureano Pires, n'448 , bairro Vasco
Filhho, ciade de Seabra-, para a regularização do loteamento urbano de uso misto
denominado LOTEAMENTO MORADA DO SOL parte 1, e CONSIDERANDO que:

l- A Lei Municipal no 93/98, juntamente com a Lei Federal no 6766/79, disciplinaram
acerca das normas para o parcelamento do solo urbano e para implantação de

empreendimentos imobiliários, estabelecendo assim, a infraestrutura mínima e as
diretrizes de sua execução.

ll - A Lei Federal no 13.46512017 trouxe regularização fundiária como meio de
proporcionar a efetivaçáo da função social da propriedade e do direito social. a
moradia, reconhecido como um direito humano em diversas declarações e tratados
internacionais de direitos humanos do qual o Estado Brasileiro é parte, em especial

na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (artigo )«V), no Pacto
lnternacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (artigol 1 ), na
Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 (artigo 21), na Declaração sobre
Assentamentos Humanos de Vancouver, de 1976, na Agenda 21 sobre Meio

Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Capitulo 7);

lll- O direito difuso à justa distribuição dos benefícios decorrentes do processo de

urbanização, como forma de garantir a erradicação da pobreza e das desigualdades
sociais;
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lV - A necessidade de conciliar-se os direitos fundamentais a vida com dignidade, a

moradia, o desenvolvimento urbano planejado e ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado;

V - A regutarização fundiária permite ao Poder Público local a realização de

investimentos nas áreas precárias, dotando-as de serviços urbanos e infraestrutura,

de modo a melhorar a qualidade de vida dos seus ocupantes, de forma a reinseri-los

na cidade legal, em resgate à cidadania;

Vl - A regularização Íundiária, a par de todos os benefÍcios acima mencionados,

constitui-se de uma imposição legal, implicando, como tal, em obrigações a serem

cumpridas por todos os envolvidos, sejam eles o empreendedor, os moradores e o
proprietário;

Vll - As obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos

comunitários e de melhoria habitacional, bem sua manutenção, podem ser realizadas

antes, durante ou após a conclusão da REURB;

Vlll - O Município deverá definir, por ocasião da aprovação dos projetos de

regularizaçâo fundiária, nos limites da legislação de regência, os responsáveis pela:

implantação dos sistemas viários; implantação da infraestrutura essencial e dos

equipamentos públicos ou comunitários, quando for o caso; e implementação das

medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental, e dos estudos

técnicos, quando for o caso;

lX - As responsabilidades de que trata o item Vll serão atribuídas ao

parcelador/empreendedor irregular, bem como que os responsáveis pela adoção de

medidas de mitigação e compensação urbanÍstica e ambiental deverão celebrar termo

de compromisso com as autoridades competentes como condição de aprovação da

regularização do loteamento urbano.

X - o contexto do lote urbano regularizando, imóvel privado localizado em Seabra/Ba,

matriculado sob no 7.822, no Livro n'2IAAD de Registro Geral do Cartório de Registro

de lmóveis da Comarca de Seabra, com área de 558.865,00M2 (quinhentqs. e

cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco metros quadrados), que engloba o

presente loteamento irregular.

Xl - A área ocupada por este loteamento irregular consolidado é também permeada

por outras públicas para implantaçâo de equipamentos públicos urbanos (EPU)'

equipamentos públicos comunitários (EPC) e espaços livres de uso público (ELUP);

áreas menores, podendo se veriÍicar: (i)ocupaçóes de natureza urbana e visivelmente
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irreversível, portanto carentes de serem contempladas no contexto da regularização

fundiária de toda região, mas principalmente; (ii) áreas não parceladas, que poderiam

ser destinadas à criação de áreas públicas para implantação de equipamentos
públicos urbanos (EPU), equipamentos públicos comunitários (EPC) e espaços livres

de uso público (ELUP);

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO,

com fulcro no § 60 do artigo 5o da Lei Federal no 7.34711985, no § 30 do art. 43 da Lei

Municipal no 93/98, Lei Federal no 93/98 e das normas aplicáveis do Decreto Municipal
no 4912019 e do Decreto Federal no 9.310/20í8 pela forma e condições a seguir

especiÍicadas:

CLÁUSU PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Ajustamento tem por

objeto a implementação de medidas necessárias à regularização Íundiária do

loteamento irregular denominado Morada do Sol, garantindo-se que será
providenciado pela coMPROMISSÁR|A todas as medidas necessárias à efetivação

deste TAC.

Parágrafo único - O presente TAC instaura, de oÍício, conforme poder conferido no
art. 50, l, do Decreto Municipal no 4912019, abertura de procedimento formal de

REURB, estando seus requisitos de admissão contidos ao longo do instrumento e de

seus ANEXOS.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAçôEs DA coMPRoMtssÁRh: para

atender ao disposto na Cláusula Primeira, a COMPROMISSÁRh se compromete a:

a) Garantir o percentual mínimo de 35% de área pública, com sistema viário,
calçadas e áreas institucionais, conforme LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO
CADASTRAL GEORREFERENCIADO em anexo (l);

b) Transferir para a Prefeitura Municipal de Seabra/Ba, através de escritura
pública de doação uma área de 8.668,91 (oito mil seiscentos e sessenta e oito metros

e noventa e um centímetros quadrados) m2, conforme levantamento planimétrico e
memorial descritivo em anexo (ll), com a finalidade de implantação de área

institucional pelo COMPROMITENTE, em um prazo de 30 (trinta) dias, após._a

publicação deste TAC;
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c) Para garantia da execução das obras de inÍraestrutura da primeira etapa deste

loteamento, a LOTEADORA dará em caução '16 (dezesseis) lotes, sendo os lotes de

no 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29 da Quadra L e os lotes no 19, 20, 2'l , 22' 23' 24, 25'

26 da Quadra K.

d) Elaborar o Projeto de Regularização Fundiária (PRF), sob suas expensas, e com a

supervisão da comissão de Regularização Fundiária Municipal de Seabra (CRFMS),

conforme os requisitos do art. 16 do Decreto Municipal no 4912019, em um prazo de

60 (sessenta dias).

d) Adotar as medidas de adequação para correção das desconformidades estruturais

e jurídicas apontadas no PRF no cronograma estabelecido conjuntamente com a

CRFMS.

e) Adotar as medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e

realocação de edificações, caso necessárias, propostas no PRF e/ou recomendadas

pela Comissão de Regularização Fundiária Municipal de Seabra (CRFMS)'

f) Concluir as obras de infraestrutura essencial, consistentes em:

| - sistema de abastecimento de agua potável, coletivo ou individual;

ll - sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual; ' '

lll- rede de energia elétrica domiciliar;

lV- soluções de drenagem, quando necessário;

V - pavimentação asfáltica ou calçamento em paralelepípedo;

Vl - outros equipamentos a serem definidos pelo COMPROMITENTE;

h) Respeitar o cronograma de obras anexo a este termo, cujo prazo será de 24 (vinte

e quatro) meses, prorrogável por mais 12 (doze) meses, desde que devidamente

justificado e com a autorizaçâo do COMPROMITENTE;

i) Provar que o núcleo urbano informal não está situado em áreas de riscos;

j) Apresentar o orçamento de gasto para a conclusão das obras;

k) Acolher todas as determinações e medidas técnicas do órgão ambiental municipal;

l) Exercer imediata e efetiva vigilância sobre as áreas reservadas para áreas

institucionais e áreas verdes para impedir eventuais invasões, até a efetiva doação,

prescrita na alínea "b", ao Município de Seabra/BA

(
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Parágrafo primeiro - A COMPROMISSÁRlA disporá de equipe multidisciplinar, com
profissionais da ârea jurídica, topográfica, de engenharia civil, ambiental e contábil,
às suas expensas, que responderá pela elaboração do PRF e a execução de todos

os aspectos deste TAC.

Parágrafo Segundo - As obras descritas nas alíneas "d", "e" e "f' serão objeto de

capítulo próprio do PRF, com o apontamento de cronograma, custos e

responsabilidade técnicas, ali previsto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÔES DO COMPROMITENTE:
COMPROMITENTE, o Município de Seabra/BA, compromete-se a:

a) Aprovar o PRF apresentado pela COMPROMISSARIA, com vistas na

regularização fundiária do loteamento irregular consolidado denominado "Morada dó

Sol", objeto do presente feito, com a utilização de quaisquer instrumenlos, que julgar

necessários, previstos no art. 60 Decreto Municipal no 4912019, com a implantação

dos equipamentos urbanos na área a ser doada, conforme a sua discricionariedade
administrativa, bem como expedir títulos de domínio aos possuidores de lotes desta

área, ou, a seu critério, quaisquer outros instrumentos de garantia da propriedade

imobiliária;

b) Efetuar efetiva fiscalização sobre o andamento e conformidade das obras de

infraestrutura do loteamento, após aprovação do PRF;

c) Efetuar efetiva fiscalização sobre o loteamento, a fim de evitar obras sem

alvará de construçáo e acompanhamento de responsável técnico ou erguidas em

áreas de risco, adotando as providencias inerentes ao poder de polícia administrativa
para embargo das obras clandestinas ou irregulares e notificações para adequação.

d) Fornecer apoio oficial na obtenção das cartas de viabilidade dos sistemas de

distribuição de água e de energia elétrica junto às concessionárias de serviços
públicos responsáveis.

,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

cLÁusuLA QUARTA - DO PROCEDTMENTO DE REGULARIZAçAO FUNDIÁR|A:
O processo de regularização fundiária será efetivado em conformidade com o PRF

aprovado pela CRFMS, abrangendo os instrumentos previstos no art.6 do Decreto

Municipal no 49 de 15 de maio de 2019, podendo ser precedido de DEMARCAçÃO
URBANÍSTICA, com toda sua documentação pertinente e deverá ser informado aos
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possuidores dos lotes pela PROPRIETÁRIA, pelas melhores formas e meios mais
adeguados de comunicação, referente as seguintes orientaçôes:

a) Ter conhecimento do processo de regularização ao locatário, ocupante ou
usuário e sucessores do lote, obrigando-os a respeitar, todas as orientaçôes deste
TAC;
bl Não Íazer aterros, desaterros, ou desvios de água pluviais, nem qualquer
movimento, de terras que possa prejudicar os terrenos vizinhos;

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICIDADE: DA D|VUI gação para conhecimento
público - as partes promoverão ampla divulgação do teor do presente termo de
compromisso, através de sua publicaçâo no Diário Oficial do MunicÍpio e, se possível,
nos meios de comunicação social ou por rádio.

CúUSULA SÉTIMA - DA V|GÊNCIA: O prazo iniciat de vigência do presente TAC
é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogável por
mais í 2 (doze) meses, de forma devidamente justificada, por qualquer uma das
partes, até o seu integral adimplemento.

Parágrafo único - Em caso de ocorrência de justo motivo que impeça o cumprimento
dos prazos ajustados, o responsável pelo cumprimento deverá comunicá-lo no prazo
máximo de 30 (trinta) dias , a contar de sua constatação.

CLÁUSULA OITAVA- VALIDADE: O presente termo produzirá seus efeitos legais a partir
de sua celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial a partir de sua publicação
em Diário Oficial do Município.

CúUSULA NoNA - PENALIDADES: o não cum primento das obrigações previstas
neste ajuste, no prazo e condições acordados, implicará o pagamento por parte da
GOMPROMISSÁR|A de multa diária no Valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
incidente a partir do descumprimento da obrigação avençada, sem prejuízo de outras
sanções cabÍveis.

Parágrafo primeiro - A multa por descumprimento de cláusula firmada no presente
Termo de Acordo e Compromisso poderá ser cumulada para tantos descumprimentos
quantos forem apuradas.
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Parágrafo segundo - Sobre o não pagamento de multa apurada recairá mora e
atualização monetária com aplicação do Índice previsto em Decreto do Chefe do
Executivo anual referente à correção monetária dos tributos municipais, com
consequente inscrição em Dívida Ativa Municipal e negativação nos cadastros de
proteção de crédito.

Parágrafo Terceiro - O valor das multas será revertido ao Fundo Municipal do Meio
Ambiente, Lei Municipal n'498/2013. De 21 de dezembro de 2013.

CúUSULA DÉCIMA - DISPoSIçÕES GERAIS: Atribui-se ao presente termo a

força executiva descrita no artigo 784, lll do CPC e §ío do art.21 do Decreto no

9.310/2018, considerando que a obrigação e certa, liquida e exigÍvel, sendo suficiente
para apuração do debito o relatório emitido pelo fiscal do Município das obras
inadimplidas injustifi cadamente.

O presente Termo não exime a COMPROMISSÁR|A do cumprimento das obrigações
constantes na Legislação Municipal, Estadual e Federal, bem como de outros Termos
de Ajustamentos de Conduta eventualmente firmados perante outros órgãos.

O presente título executivo obriga, em todos os seus termos, a COMPROMISSÁRIA
bem como seus eventuais sucessores, a qualquer tÍtulo e a qualquer tempo.

Fica eleito o foro da Comarca de Seabra/BA, para dirimir eventuais questões oriundas
do presente Termo de Compromisso.

E por estarem de acordo, as partes contratantes assinam o presente termo, em
presença das testemunhas abaixo assinadas para que produza efeitos legais.

Seabra-Ba,03 de Outubro de2022.
,r1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

cNPJ/MF N. 13.922.604/0001-37

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
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Testemunhas:

LOTEAMENTO MORADA DO SOL LTDA.

CNPJ :35.042.486/0001 -05
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