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TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAS 
DO LOTEAMENTO (INSERIR NOME DO LOTEAMENTO) 

 
O MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, ESTADO DE MINAS GERAIS, neste ato representado pelo seu 
Prefeito Municipal, (inserir nome do prefeito), doravante denominado somente MUNICÍPIO e 
de outro lado (inserir nome/razão social do loteador(a)), pessoa (física/jurídica) de direito 
privado, inscrita no (CPF/CNPJ) sob nº (inserir número CPF/CNPJ) , com sede e foro na Cidade 
de (inserir cidade do loteador(a), na (inserir endereço do loteador(a)), doravante denominada 
simplesmente LOTEADOR(A), de conformidade o disposto na Lei Federal n° 6.766/79 e na 
legislação municipal, de comum acordo assinam o presente Termo de Acordo, formulado 
conforme as cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A LOTEADORA se compromete a executar as obras de infraestrutura 
no loteamento (Inserir nome do loteamento), localizado no bairro (inserir bairro/localidade), 
matricula n° (inserir número da matrícula do loteamento), do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Carandaí MG, com área total loteada de (inserir área da gleba a ser loteada) 
m², cuja infraestrutura corresponde à implantação das obras exigidas pela Legislação Federal 
e Municipal sem ônus ao MUNICÍPIO.  
 
a) A LOTEADOR(A) se compromete a executar as obras, a seguir enumeradas, de acordo com 
o cronograma financeiro e físico apresentado: 
1 - Locação das quadras;  
2 - Abertura das vias de circulação e terraplanagem com os respectivos marcos de 
alinhamento e nivelamento;  
3 - Pavimentação (Inserir tipo de pavimentação) das vias de circulação, meio-fio e sarjeta;  
4 - Redes de captação e drenagem de águas pluviais, conforme projeto aprovado pelo 
MUNICÍPIO;  
5 - Arborização do loteamento, conforme (inserir proposta aprovada pelo CMMA), aprovado 
pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carandaí/MG (CMMA).  
6 - Implantação da rede de distribuição de energia elétrica com iluminação pública, conforme 
projeto aprovado pela CEMIG;  
7 - Rede de distribuição de água potável, conforme projeto aprovado pela COPASA MG; 
8 - Rede de esgotamento sanitário, identificando o lançamento na rede pré-existente do 
município ou no equipamento público urbano de tratamento, conforme projeto aprovado;  
9 - Elaboração e execução dos projetos de sinalização e acessibilidade das vias públicas; 
10 - O imóvel loteado restará distribuído nos seguintes quantitativos: 
I – (inserir área dos lotes)  m² (porcentagem do total da gleba) de área de lotes – (número) de 
lotes;  
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II – (inserir área institucional de equipamentos comunitários) m² (porcentagem do total da 
gleba) de área institucional de equipamento comunitário;  
III – (inserir áreas institucional de equipamento público urbano) m² (porcentagem total da 
gleba) de áreas institucionais de equipamento público urbano; 
IV – (inserir áreas verdes e preservação ambiental) m² (porcentagem total da gleba) de áreas 
verdes e áreas de preservação ambiental; 
V – (inserir áreas do sistema lazer) m² (porcentagem total da gleba) de Sistema Lazer/área de 
recreação/ praças;  
VI - (inserir áreas do sistema viário) m² (porcentagem total da gleba) de Sistema viário; 
VII – [...] (inserir demais áreas a especificar) 
 
ÁREA TOTAL (100%) –  (inserir área total da gleba) m². 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - A LOTEADOR(A) dará em caução, como garantia da execução das obras 
de infraestrutura, (inserir descrição detalhada dos bens dado em garantia) 
 
§ 1° - O loteamento será executado em conformidade com os cronogramas físico e financeiro 
apresentado pela LOTEADOR(A). 
 
§ 2° - Executadas as obras, o MUNICÍPIO deverá emitirá Termo de Verificação e Aceitação das 
Obras (TVO) e por ato de Decreto do Prefeito Municipal reconhecerá que a infraestrutura do 
loteamento se encontra devidamente implantada e liberará da caução dos bens gravados em 
garantia do presente, dando assim por cumprida as obrigações assumidas neste termo pela 
LOTEADOR(A), nada mais tendo a realizar no respectivo loteamento.  
 
§ 3° - Os lotes ora caucionados não poderão ser comercializados, antes da emissão do 
respectivo alvará de liberação da caução.  
 
§ 4° - O MUNICÍPIO autorizará o descaucionamento proporcional dos lotes na medida em que 
as obras de infraestrutura do loteamento forem executadas pela LOTEADOR(A).  
 
§ 5° - O(A) LOTEADOR(A) deverá formalizar no ato do registro do Loteamento a CAUÇÃO DOS 
BENS DADOS EM GARANTIA em favor do MUNICÍPIO, fazendo constar no respectivo registro a 
promessa de execução das obrigações, e no caso de inadimplência, os mesmoS serão 
processados por meio de execução de caução.  
 
CLAUSULA TERCEIRA – O(A) LOTEADOR(A) poderá dispor livremente dos lotes não 
caucionados, após o registro imobiliário do loteamento. As outorgas das escrituras públicas de 
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compra e venda serão autorizadas pelo MUNICÍPIO na proporção das obras executadas pela 
LOTEADORA.  
 
§ 1° - Nenhuma escritura definitiva de compra e venda poderá ser outorgada antes da 
autorização do Departamento Municipal de Obras.  
 
§ 2° - O(A) LOTEADOR(A) deverá facilitar a fiscalização permanente do MUNICÍPIO durante a 
execução dos serviços, ficando de responsabilidade do MUNICÍPIO disponibilizar funcionário 
para a fiscalização, não correspondendo à falta de fiscal motivo suficiente para que a 
LOTEADOR(A) paralise as obras do loteamento.  
 
§ 3° - Em se comprometendo a venda por meio de contrato particular de compra e venda, a 
LOTEADOR(A) deverá identificar o nome e a situação do loteamento no momento da venda, 
bem como delimitar e identificar, por meio de marcos, a parcela individualizada,.  
 
§ 4° - Em se comprometendo a venda por meio de contrato particular de compra e venda, a 
LOTEADOR(A) deverá  juntar o regramento suplementar dos parâmetros urbanísticos 
adotados no loteamento. 
 
§ 5° - O(A) LOTEADOR(A) deverá, além das condições aqui contidas, observar as demais 
imposições legais contidas nas leis federal e municipal no que se refere aos procedimentos 
para comercialização das unidades autônomas.  
 
CLÁUSULA QUARTA – O(A) LOTEADOR(A) reconhece como valor das obras a executar, o 
montante de R$ (inserir o valor total das obras) (inserir valor por extenso), conforme 
apresentado no cronograma financeiro. 
  
Parágrafo único: Todas as obras de implantação do loteamento serão concluídas no prazo de 
(inserir prazo de execução em meses) (inserir prazo por extenso), contados da data o registro 
do loteamento e expedição do respectivo alvará de execução de obras.  
 
CLÁUSULA QUINTA – O(A) LOTEADOR(A) obriga-se em executar todas as obras de 
infraestrutura no prazo estabelecido, sob pena de se assim não o fazer, se sujeitar, desde já à 
adjudicação dos bens dados em garantia e caucionados, em favor do MUNICÍPIO, além de 
multa cumulativa e não compensatória do valor de 2% do valor total das obras de 
infraestrutura, sem prejuízo das medidas de ações judiciais cabíveis.  
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§ 1° - Em caso de atraso na execução das obras de infraestrutura urbana, acima mencionada, 
aludidas no cronograma de obras a LOTEADOR(A) será notificada formalmente que dentro de 
30 dias, seja regularizado o cumprimento do cronograma.  
 
§ 2° - Ultrapassado o prazo fixado no parágrafo anterior, poderá o MUNICÍPIO aplicará multa 
cumulativa e não compensatória do valor de 2% do valor total das obras de infraestrutura e 
executar as obras do loteamento, adjudicar os bens dados m garantia e caucionados e 
comercializá-los para cobrir os custos com a implantação da infraestrutura, devendo o saldo 
remanescente, caso houver, ser ressarcido a LOTEADOR(A).  
 
§ 3° - Não sendo suficiente o valor de comercialização dos Bens dados em garantia para cobrir 
os custos de infraestrutura, deverá a LOTEADOR(A) pagar a diferença, devendo o MUNCÍPIO 
ajuizar ação de regresso contra o(a) LOTEDAOR(A).  
 
CLAUSULA SEXTA - Executadas as obras constantes do cronograma físico aprovado pelo 
MUNICÍPIO, os bens dados em caução serão liberados mediante comunicado formal do 
MUNICÍPIO ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis.  
 
§ 1° - A constatação da conclusão das obras de infraestrutura urbana acima mencionada será 
feita mediante inspeção que o setor competente do MUNICÍPIO procederá, periodicamente, 
para, ao final, expedir certificado de conclusão das obras mencionadas.  
 
§ 2° - Verificando que o(a) LOTEADOR(A) executou as obras de infraestrutura, o MUNICÍPIO 
expedirá certificado de conclusão dos trabalhos, ficando o(a) LOTEADOR(A) livre de qualquer 
solicitação futura no que se refere às referidas obras, exceto quanto solidez e segurança, 
incumbindo ao MUNICÍPIO promover manutenção das mesmas, mediante sua intervenção 
direta ou das concessionárias dos serviços públicos.  
 
CLAUSULA SÉTIMA - Caso o MUNICÍPIO realize obras, nos termos do §2º, da Cláusula Quinta, 
poderá, ao invés de reverter para o seu patrimônio os bens caucionados, cobrar o valor 
proporcional referido na Cláusula Quarta, atualizado monetariamente segundo os índices de 
variação do IGPM (Índice geral de preço mercado) ou índice oficial em vigor na época.  
 
CLAUSULA OITAVA – O(A) LOTEADOR(A) deverá promover o registro dos projetos do 
loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, sob pena de não o fazendo no prazo legal de 
180 dias, ter revogada a aprovação.  
 



       Prefeitura Municipal de Carandaí 
Um governo simples e para todos 

Adm. 2017-2020 

 

Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro CEP 36280.000 Carandaí Minas Gerais  

Tel. (32) 3361 1117 Fax (32) 3361 1088 e-mail obras@carandai.mg.gov.br 
 47 

CLÁUSULA NONA — Passa a ser parte integrante deste Termo de Compromisso de Execução 
de Obras e Serviços Infraestruturas, os cronogramas financeiro e físico, o memorial descritivo 
do loteamento, a certidão de matrícula do imóvel e demais projetos do loteamento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Fica desde já designado o Foro da Comarca de Carandaí MG., para serem 
discutidas todas as dúvidas oriundas deste Instrumento, com renúncia aos demais.  
 
E por estarem justos e combinados, datam e assinam o presente Termo de Acordo, em quatro 
vias de igual teor e forma, obrigando-se a LOTEADOR(A) fielmente a cumpri-lo.  

 
Carandaí, (dia) de (mês) de (ano). 

 
 

________________________________________ 
(inserir nome do prefeito) 

Prefeito Municipal 
 
 

________________________________________ 
(inserir nome Supevisor) 

Supervisor do Departamento de Obras 
 
 

________________________________________ 
(inserir nome do proprietário) 

CPF/CNPJ sob n° (inserir número) 
 

Testemunhas 
 
 

___________________________            __________________________ 
            Nome:                                                                 Nome: 
            CPF:                                                                     CPF: 
 


