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MUNICÍPIO DE CORIBE
TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO
Termo de Acordo Administrativo que entre si fazem, de um lado, O MUNICÍPIO DE
CORIBE, pessoa jurídica de direito público, com endereço à Rua Bandeirantes,
285, centro – Coribe - Bahia, CNPJ nº. 13.912.084/0001-81, a seguir denominado
EXPROPRIANTE, neste ato representado pelo prefeito Sr. Murillo Ferreira Viana,
e, do outro lado, o Sr. Alex Silveira Ledo, brasileiro, portador do RG de nº.
763.668.982 SSP/BA e do CPF/MF de nº. 007.954.476-20, solteiro, residentes e
domiciliado à Rua Sete de Setembro, 223, centro – Coribe - Bahia, a seguir
denominado EXPROPRIANDO, tudo em conformidade com o processo
administrativo nº. 00209/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem como objetivo dispor sobre
a indenização expropriatória da integralidade do imóvel desmembrado da Fazenda
Cacimbinha, medindo 42.490,00 m², localizado às margens da BR 135 –
Coribe/Cocos, neste Município de Coribe, conforme descrição pormenorizada
constante no memorial descritivo e laudo avaliatório, os quais são partes
integrantes deste Termo de Acordo;
Parágrafo Único - O imóvel expropriando foi declarado de utilidade pública para fins
de desapropriação, através do Decreto Municipal nº. 065, datado de 28 de junho
do ano de 2021 cópia anexa, e é de propriedade do EXPROPRIANDO por força da
Matrícula de nº. 6802, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coribe Ba.
CLÁUSULA SEGUNDA – O EXPROPRIANTE pagará, a título de indenização, a
quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), consoante conclusão do Laudo de
Avaliação efetuado pela Comissão nomeada pela Portaria nº 158/21;
Parágrafo primeiro - O valor fixado no caput desta cláusula corresponde à justa
indenização.
Parágrafo segundo – O pagamento da justa indenização acima mencionado será
realizado em duas vezes.
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Parágrafo terceiro - O pagamento da justa indenização será efetuado mediante
transferência para a conta corrente de titularidade do EXPROPRIANDO, de nº.
2440-6, agência 3671-4, Bradesco, ou 8359-3, agência 1044-8, Brasil valendo o
comprovante da transferência como recibo.
CLÁUSULA TERCEIRA – Com o recebimento total da quantia referida na cláusula
anterior e, se for o caso, com os acréscimos decorrentes de eventual mora, o
EXPROPRIANDO dará quitação geral, de forma irretratável e irrevogável, para
nada mais requerer, a qualquer título, transmitindo a EXPROPRIANTE o domínio,
direitos, posse e ações que tiver sobre o imóvel expropriando, mediante prévia
lavratura da cabível escritura pública de desapropriação amigável.
Parágrafo primeiro - Ocorrendo à rescisão do presente acordo administrativo, a
EXPROPRIANTE estará obrigada a imediatamente proceder à desocupação, ao
EXPROPRIANDO, do imóvel expropriado que lhe será cedido nos termos do
parágrafo segundo desta cláusula, sob pena de caracterização de esbulho
possessório.
Parágrafo segundo – Após a liquidação do valor indenizatório estabelecido no
presente acordo, e em havendo recusa do EXPROPRIANDO em ceder a
EXPROPRIANTE à posse total do imóvel expropriando, arcará aquele com a multa
de 50% (cinquenta por cento) do valor recebido, além de outras cominações legais.
CLÁUSULA QUARTA – Observado o disposto na cláusula anterior, o
EXPROPRIANDO se obriga, por si e sucessores, a assinar a escritura pública de
desapropriação, ou quaisquer outros documentos, bem como tomar eventuais
providências judiciais que se façam necessárias à transmissão da propriedade,
incumbindo-lhe, ainda, resolver as pendências tributárias eventualmente
existentes, no tocante ao imóvel expropriando.
CLÁUSULA QUINTA – Pelos pagamentos devidos em razão do presente acordo
administrativo responderão os recursos do elemento de despesa n°
4.4.90.51.00.00, Unidade Orçamentária 02.05.00 e Projeto Atividade 1.122.
CLÁUSULA SEXTA - Caso haja descumprimento por parte do EXPROPRIANDO
ou da EXPROPRIANTE de qualquer dos atos constantes neste acordo
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administrativo, que venha a ensejar o ajuizamento de ação judicial para o
implemento das obrigações, a parte inadimplente arcará com os honorários
advocatícios, referentes a 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, bem
como as custas judiciais.
CLÁUSULA NONA - Este contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável.
CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o foro do Município de Coribe - Ba para dirimir
qualquer divergência decorrente da aplicação ou interpretação das cláusulas do
presente termo.
E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente acordo em 02 (duas)
vias de igual teor e validade jurídica, na presença de 02 (duas) testemunhas infra
signatárias.
Coribe - Bahia, 19 de julho de 2021.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
EXPROPRIANTE

Alex Silveira Lêdo
CPF 007.954.476-20
EXPROPRIADO

Testemunhas:
1ª ___________________________

2ª ___________________________

CPF n.º _______________________

CPF n.º _______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUVCREEZNTY5MJQZMTVBMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

