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EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS' E URBANIZAÇÃO

/" RESOLUÇÃO W 017/98

A DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS
E URBANIZAÇÃO - EMURB,

CONSIDERANDO o que determina a Lei 6,766, de 19 de dezembro 1979,
que trata do parcelamento do solo urbano, mormente, o que dispõe o capítulo VI, "Do Registro
do Loteamento e Desrnembramento";

CONSIDERANDO a responsabilidade da EMURB,em garantir a' execução
das obras de infra-estrutura exigidas para aprovação e registro de loteamento, conforme ali, 18,
inciso V da supra citada lei;

CONSIDERANDO a necessidade da EMURB, salvaguardar o cumprimento
das exigências legais e os direitos de terceiros;

..p.-
Usando das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 18 "caput" c

incisos II e V c/c o artigo 8° da Lei Municipal n? 1.994/93, em decisão unânime em reunião
realizada nesta data: "

RESOLVE:

Art. 10
- Para a concessão de Licença e Aprovação de

Loteamento em área do município de Aracaju, além das exigências contidas na Lei n° 6.766/79, o
loteador terá de destinar tantos lotes quantos sejam necessários, para-garantir a execução das
obras de infra-estruturas, conforme art. 18, inciso V da referida lei;

parágrafo único - Os lotes acima referidos ficarão gravados
com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade em favor da EMURB;

Ali. 20
- Para o cumprimento das disposições acima, será

obedecido procedimento abaixo

1) - feito um levantamento completo de todas as obras de infra-
estrutura do loteamento; a Gerência de Custos e Orçamentos da EMURB, apresentará o
orçamento para a sua execução, que fará parte integrante do processo de licença:

2) - Gerêcnia de Projetos Especiais - GEPRE, fará a avaliação
dos lotes, de acordo com o valor de mercado para venda, e reservará o número de lotes

necessáriospara cobriros custosdo orçamen;;i~ !' ~ _
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EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

3) - Após as providências acima a EMURB expedirá um
documento, que deverá ser apresentado no Registro Imobiliário, no qual constará a quantidade e
o número dos lotes, as quadras em que se encontram, o valor de avaliação, a área e o valor total
da caução, além de outros dados que se façam necessários à garantia prevista no parágrafo único
do artigo 10 da presente Resolução;

Art. r -Concluídas as obras de infra-estrutura, de que trata o
artigo 10

, após a vistoria final, os lotes dados como garantia serão liberados para a venda pelo
loteador, sem nenhum ônus para a EMURB;

Art. 3°_ Constatado na vistoria final, que o loteador deixou de
executar ou concluir as obras exigidas por lei, ou, a existência de irregularidades que impeçam a
aprovação do loteamento, fica a EMURB autorizada a proceder a venda do lotes da garantia,
para custear as referidas obras, e/ou, sanear as irregularidades;

Art. 4° - A venda acima autorizada, se procederá na forma da lei
pertinente;

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.

ereiro de 1998
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HviPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

TERMO DE GARANTIA DE LOTEAMENTO 'i

BENEFICIÁiUA DA-c7ARANTIA: EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANIZAÇÃO
GARANTIDOR: J. NUNES CONSTRUÇÕES LTDA
LOTEAMENTO: CONJUNTO RESIDENCIAL VALE DO SOL
VALOR DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA: R$ 99.032,57 (noventa e nove mil, trinta e

dois Reais e cinquenta e sete centavos)
PREÇO DE VENDA POR LOTE: R$ 2.500,00' (dois mil e quinhentos Reais)
NÚJ\1ERO DE LOTES: 40 (quarenta)
NUMERO DA(S) QUADRA(S): 01,02,03 e 04

Pelo presente TERMO DE GARANTIA, J. NUNES CONSTRUÇÕES LTDA
estabelecida nesta capital, na avenida Maranhão n" 940, bairro Siqueira Campos, inscrita no
CGCfMF sob o n° 16.202.491/000-93 aqui representada por seu Diretor PAULO ROBERTO
NUNES DE OLIVEIRA brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF n" 311.054.675-
20, proprietária do Loteamento acima identificado, situado na avenida Benjami Constant, bairro
Santos Dumont, nesta capital, de conformidade com o que determina o art. 18, inciso V da Lei
6.766, de 19 de dezembro de 1979, c/c a Resolução n" 017/98, de 26 de fevereiro de 1998, dá à
EMURB - Empresa Municipal de Urbanização, com sede na Av. Augusto'Franco n° 3.340 bairro
Ponto Novo, nesta capital, inscrita no CGCfMF sob o n° 13.118.145/0001-60, quarenta
(44) lotes, conforme número, quadra e preço unitário descriminado acima, num total de 6.636,71
m- (seis mil seiscentos e trinta e seis metros e setenta e um metros quadrados) perfazendo um
valor total de R$ 100.000,00 (Cem mil Reais) em garantia da execução das obras de infra-
estrutura do lotea~ento acima ideJificadO. ~J.

Arjcaju, 23 ~}b il,de 1998
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PAULO ROBERTONUNES DE O IRA
Diretor

A EMURB, através de seu Diretor Presidente reconhece a validade do presente
~, Termo de Garantia, autorizando o Cartório de Registro imobiliário a proceder o Registro do

Loteamento acima, gravando os lotes aqui e ificados, nos termos da Lei 6.766/79.

Av. Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo - V - 217-5157/217-5158


