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ORDAO 

Contrato de Comodato de Terreno0 

A Prefeitura Municipal de Jordào, neste ato representado peo 

Departamento Tributario e Imobiliário, através de seus representantes legalmente 

constituidos, abaixo subscrtos, e o/a Sr (a). SIVALDO BARBOSA SERENO 

brasileiro (a). autônomo (a). portador (a) do RG n* 371274-SEPCIAG, CPF n 

688.501.742-68, residente e domiciliado nesta cldade de Jordao Acre. Sto na 

Aldeia Mae Bena terra indigena Auto Rio arauaca, senngal independéncia 

podendo ser encontrado no mesmo endereço, acordam entre si o presente termoo 

de comodato: 

Clausula Primeira -do Objeto 

presente Contrato tem como objeto de comodato de 01 (um) 

terreno por parte da Prefeitura, loçalizado na Rua José Siqueira de Figueiredo. 

Clausula Segunda - das Metas 

terreno medindo 13 (metro) de largura por 25 (metros) de 

comprimento para construçao de residència dentro d8s especiicações exigidas 

pela Prefetura Municipal de Jordao (tamanho padrao), 

Clausula Terceira - dos Compromissos 

) O terreno sera repassado pela Pretetura para o pretendente sem 

Onus 
0) propretario sera responsavel em manter o lerreno limpo e livre de 

quaisquer entulhos; 

1) As taxas para construção e IPTU serão pagas pelo proprietârio quando 

cobradas 
V) De acordo com a Lei N° 018/2010, de 14 de junho de 2010, e o projeto 

de Leio de N° 006/2018 que alterao art. 4° Caput, I, e art 5° da Lei n° 

018 de 14 de junho de 2010 o proprietário do terreno terá 90 (noventa) 

dias para realizar a construção e só podera vender a propriedade apos 

transcomidos 05 (cinco) anos de uso, a partir do Temo de Posse elou 

outro documento de igualteor. 
Onão cumprimento do Artigo 5", da Lei e do Projeto 006/2018 

Supracitada acarretará na retomada do lote do Contrato em questão, 
sahin disnosicãn Ienal em GRntrárig, para ser allenado a prereUrd 



Municipal de Jordao. quando então sera tepassado 3 outro 

interessado, que atenda as exigencias legars 

Clausula quaa 

Fica estabelecido o Departamento Imobiliário/Tributário da Prefetura 

para Diimir qualquer duvda. 

Jordão- Acre, 15 de Fevereiro e 2022 

Francißco Naúdo Ribeiro Souzaa 

Prefeto Muhicipal, de Jordão -Acre, 

Sivaldo Barbosa serEna 

Contratante/Compromissado 
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