
 
 

ANEXO B 
TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA 

 

Saibam quantos este termo virem, que no dia ____de _________________de 

20_______, no município de ____________________________________, Estado do 

Ceará, o(a) Sr(a)._________________________________________________________, 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Carteira de Identidade nº 

________________________, expedida pela _________, inscrito no CPF nº 

______________________________ e seu cônjuge (se casado for) 

_________________________________________________________, (nacionalidade, 

estado civil, profissão), portadora da Carteira de Identidade nº, CPF nº 

_____________________, residentes e domiciliados à 

________________________________________________________________________

______________, no município de ______________________, casados em regime de 

__________________________________________, pelo presente instrumento particular 

de DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA, declara(m) que: 

 

1) É (são) legítimo(s) proprietário(s) do imóvel denominado 

___________________________, localizado no município de 

______________________________, medindo _____ha, conforme matricula nº 

______________, do Cartório __________________________, 

2) Do aludido imóvel doa(m) de livre e espontânea vontade nos termos do Artigo nº 

1.175 e seguintes do Código Civil Brasileiro, a área de 25m2 (vinte e cinco metros 

quadrados) ao Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria dos Recursos Hídricos 

- SRH, inscrita no CNPJ nº 11.821.253/0001-42, neste ato representada pelo  Sr. 

Secretário dos Recursos Hídricos, para que na aludida área seja construído um poço, 

através do Programa Cearense de Perfuração de Poços – PCPF-CE, a ser utilizado de 

forma coletiva, cuja localização será determinada no estudo geofísico. 

3) A área doada encontra-se livre de quaisquer ônus ou impedimentos de ordem legal, 



administrativa, tributária ou qualquer outro. 

4) Compromete(m)-se a conceder aos usuários de água da região, nos termos do art. 

695 e seguintes do Código Civil  Brasileiro, a Servidão Pública, tão logo a obra 

especificada seja concluída. 

5) Têm ciência de que a presente Doação e Servidão Pública tem caráter definitivo, 

não podendo em qualquer época e a qualquer título ser revogada ou interrompida, 

devendo ser respeitadas em todos os termos por si e pelos seus herdeiros e 

sucessores. 

 

O DONATÁRIO afirma aceitar a presente doação, nos termos do presente instrumento. 

Para firmeza e como prova de assim justos e contratados, ambos assinam o instrumento 

particular de DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA, conjuntamente com as testemunhas. 

 _____________, ___ de __________ de ____. 

 

 

DOADOR(ES) 

 

____________________________________________ 

Nome 

____________________________________________ 

Nome 

 

 

DONATÁRIO 

 

____________________________________________ 

Secretário dos Recursos Hídricos 
Testemunhas: 

_________________________________________ 

Nome 

RG 

_____________________________________ 

Nome 

RG 

 


