
\
,t. I

cARToRro RANovAz - orÍcro uNrco

Liwo N" 23 1" Traslado

ESCRITURA IUBLICA DE DESApRornreçÃo ns tr\dóvEI., euE FAZEM coMo
TRANSMITENTES EXPROPRIADOS: BERNÀRDO SOU§À MBNDBS s suo mulhen MARIA
LUZIANE DA SILVA, E COMO ADQUIRENTE EXPRoPRIANTE: O lvftnUChtO Of SÃO

BERNARDO.Iú4, NA FORMA ABAIXO DECLARADO.

SAIBAM quantos esta pública escritura virem que aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e

vinte e um, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Estado do Maranhão, em Cartório perante

mim Tabeliã-Substituta do Oficio Único, compareceram partes entre si, justas e contratadas, a saber:

De um lado como transmitentes expropriados: BERNARDO SOUSA MEI{DBS, Brasileiro, natural de

São Bernardo - MA, lavrador, Identidade (RG) n" 013359102000-I-SESP-MA e do CPF no

007.159.663-16, filho de Francisco das Chagas Mendes e Maria de Jesus de Sousa, e sua mulher

MARIA LUZIANE DA SILVA, Brasileira, São Bernardo - MA, lavradora, Identidade (RG) n'
050726752013-9-SESP-MA e do CPF no 024.717.543-92, filha de Jose Lino da Silva e Maria Luiza

Pereira da Silva, casados civilmente, residentes e domiciliados no Povoado Enxu, s/no, 65.550-000,

neste município de cidade de São Bernardo-MA. E do outro lado como adquirente expropriante: O

MUMCfuIO DE SÃO BERNARDO- IúA pessoa jurídica de üreito público interno, inscrita no CNPJ

sob no 06.125.389/0001-88, nome de fantasia GABINETE DO PREFEITO, com sede na PC. Bernardo

Coelho de Almeida no 863 Cenfro, CEP 65.550-000 São Bernardo - MA, neste ato representado por

seu Prefeiro Municipal JOÃO IGOR VIBIRA CARVALHO, brasileiro, casado, Prefeito Municipal,

RG no 020826522002-9/GESP e CPF n'002.551.633-71, com endereço residencial localizado na Rua

Bernardo Lima no 54, Centro, nesta cidade. E perante esta pelos transmitentes expropriados me foi dito

que na qualidade posseiros do imóvel: Um terreno localizado no Povoado Enxu, zona rural deste

município, (ârea sem registro imobiliário), onde já se encontra implantado um sistema de

abastecimento de água (poço e caixa d'água) onde abastece os habitantes do Pov. Enxu há mais de 10

(dez) anos, sob a responsabilidade e administração do município, desapropriado pelo Decreto

Municipal no 136, de20.05.2021, constantes dos seguintes limites e área: LOCALIZAÇÃO DO

TERRENO: Um terreno rural localizado no Povoado Enxu, zona rwal, desto munioipio de São

Bernardo - MA, representada por um polígono quadrado regular conforme Coordenadas Geográficas

dos vértices demonstradas no quadro abaixo, com fuea superÍicial de 100,00m2 (cem metros
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ESCREVENTE - Ricatdo Almeida Costa

Rua São Vicmte. 66a - Ceotro - Fone: (98) 3477-1216 I (98) 9E420E498

§âo Bernardo - lúA CEP:65.550-000

ATO: 1208

vertice P-1, de Coordenadas, Latitude - 3oL9'26,560"S e Longitude - 42'34'33,760"W ao ponto P-2

de Coordenadas, Latitude - 3"19'26,472"5 e Longitude - 42o34'30,074"W medindol0,00m, (dez

metros), limita-se com a Estrada vicinal que liga o Povoado Enxu ao Povoado Baixa Grande, do ponto

P-1, de Coordenadas, Latitude - 3o19'26.560"S e Longitude - 42o34'33.760"W ao ponto P-3, de

Coordenadas, Latitude - 3o19'26,814"S e Longitude - 42'34'33,942"W medindo 10,00m, (dez

metros), limita-se com as terras do Sr. Franoisco das Chagas Mendes, Lateral Direita de quem esta

dentro do terreno olhando para a Estrada Vicinal que liga o Povoado Enxu ao Povoado Baixa Grande,

do ponto P-3, de Coordenadas, Latitude -3o19'26,814"S e Longitude - 42o34'33,942"W ao ponto P-4

de Coordenadas, Latitude - 3o19'26,700"S e Longitude - 42o34'34,260"W medindo 10,00m (dez

metros), limita-se com terras do Sr. Francisco das Chagas Mendes, Fundos e fechando o polígono do

ponto P-4 de Coordenadas, Latitude -3o19'26,700"5 e Loagittrde - 42o34'34,260"W ao ponto P-2 de

coordenadas, Latitude - 3o19'26,472"5 e Longitude - 42n34',34,074"W medindo 10,00m, (dez

metros), limita-se com as terras do Sr. Bernardo Sousa Mendes, Lateral Esquerda de quem esta dentro

do Terreno olhando para a Estrada que liga o Povoado Enxu ao Povoado Baixa Grande. Memorial

descritivo feito pelo Engeúeiro Civil Roberto Miranda Leite - CREA: 1407762516, pago ART no

valor de R$ 88,78, sendo a ârea descrita, declarada de utilidade e necessidade pública municipal gue

servirá para melhoria e ampliação de sistgma abastecimento dç áeua, e desta forma, de comum acordo

vende como efetivamente vendido tem, sem limitação ou reserva alguma, ao Município de São

Bernardo-MA, pelo preço de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que neste ato recebeu do adquirente

expropriante, pelo que contaram e acharam-na exata, da qual da ao mesmo expropriante plena, geral e

irrevogável quitação de pagos e satisfeitos para nunca mais o repetirem, desde já transferem-lhes toda

a posse, jus, domínio, direito e ações que exerciam sobre o bem ora vendido, para que dele o mesmo

expropriante use, goze e disponha livremente como seu que fica sendo, obrigando-se os transmitentes

expropriados por si e seus sucessores a fazerem esta venda sempre boa, Íirme e valiosa, respondendo

pela evicção de direito quando chamado à autoria. Pelo adquirente expropriante me foi dito que

aceitava a presente venda e esta escritura em todos os seus expressos termos, exibindo-me o Decreto no

13612021que fica arquivado neste Cartório. Assim o disseram e dou fé. A
esta escritura a qual feita e lhes lida, acharam-na conforme,
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assino em público e raso.

EmT verdade.

São Maio de 2021

Araujo Vaz dos Santos

Poder Judiciário - TJMA. Selo:
ESCPU B029603WX270PBK4OVLJQ63, 2 1 /05 I 2021 09 :42:5 1, Ato :

13.1, Parte(s): BERNARDO SOUSA MENDES, MARIA LUZIANE DA
slLVA, MUN|CIPIO DE SÃO BER..., Toral RS 175,96 Emol R$ 158,53

FERC Fl$ 4,75 FADEP B$ 6,34 FEMP R$ 6,34 Consulte em
https ://selo.tjma.jus. br
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ARQU|V0296039DBL8RKJCJLUO813, 21 10512021 09:42:51, Ato:

13.30, Parte(s): BERNARDO SOUSA MENDES, MARIA LUZIANE DA
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ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, QUE FAZEM COMO
TRANSMITENTES EXPROPRIADOS: BERNARDO SOUSA MENDES e sua mulher MARLA

LUZIANE DA SILVA, E COMO ADQUIRENTE EXPROPRIANTE: O Mt NICfuIO DE SÃO

BERNARDO.I\{4, NA FORMA ABAIXO DECLARADO.

SAIBAM quantos esta pública escritura virem que aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e

vinte e um, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Estado do Maranhão, em Cartório perante

mim Tabeliã-substituta do Oficio Único, compareceram partes entre si, justas e contratadas, a saber:

De um lado como transmitentes expropriados: BERNARDO §OUSA MEI{DES, Brasileiro, natural de

São Bernardo - MA, lavrador, Identidade (RG) n'013359102000-1-SESP-MA e do CPF no

007.159.663-16, filho de Francisco das Chagas Mendes e Maria de Jesus de Sousa, e sua mulher

MARIA LUZIANE DA SILVA, Brasileira, São Bernardo - MA, lavradora, Identidade (RG) n"

050726752013-9-SESP-MA e do CPF no 024.717.543-92, filha de Jose Lino da Silva e Maria Lriza
Pereira da Silva, casados civilmente, residentes e domiciliados no Povoado Enxu, s/no, 65.550-000,

neste município de cidade de São Bernardo-MA. E do outro lado como adquirente expropriante: O

MLTMCFIO DE SÃO BERNARDO- M§ pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ

sob no 06.125.389/0001-88, nome de fantasia GABINETE DO PREFEITO, com sede na PC. Bernardo

Coelho de Almeida no 863 Centro, CEP 65.550-000 São Bernardo - MA, neste ato representado por

seu Prefeito Municipal JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO, brasileiro, casado, Prefeito Municipal,

RG no 020826522002-9/GESP e CPF n" 002.551 .633-71, com endereço residencial localizado na Rua

Bernardo Lima no 54, Centro, nesta cidade. E perante esta pelos transmitentes expropriados me foi dito

que na qualidade posseiros do imóvel: Um terreno localizado no Povoado Enxu, zona rural deste

município, (ârea sem registro imobiliário), onde já se encontra implantado um sistema de

abastecimento de água (poço e caixa d'água) onde abastece os habitantes do Pov. Enxu há mais de l0

(dez) anos, sob a responsabilidade e administração do município, desapropriado pelo Decreto

Municipal no 136, de 20.05.2021, constantes dos seguintes limites e ârea: LOC^LIZAÇÃO DO

TERRENO: Um terreno rural localizado no Povoado Enxu, zona rural, deste município de São

Bernardo - MA, representada por um polígono quadrado regular conforme Coordenadas Geográficas

dos vertices demonstradas no quadro abaixo, com área superficial de 100,00m2 (cem metros
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E§CRE\IENTE -Rierdo Almeida Costa

Rua §ão Vicente. ó6a - Centro - Fone: (98) 3477-1216 [ (9E) 9E420M98

São Bernardo - MA CEP: 65.550-000

ATO: 1208

vértice P-1, de Coordenadas, Latitude - 3"19'26,560"S e Longitude - 42o34'33,760"W ao ponto P-2

de Coordenadas, Latitude - 3o19'26,472"5 e Longitude - 42o34'30,074"W medindol0,O0m, (dez

metros), limita-se com a Estrada vicinal que liga o Povoado Enxu ao Povoado Baixa Grande, do ponto

P-1, de Coordenadas, Latitude - 3oL9'26.560"S e Longitude - 42"34',33.760"W ao ponto P-3, de

Coordenadas, Latitude - 3"19'26,814"S e Longitude - 42o34'33,942"W medindo 10,00m, (dez

metros), limita-se com as terras do Sr. Francisco das Chagas Mendes, Lateral Direita de quem esta

dentro do terreno olhando para a Estrada Vicinal que liga o Povoado Enxu ao Povoado Baixa Grande,

do ponto P-3, de Coordenadas, Latitude - 3o19'26.814"S e Longitude - 42o34'33,942"W ao ponto P-4

de Coordenadas, Latitude - 3"19'26,700"S e Longitude - 42"34'34,260W medindo 10,00m (dez

metros), limita-se com terras do Sr. Francisco das Chagas Mendes, Fundos e fechando o polígono do

ponto P-4 de Coordenadas, Latitude -3o19'26,700"5 e Longitude - 42o34'34,260"W ao ponto P-2 de

Coordenadas, Latitude - 3'L9'26,472-S e Longitude - 42'34'34,074"w medindo 10,00m, (dez

metros), limita-se com as terras do Sr. Bernardo Sousa Mendes, Lateral Esquerda de quem esta dentro

do Terreno olhando para a Estrada que liga o Povoado Enxu ao Povoado Baixa Grande. Memorial

descritivo feito pelo Engenheiro Civil Roberto Miranda Leite - CREA: 1407762516, pago ART no

valor de R$ 88,78, sendo a área desorita, declarada de utilidade e necessidade pública municipal que

servirá para melhoria e ampliação de sistem3.abasteci$rento de água, e desta forma, de comum acordo

vende como efetivamente vendido tem, sem limitação ou reserva alguma, ao Município de São

Bernardo-MA, pelo preço de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que neste ato recebeu do adquirente

expropriante, pelo que contaram e acharam-na exata, da qual da ao mesmo expropriante plena, geral e

irrevogável quitação de pagos e satisfeitos para nunca mais o repetirem, desde já transferem-lhes toda

a posse, jus, domínio, direito e ações que exerciam sobre o bem ora vendido, para que dele o mesmo

expropriante use, goze e dispoúa livremente como seu que fica sendo, obrigando-se os transmitentes

expropriados por si e seus sucessores a fazerem esta venda sempre boa, firme e valiosa, respondendo

pela evicção de direito quando chamado à autoria. Pelo adquirente expropriante me foi dito que

aceitava a presente venda e esta escritura em todos os seus expressos termos, exibindo-me o Decreto no

13612021que fica arquivado neste Cartório. Assim o disseram e dou fé. A , lavrei

esta escritura a qual feita e thes lida, acharam-na conforme,
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