
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CS- D.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: EVANILDE MIRANDA DA SILVA GUIMAI^ES
CPF: 047.771.663-68 i

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 13:07:25 do dia 09/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2022. !
Código de controle da certidão: A6B1.D350.C80Ò.560A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL

CERTIDÃO JUDICIA

FEDERAL DA V REGIÃO

L CRIMINAL NEGATIVA 18387998/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO
CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

EVANILDE MIRANDA DA SILVA GUIMARÃES

OU

CPF: 047.771.663-68

Certidão emitida em; 09/03/2022, às 17:31:28 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer
interessado no site do TRF1, endereço httpsy/sistemas.trfl.jus.br/certidao, por meio do código de
validação abaixo; , j

b. A pesquisa reaiizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou, seu
eventual espólio figure como parte;

n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado
o solicitante da certidão, devendo a titularidade sér

c. Nos casos dp §i 1° do art. 4° da Resolução
para:a consultaíserá de responsabilidade cc

:  18387998

Código de Validação: . FFDB 3015 883B 5455

Data da Atualização: 09/03/2022, às 01:49:13

4

conferida pelo 'interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução

CJF n. 680/2020;^

Certidão:

615 23Á1 A720 BD58

Certidão válida para o(s) s0guint0(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ.

09/03/2022



GOVERNO DO ESTADO DO PIATU

PROCURADORIA GERALDO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DIVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220304777166368

(Emitida era atenção ao que dispõe a Instrução No^raati^'a PGE/PI n° 01°201^

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

047.771.663-68

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para
os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Divida Ativa da Procuradoria Geial
do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identiricado(a) até a presente data e horário, e, iiara
constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria' Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/03/2022, ÀS 17:52:01

VÁLIDA ÃTÉ 07/06/2022

ESTE DOCUMENTO NâO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AOTEJSÍTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE hU});//W8bas3efas.pigov.br/certtdaonri

Chave para Autenticação: 4536-F328-D416-993F-B400-0A60-4ED5-9CCC

iüi V.-Tii



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA

n"2203090477716636801

RAZAO SOCIAL

ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO

município CEP

CPF/CNPJ (N°) INSCRIÇÃO ESTADUAL

047.771.663-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do siyeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO
FISCAL REGULAR.

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNE

VÁLIDA A

EM 09/03/2022, AS 17:50:21

FÉ 08/05/2022

ESTEDOCUMEJNTO NÃO TERÁ VAlIDAtíF- ANTE . DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET.
http://wbas.sefaZ;P^.gí>v.bi'/cerfi(laanft-we(>

Chave para Autenticação: C24D-CE89-I4EC-552D-OFF3-634C-02BB-Oj4A



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Página l de 3

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVANILDE MIRANDA DA SILVA GUIMARÃES
I

CPF: 047.771.663-68 j
Certidão n°: 7951682/2022 ,

Expedição: 09/03/2022, às 17:50:13 ^ ■

Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EVANILDE MIRANDA DA SILVA GUIMARÃES, inscrito (a) no
CPF sob o n° 047 .771. 663-68, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho. |
No caso de pessoa jurídica, a jCertidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jub.br).
Certidão emitida gratuitamente;.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necesbãrios à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhisjtas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Concilia

disposição legal, contiver for

ção Prévia ou demais títulos que, por

ça executiva.

suqesbôes: cndtat:
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PARA CRESCER COM LIBERDADE

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

SERVIÇOS PÚBLICOS

LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇAO
PATRIMONIAL

-13

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITÃO - SECRETÃRIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA TOMAZ PLARCL,
N° 155,BAIRRO CENTRO NA CIDADE DL URUÇUÍ-PI, PARA

FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE.

SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA
' 2022
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PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

SERVIÇOS PÚBLICOS /Ts"

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

1.0 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES - OBJETIVO/FINALIDADE.

O presente laudo tem como objetivo identificar e analisar o valor de mercado

para locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa do Estudante , do Município de

São Domingos do Azeitão/MA, uma vez que o Município possui diversos estudantes que |

cursam faculdade de nível superior no município vizinho , cursos não oferecidos no município tg

de São Domingos do Azeitão , sendo assim para garantir a segurança e condições aos estudantes
I  S"

a prefeitura alugou uma Residência para acomodar esses estudante e dar o suporte necessário.

'h
M
W

O imóvel encontra-se no endereço abaixo:

IfT'
fe

^ Rua Tomaz Peace, n°l 55, Bairro Centro - Uruçuí_PI

1  ■
Entende-se por valor de mercado de um bem, a quantia mais provável pela |||^'

qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro ■j.g-r '
das condições do mercado local vigente.

2.0 - SOLICITANTE.

Secretaria Municipal de Educação

3.0 - características da região.

o imóvel avaliado localiza-se no Bairro Centro uma das Rua principais do

setor. O imóvel contém uma residência de um pavimento com vários compartimentos, sendo

esses: área coberta, deposito, 3 quartos, 2 sala, 1 Cozinha, 2 banheiros , lavanderia e garagerh

coberta. ■ |
O ponto desejado, possui fácil acesso, tráfego médio, área de boa visibilidade,

contém disponibilidade de rede de distribuição de água, energia elétrica, rua com pavimentação.

coleta de resíduos, esgoto sanitário, pontos para aquisição de redes de comunicação e televisão.
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PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASrE

;  SERVIÇOS PÚBLICOS

4.0 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS AVÁLIATORIOS.

A Engenharia de Avaliações é a ciência de estimar os valores das propriedades j5|í
ÍÃ .

específicas onde o conhecimento profissional de Engenharia e o bom julgamento áâiôJcondiçÕL.-,^; ;■
essenciais. A melhor técnica de avaliação baseia-se na experiência do avaliador e
principalmente em regras científicas que o avaliador não pode dispensar

5.1 - Técnica de Avaliação:

De acordo com as normas NBR 14653-1. - Avaliação de Bens — Parte 1 : ;

Procedimentos Gerais e NBR 14653-2 - i^valiação de Bens - Parte 2: Imóveis Urbanos, será
1"

utilizado o método evolutivo onde o valor total do imóvel avaliando, pode ser obtido através da

conjugação de métodos, a partir do valor do terreno pelo custo comparativo direto de dados de
mercado utilizando lote das benfeitorias devidamente depreciado e o fator de comercialização.

Os trabalhos de pesquisa de mercado têm por objetivo a coleta do maior número ,
possível de elementos significativos para a composição de análises mais consistentes. y\ p:
pesquisa abrangeu busca de imóveis que se assemelhassem o máximo possível com o imóvel
objeto desta avaliação, levantando em consideração seus valores, áreas e demais peculiaridades.

5.2 - Benfeitorias e Construções:

A avaliação das construções, edificações e instalações serão feitas basicamente
a partir destes pontos:

1) Aplicação dos Custos Unitários PINI de Edificações.

2) Atualização de preços de Instalações;

3) Utilização da Norma de Avaliação de Imóveis Urbanos NBR 14653;
i

4) Composições de Custos local.

5) Avaliações constatadas in loco, ao realizar vistoria do imóvel;
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6.0 - DIAGNOSTICO DE MERCADO

Desempenho do Mercado: Médio; (para o local avaliado)

Absorção: Médio
i

Número de Ofertas: Baixo |

Nível de demanda: Médio
I

Classificação quanto á liquidez: Alto

7.0-VISTORIA

Realizou-se no dia 15 de Março de 2022, minuciosa vistoria, inspeção técnica

e benfeitorias apresentadas no imóvel descrito acima, constatou-se locais com ambientes

providos com estrutura adequada, ambientes bem divididos, ventilados e espaçosos para o

funcionamento da Casa do Estudante. O Imóvel possuiu todos os pré-requisitos necessários

para atender a necessidade do objeto, e possui uma funcionalidade e trabalhabilidade adequada
■  i-

para os usuários.

7.1-Terreno

O terreno onde situa-se o imóvel tem características planas a 10,00 metros de

frente , 29,50 metros na lateral esquerda è 19,50 metros na lateral direita e 10,00 metros de

fundo , área do terreno igual a 278,40 rnSic área construída de 120 conforme planta baixa

em anexo.

7.2 - Benfeitorias, Construções, Edificações e Instalações

O imóvel avaliado trata-se de uma residência, construída em alvenaria e concreto

armado, cobertura em estrutura de madeir^ e telhas cerâmicas, esquadrias metálicas e de vidro,
piso cerâmico, revestimento cerâmico em todas as paredes dos banheiros, forros de pvc,

paredes rebocadas e pintadas com tinta láJex, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias em
bom estado e funcionamento. |

Foram analisadas as condições de localização, do terreno, as instalações físicas,

sanitários, instalações elétricas, hidráulicas, bem como as condições de acessibilidade para as
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PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

SERVIÇOS PÚBLICOS

pessoas com deficiência. A residência não apresenta aclives/declives em seu perímetro e

nenhum outro risco que possam a vir pôr em perigo a vida das pessoas. Os ambientes são

suficientes para atender a demanda, bem divididos, espaçosos e ventilados.

8.0 - INTERESSADO/ PROPRIETÁRIO.

Evanilde Miranda da Silva Guimarães

9.0-PRESSUPOSTOS

Norma da ABNT UTILIZADA: !

4. Norma NBR 14653-1 - Avaliação de Bens - parte I: procedimentos Gerais;

4^ Norma NBR 14653-2 - Avaliação de Bens - parte 2: Imóveis Urbanos

10.0-AVALIAÇÃO i

I

Para a avaliação do terreno foi utilizado o método comparativo direto de dados

de mercado. Para avaliação das benfeitorias, construções, edificações e instalações foram
í

utilizados o método comparativo de custo de reprodução de benfeitorias.

Valor estimado do m^: RS 11,92/m^

11.0 - DÒ VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO

A presente avaliação levou em consideração a liquidez do mercado local, nível

de demanda e oferta na presente data, obedecendo aos atributos e peculiaridades do imóvel,

suas características físicas, sua localização, bem como, a oferta do mercado imobiliário.

De acordo com os critérios definidos acima para a avaliação do imóvel em

referência, o imóvel poderá ser alugado por um valor mensal de até RS - 800,00 (Oitocentos

reais).
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12.0 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imagem 1 — Fachada
Fonte: acervo pessoal

■1*v
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Imagem 2 - Rua de Acesso
Fonte acervo pessoal
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Imagem 3 - Sala
Fonte: acervo pessoal

--"'0i^

Imagem 4 - Cozinha
Fonte: acervo pessoal

I
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Imagem 5 - WC Social
Fonte: acervo pessoal

Imagem j6 - SalaAVC Suíte
Fonte: acervo pessoal
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Imagém 7 - Externo
Fonte: acervo pessoal

Imagem 8 -Sala Jantar
Fonte: acervo pessoal
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Imagem 8 -Garagem
Fonte: acervo pessoal
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13.0-AMOSTRAS

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SERVIÇOS PÚBLICOS

à
LAUDO DE AVALIAÇÃO 2022

ELEMENTOS PESQUISADOS

Elemento Comparativo 1 lEndereço; ..-fr' ' ' 1'

Empreendimento: RAIMUNDA Data: 15/03/2022 Referência:.

Bairro: RESIDENCIAL AREIAS Cidade: URUCUI UF: PI

Fonte / Contato: (82) 9.9341-2570 i Telefone; | - | Tipo: RESIDENCIAL
Área do Terreno (m'): 68,50 Testada (m): 10,00

Preço de Locação (R$): 1.000,00 Valor porm': 14,60 Status: Oferta

Descrição resumida: 2 SALAS, 2 BAN HEIRO, 2 QUARTOS, COZIN HA E GARAGEM

Elemento Comparativo 2 jEndereço;
Empreendimento: YURI COELHO Data: 15/03/2022 Referência:! , ã - ^

Bairro: CENTRO Cidade; URUCUI UF: PI

Fonte / Contato: 89-9473-5059 Telefone: | Tipo:'APARTAMENTO
Área do Terreno (m^): 45,00 Testada (m): 5,00

Preço de Aluguel (R$): 500,00 Valor por m^: 11,11 Status: Oferta

Descrição resumida: 2 QUARTOS, BANHEIRO, SALA, COZINHA

Elemento Comparativo 3 jEnderaço: .  \

Empreendimento: EVANEIDE Data: 15/03/2022 Referência: |.

Bairro: MALVINAS, QUADRA 3 CASA 14 Cidade: URUCUI UF: PI

Fonte / Contato: 89-9473-5059 Telefone: | . ^ | Tipo: RESIDÊNCIA
Área do Terreno (m^): 140,00 Testada (m): 10,00

Preço de Venda (R$): 1.350,00 Valor por m': 9,64 status: Oferta

Descrição resumida: ISALA, 1 COZINHA, 3 QUARTOS, 2 BANHEIRO GARAGEM P/2 QUARTOS "!■

Eiemento Comparativo 4 lEndereço:

Empreendimento:

Bairro:

Fonte /.Contato:

Área doTerreno (m*):

Preço de Venda (R$):

De~scrÍção resumida:

ANA CRISTINA

CENTRO

89-9436-6981

65,00

800,00

Testada (m):

Valor por m^:

Data:

Cidade

Telefone

10,00

12,31

15/03/2022

URUCUI

Refere ncia:|r

UF:

Tipo:

PI

RESIDÊNCIA

Status:

2 QUARTOS , SALA ESTAR, SALA JANTAR, COZINHA, 1 BANHEIRO E GARAGEM

Elemento Comparativo S EndcrcçOa

Empreendimento: 1 . Data: 15/03/2022 Referência:^

Bairro: i  Cidade:
'1'

; Telefone:

URUCUI UF: PI

Fonte /Contatò:^- ]  Tipo:p^
Área do Terreno (m^): Testada (m):|
Preço de Venda (R$): Vaiorpor m^: «DiV/Ol Status:| ^

Descrição resumida:

11
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LegendaMapa sem titulo
V Brade.sco'pia,^Oítfi

' i 9 ConstAílora Cha^^s'.
I Escreva urna descnçso para seu mapa;

I Ç Elemento 1

^ Estádio O Ma.fcecâQ '-'
O Poílgonossm itiufa.'

f R. Tomas Pearce, 156"- Centro

fiiftssaas

wir' f
p«i

Imagem 8 - Localização
Fonte: Google Maps

São Domingos do Azeitão / MA, 16 Março de 2022.

Alexandre de Araújo Fortes Cavalcante

Engenheiro Civil

CREA-PI 23750

LEIA BÁRBOSA DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12
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ESTADO DO PIAUÍ

Tabelião e escrivão vitalício João Estevam Júnior

Sscjeitixra Publica de Compra e Venda de imóvel ui'bario q.ue

entro bx fasem como Outorgantes Yendedores o Sr» CAK3I2G

AI-YSS COSIA e sua munier AMÉLIA BORGES BE Sl e como CXi-'

torgado Comprador o Sr» DJAlSiU. TEOBORIO GüIMARSeS, no vJ

lor de CrSSO 6.000 y 00 j na forma abaixo ;+++*h-++-í-+-H-+-h-++-í- í :

S A I B A M quantos este público instrumento de esczá. L..- - !

ra do Compra e ' enor .'irem ou noticias suas tiverem que, aos vinte

um (21) dias do mes de líaio do, ano de mil'novecentos e oitenta e doiol

, 1982)5 nesta cidade de Gr-uQuí, Estado do Biatir, neste Cartório, peran

te mim, JOAU SSlãY/ii.! JTjIiiOH, Iabelia.o Publico do 12 Oficio de ITotas, '

compareceram partes entra si, devidamente-justas e contratadas, a sa-■
berí de um lado, como Ctitorgantes Yendedores (p-Sr» OAxíDIDO A1YE3 CCSTA
e sua. mulher AI'-iállA BORGES BE Si, brasileiros, casados,'- ele agricultoi'
e- ela do lar, x-erjid-sntss e domiciliados na cidade de Ribeiro Gonyalve.o

Estado do Piaui, reijresentados; neste ato pelo Sr» EHancisoo de Prelta.--:
Yaráo, brasileiro, casado, funcionário público estadual, CK<" 095. '
766»303-04, residente e domiciliado nesta "cidade, nos teimos da Procu-

, i-açao Publica de 20 de Abril de 1901, lavrada as fls. 64'v2a65 do I.rv- • ■

.n.2 17 das Hotas da 'labelia do 12 Ofício da • Comarca de Ribeiro Gonoal-'

'VCS^rXçXtlX 5 que liiC foi substabelecida em 22 de Março de 1982, dccunen-

to que fica arcpoivado neste Ca:ptório para fins de direito; de outro ia
do, como Oui;orgado Comprador o! Sr» BAJÂlíáil PSC-DOíaO GüIIáARSSS, brasi-'
.loiro, casado, f-anoionai-ic público estadual, GPF RS 0994-24403-72, resi
•dente e domiciliado nesta cidade, pessoas estas minhas conhecidas e' '

das testemunlias adianto nomeadas e no final assinadas, as quais taab-aa

conheço, de cuja identidade e capacidade juridica abono e dou f|«Pelor.

Cutorgantes Yendedores me foi dito o seguinte: PRIÍ'.ISIRO;que a juste ti:
tutlo, digo, titulo sao senliores e legitimes possuidores de uma casa '

de.constxuoão de adobes, coberna de telha, tecto de madeira roliça, pi
so de ceramica e Gis:e.nto, coxa'dois (02) dormitórios, duas (2) salas, C

;  I !
uma coziiilia e uma despensa, sita à Rixa Somas Pearoe, n2 155, com "uxa '

~continúa= •='

Cartório do 1° Oficio Rua — Liaandro Nogueira, 57 — Uruçui - Piauí
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imã porta e uri jíxiielão de frente para referida rua Somas Pearce de ̂
cidadi-, ev:ío respectivo terreno foreiro mumcipal onde se acha edilj^c
da ei mesma^fcasa aue ms

30,00m(trinía Estros) na lateral! i«3te e 30,00e(trinta metros) ,na làv'
te-al Oeste, perfasondo ama area! de 300,00m2, dentro dos segaintes Ia
mites e confrohta.oGes; ao Horte,; com os Vendedores, ao,Sul, com a ru,
Somas learce, ao Leste com João slitista Sobrinho e a Oeste, qom I.Iano
el lifirfcinS} 8 se aeha llTre e áes^bara.çada de q_uaxsquar ônus rears,

pessimis ou fiscais j SB&üEDAt que o imóvel descrito na clausx^à ante
rior foi aclauixãdo por compra ao Sr» Lourival 3untaQ.uio da ailva e su
a mulher Odalia Isrsira da Silva,! pela importância de C!#5 .000,00(cin
cO iuxl cruzeiros), conforirte escritui-a pública de compra e venda, de
12 de Lovembro de 1975» lavrada à|s xis. v2253» digo, fls;;il7/ll9v2 i
do Livro nfi 62 das Lotas do fabelkão do 12 Ofício desta Comarca, re
í^istrada sob n^- 4»30ê, v-2235!/236 do livro 1-0 (Livro 3) do regis
tro imobiliário desta Oomárca

l

í'' i a?3SCElRÃ:que possiiindo eles Outorsan-

i

0 incvel;.. descrito e confrontado na clausula Primeira desta escri
tura, resolveram, comorresolvldo ;tem> vender ao Oiitorgado Comprador
Pgatea Seodcrio Guimarães, jí q.uilificado, pelo prego certo e previa
mente convenclenado de Crl50»000,Q0(cinqeunta mil cruzeiros), que con-
fesoan ja haver recebido dele Comprador em moeda corrente e legsd. do'
País, que contaram e acnaram certo, dando ao Gomprador pelna, geral e
irrevogável quitação de pagos e f^atisfeitos para náda mais exigirem '
en aualauer te-ispo e sob qualquer preteoto em relaçao ao negocio ora
realizado I qaÃmtgue, por força desta escritura e na melhor foima ce
direito, ns Outorgsntes vendem ao Outorgado, referida casa e terreno,
com todas as -accssães e benfeitorias existentes, transferindo desde '
já toda a posse, dociinio, jús e servidões, que sobre ela exerciam

i prometexado fazerem esta venda sempre boa, firme e valiosa, por si,
sexis herdeiros e sucessores e a responderem pela evicção de direitos'
se chamados ã autoria. Pelo Outobé^do Comprador perante as mesmas tes
temunhas me foi dito qúe, na verdade, se achava ajustado com os o-Ubv

O S 3f na realização deste negxcxo jurídico, razão por que aceitavá'
esta. escritura, como nela se c^hitem e declara, bem assim a respectiv
transi'erencia dé poase o doninio

rani-ne apresentados os seguintes

■Dõsto sobro avaliaço-o do imóveis

sobre o imóvel que lhe e vendido, Po
docimeatos: TalSo de Pagamento do In
e lalão de Pagamento do Imposto de '

tx-aneismissão de bens inoveis injer vivos a seguir transcritos; "Lstad.
Loemento de" Arrecadação-LAil. (modelo Piauí,® SecretaiÚEi da, Pazenda»

Io 1)» 03-ITÚxaero -do CGO ou OPf-099,424.403-72. 04-home ou llazão
r:contimiação=

31 a.r,l
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&)cial-3JAIiIíl .a)30I30Hie GüB1AE£SS« 05~aidereço.. Completo-Eaa f ornas Veaifçi

afi 155-ürusuí Piauí. 07~i3sQrGÍoio-1982. 10-Pata de Vencl^ento-20-05-'^'2
.ll-3specixicação da Seoeita-^axa de Serviços^* 12-0oáigo~358l.
'r$365,00» l^-lKformaçSas Previstas jem Instiuções-Seferente a avaliaçao':
de unia àasé';'B terreno q.u8 comprou à Cândido Alves Costa e sua muUiei", '

.ta 1 Travessa Somas Eearce desta |cxdadej avaliada por CrS50«000,00(oij
q_ueiita mil cruaeiros)^ Oarimló Padronisado do I3anco-237/0927-6» 20/05/'
82. S?JiI)3S0C«, 32452/1223"® '•pstadó jao Piauí. Secretaria da fazenda. 3o-
cujtento de Arreoadàçao—PAil» (modelo 1). 03~íí'UBierQ do OG-0 ou CPj,—099.424

403—72. 04—lome ou SaaaO Social—DlAJ3<iA 5CE030EI0 GDIMAHÃSS, 05—Endereço

Completo-Sua Tomas Pearca n2 l55-.üijuçuí Piauí. 07-Sxercicio-1982. 10-3.
ta de ?exioimento—20 «05 o 82. 11—Especificação da Heceita—I T 3 I Inuer

vos. 12-0Ódigò-1228. 13-Valor Cr§l.CÍ00»00. IB-Informaçoes Previstas em'
.  i

Lnstruçoes-Eeferente a transiaissão :de uma casa e respectivo terreno,si

ta àiÊua Tomas Péarce desta cidade,; que comprou a Cândido Alves Coste,

suaixuHier, 2^ solre Críí50.000,00 por quanto foi avaliado referido imó-'
vel. Carimbo Paârõnisado do Baaco-237/0927-6. 20/05/S2. SRâDE^CO, 3246,

S- D- á

digo, 32452A22■:}it }íd.0BS líegativas de ônus Piscais, fornecidas pelí
Agencia Tributaria Estadual e Prefeitxira Htmicipal desta cidade, docu-'
isentos que ficam arquivados neste ^g^T^torio para fins de direito. Isen
tos da apresentação de certidão dejquitaçao de trbutos federais, no.,
termos do Secreto Lei n£ 1.715 de 22 de Novembro de 1979. Belos Vendeáç
res me foi dito ainda que não são e jamais foram empregadores a; como '
tais, vinvu, digo, vinculados ao ILPS, razão por que de acordo, com a
Lei, éstão isento-s de apresentação | de certidão daquela autarquia, decli
ração essa que fazem sob as penas da Assim o disseram, do que dou'
fé, me- T3edira.m e eu lliss lavrei es a escritura em meu Livro de ITotas,li

pera.nte as partes e as testemurdias foi achada confbrme, aceitaram, ou

torgaram s assinem coa as testemunhas que são: JOSá SIlYAIíO 3S ASSVSSo
^/ILAlíIlTHO e JOlO YISIM 33 GLIYEIPuil,, brasileiros, maiores, casados, ca
rases, neus conhecidos e. residentes nesta cidade, do que dou fp,. jíU,2Aj
lOEDÂ B/iEBOSâ SaJíSOS GUEDES, Escrevente Juramentada, o escrevi. SUjJOS--
13TSTAM JlílTIOB, labslião lúblico db is Ofício de Notas, lí, conferi,su
bscrevi, dou fé, dato e assino em público e raso, Sm testsCsinal publi
00) de verdade. O labeliao as) JOA
de 1902. AS3)?P. fMHClSGO 3E PRÍI

D ESTEYilI JmíIOH. imüÇüI, 21 de Maio'

IAS YAUãO. ?P. PRAKCISCO 3S FREITAS '

YAPuÃp. as) iJilíSA TSODQRIO GüIüíAÍ^ES. TSSTMOHIIAS; ASS) JOSá BILYAHO
1Z17BD0 YILAEIMIO. jOiO VISI3A BE )ir/EIHA. Trasladada hoje, eota ccn-'

forme o original, do que dou fe. Raimundo Barbosa Santos Gi^ede^
\  /' Zl r

crevente Jurameiitada, a dati3.ograie.^
;conijimia\
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fé.» dato e assino em publico e raso j*»*» ®»®'r®-'?'? ' '
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Procuração N."

£

translado

procuração bastante que ;íaz(em) - BRISáMAR LIHHAfiES MADEIRA e s/rr

SAIBAM quanto êste público Instrumento de procuração bastante virem, que aos

dias do mês de JartaiPO de ítoU novecentos ebifcaiita © quat^g Nascimento de NOSSO

SENHOR JESUS CRISTO, nesta cidade 'de ̂ ®3?esÍaa-PI. República Federativa do Brasil
, xem meu Oartório à rua Barro30j,xi9 4iq-.iíjBRI-

MAHIA SOARES MADEIRA, brasileiros, ca

sados.ôie coiaerciaate, Cart. 'de Identidade 174. 560~PI., ela do lai,'
Oart. profissional. nS 35918;- 00003-PI.,residentes na Gonj.Bela ViLSxa-
2~Qd-86, Casa-31-a«sta Qapital^||_,tc.^

¥  !

i'econbecidi>(s) corno o(s) próprio(s) pela(s) duas testemunhíis abaixo assinadus, de cuja identidade í* í

cidade jurídica dou íê, e perante elas me disseíram) por que êste público instrumento, nomeav;,'! . i ,■
constiliiia(rn} seu bastante Procurador.—, ANi'CHI O LEnL MOUIÍA, brasiloiro, soltôilü,
bilheteiro, Oart, de Identidade 489.127-PI., residente ao Conj.Bela'
Vi stfv-Qd-36, Gasa-18-nesta Gapital, a quem outorga amplos poderes para
representa-los Junto à COMPâHHlA RS HáBr,rAÇlO DO PXAÜÍ(COIiAB-PI),trans_
ferir os direitos de propriedade para si- pu § quSm Ib® convier,Uaja oa-

■sa residencial, situada no èonjunto BEla \íista-2, ^Quadra-86, Casá-3i.-'
nesta Gapital, podendo parajtanto, em nome dos outorgantes, assinar dç_
sistencia, e o que for preciso,transferir o dominio lítil*, áçao, pos
domínio,direitos e demnis dirextosj dax" entrada e acòni!panh.sr em suí;
traniitaçSo processos relacionados com dita casa,recorrer, atender -..u
das exigências protocolarás ■ onde se fizer necessária a^presenças
ôutorgaatss, assinando, requeren-ao e promovendo o que for precibo, . i,-
praticar todos os atos pexiaÍLiáos em direito çara o fiel cuffipriraeji!. ■
deste mandato e substabalec^i*, o que tudo dara por bom, firme e vaLiü_
so,oj^.
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SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO - JOÃO CRISÓSTOMO
1» OFÍCIO - 2S CIRCÜNSCRIÇÃO

B0I2 Maria Ellzabeth|t^va,e Silva Müller - Tabeliã

R al^ioNcctia n ««11 TFP tw.t.'' fq eont bum 7 \yil< x o)^?! ^ Riu 'to tar:§u^ti)rtb

J t' ItQ ' Í ^ \ir Pjjxtr^
^ í' ! ' a . luí. K

4

sF.e ^ í"l • 11
_  ' ■*, lui, ^r  T''! ' r f v/ % 1. »^
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E ainda; —

còncetTofm) todos oS podei es em direito permitidos, pára qiíe, -m nome dêle(s) Outorganteís) como sc
prosenteís) fosse(m) possa ern Juizo ou fora dêle, requerer, ales,«ir, defender todo o seu diwito e justiça
ém quaisquer causas ,ou demandas eiveis ou crimes, movidas ou por mover, em que elefB) Outorgantets)
íor(em) Autor(cs) Rêu(s) 011 em um ou outro fóro fazendo .citar, oferecer ações, exccpçoes, embargos,
suspeições o outros quaisquer artigos, contrndibr. produzir, inquerir e reinqucnr e contestar teslemunhits.
dar de suspeita a quem ihe fôr compromissar-se ou jurar docisfirui e supletommente por 5de(^
gante(s): fazer prestar tais compromissos e dar taii; jufamenlõs « quem convier, Sissislir aos lermos dr
inventários e partilhas com as dUições para êles. aK,sinar outros requénmentos. protestos, eoniraproíes-
tos e termos ainda os de confissão, negação, louvação >? desistência: apoiar, ap'avar ou embargar qual
quer sentença ou despacho e seguir ósses i-ecursos até, maior alçada; fazer extrair sentenças, requerer a
execução delas e sequestros: assistir a quaisquer atos judiciários para os quais lhe concede poderes ili
mitados, pedir precatórias, tomar posse, vir com oir.bargos de terceiro senhor e {.tossuidor, juntar <iocu-
raentos e tornar a recebê-los, variar de ações e intentar outras de hovo podendo substabclccer ein um1  . . i„ r\c tTr%/%cmn« nnrlT>rr»«J rm VíítOl* G rc?-'ficando-lho(s) os mesmos poderes cm vigor e rt-

avisos particulares que, sendo preciso, serão con-ou mais procuradores e os subestabelecidos cm outros
vogá-los, querendo seguindo, suas cartas dc ordem ou p», ^
siderados como parte desta. E, tudo quanto assim üzer o seu procurador, ou siibestabe ecido prometi-fm)
haver por valioso e firme, reservando para sua pessoa, ioda nova dtaçao. Assim o disse, do que dou
fé rae pede este instrumento que Ibe(s), li e -as testemunhas abaixo reconhecida por mim, e achando-o
conforme, aceitafn e assi testemunhas. ^ ^ ^
-MíRIA DOS REM^ÉDIOS EOCHA e-LUIM VIEIRA DA SILVA, brasileiros,maxore.5,

ria. àa Hosário àa Silva Moraiaçieacrevente" a escrevi, Eu,ArtrolabiO Pal._.
va e SilVEwTabelião Publico do 4^ Oficio de Notas, subscrevo^dato e ass|nó' eià"T)úbli'co'e raso.Pràasladada hojel Bata conforme o origxa^i dou fe
Ieresina,25;01.84. a)Astrlábio Paiva e J^J^ra^da^Sll^^ Eu ~
í|p mauBlRÂ RifilOS-Maria dos Remédios Rotíba-Luiza Vieira da Silva, Eu,

escrevente a datilografei. '

Í3í,yfÓRIÍ- PííOF' ADALQISA. PAIVA f SILVA
4^-, '.srícío.oe n'-«ía»* . . . , ,

A»irol4bl.O Pslvfl «■ SM"*
. tsJlisilSe -

tbiili» - SobPtH^i»
f-ít,, IbsrffaMi». •OF' - ^

riei-

L

EM :ÍE SSBMÜHHO. JÍíCiA^.DA-VBRDADE,
TERBSINA(PI);

u
DB 1,984.

t nXLL,.
25^DB JANEIPnDB 1

TABELIÃO
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S3TAD0 DO PIAUÍ^

COMARCA DE ÜRUÇUI
'município de URUÇUI

REGISTRO DE IMÓVEUS
»  - A ■JOlO SSTEVÁm JUNÍoR, Oficial Uo Registro de ijaóvQls

e anozosj da Comarca de Uruçuí, Estado do Piaiil, na forna da lei
etc o- J""?-

CSiTIFICOs quQ à|s fls. ve 235/236 do Livro 1-0 (U-
vro 3) das transcriçSo das ta^ansciissõosj sob, numero de ordem ' •

registrei Loj© o seguinte imoveli Uma casa de construção*
de adobes, coberta de telba canal, tecto de madeira roliça, com
dois (2) dormitorios, UKfâ (1) sala, dois (2) corredores, copa,'
cozinha e desponsa, com duas (2) portas © duas (2) áanelas dê "
frente para o Sul, situada na rua "TOMAS PBARCE" desta cidade, o
;0 respectiTo terreno foreiro ao murdcipio onde s© acha a mosma *

casa edificaia, medindo 10,00m (dos metros) de frente e fimdos,
por 30j00íii (trinta metros) dei comprimento na lateral Leste o **

30,00íii (trinta metros) do comprimento m lateral oeste, dentro *
confrontando-se ao Norte com os vendedores, ao Sul, Com a rua
Tomas Pearce", ao Leste com João Batista. Sobrinho e a oeste , com

■  IManoel Martins, Sondo Adquirente; CANDiDO ALVES COSTA, brasilei-
ro, casado, lavrador, residente na cidade do Ribeiro Goiiçalves '

Estado do Piauí. E Transmltentes: LOURIVAL SUSTÁQUIO DA SILVA, »
brasileiro, digo, o sm- mulher ODALIA PEREIRA DA SILVA, brasilei
ros, casados, ele psdreiro oela de prendas domesticas, residen
tes nesta cidade, Havido refèildo imóvel por compra, pela impor
tância de 000,00 (cinco mi3, cruzeiros), conformo escritutara*

o Venda, lavrada nas Notas do Tabelião do Is »
i

Oficio desta Comarca, datada Ide ho4e, Livro na 62, fls, 117/119,
0. bservaçôess

O referido © verdade e dou fé^
URUÇUI (RI), 12 de novembro de 197'í
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PREFEITURA M-UNIGIPAL DE URU
P I AU

Carta de Aforámento N.®

S.D..,

Z O N Ã....S..1J..3...U..5...B...4..ÍI.A-

.pO)
✓ f 11

, Prefeito Municipal de

Uruçui Estado do Piauí atendendo ao que lhe requereu DJikLiíá. tidbceio igasíi
}  oasado^ gane» BaMioo, Bst, ^ residente nesta cidade da tlruçui^Pi.j
j concedeu-íhe, por aforamenío perpetuo üm terreno fgreiro ao smMicipio,. aiiujáojgajart.Q "

I  subifflDana_ desta cidade, medindo' 11,20 aetros de frente pa^a arua Thomag Peai-ce ,
!  gg,50 metros da comixeimentos lateral Leste 1919^ íoetros de coaiirimentos ;
•  Oeste e q ftodo carrasponde a fre-nta. Ligdtando-se ao Horta oom a rua J. t '
ao Sul com Manoel Martins^ go Leste oom 'Teodorio Guimarães; ao Oe-.

.  com Joso BiLamar Chas^^es <> Perfazeaie uina area da 2'JS,í\Qu\2 ( Lüzentoa Setenta
;0 Oito_ Metros ̂ adrado^ e eaégenta__ GeiitimetPos) Avaliado para fsms de impostos fisca is
! em Og$ 140.QCK).^(X)..i..„.gmtQ^.^aKest4^^^^ Crus -
]  OBS: E PorxLxdo Cíiaauer tipò-de corogPCÍ"aIizaçaQ com'eate tacreno

nele e dlficadosg a partir desta

!e transfere-lhe, pela presente, que lhe servirá de título de aquisição, o dominío útil do referido ter-
„|reno, que o foreiro gozará como seu, não podendo, porem aliená-lo óu dá-lo em pagamento, sem pre-
|vio aviso à Prefeitura dêste Município. * ; ^
-| O foreiro fica obrigado a começar a edificação do prédio dentro do prazo de um a to, e
contar desta data, sob pena de multa de Czf 5»00 , que será paga imediatamente, ficindo.
fneste caso prorrogado o prazo por mais seis meses, findo os quais, se não tiver dado início ,
ífioação, perderá o direito sôbre o terreno. A edificação deverá ser concluída dentro üo penu...
Itrês anos, :sob pena de multa de Cz$ 5.1.9.9. ® Czf —por cada seis meses ou
ifraçâo que exceder do prazo primitivo. , • .
j  O foreiro fica obrigado ainda a pagar anualmente, no mês de —..... " í"'"
ipôsto de C2$ Ígt laàçaâos pos esta Prefeitura V » f..-

"tvalor dos íôros do aiudido terreno, e o aíoramento exílnguir-se-a ocorrendo qualquer um dos casos
,  lenumerados no artigo seiscsntos b noventa e dois, do Código Civil, voltando ao senhorio o do-

Imínio útil do mesmo terreno. Em virtude do que, mandou o Prefeito passar esta carta de aford-
imento, que assina com o foreirOj-er-depois de registrada, será entregue a êste.

Dada e passada na/freíestura Municipai de Uruçui, aos„.„,J;2„ íjÁm
do mês de Mareé ano^e mil novecentos e

( Jo s é^Ariffiate a Cgsta) secretário, a escieví.

Registrada a fls.. ;
Gabinete do Prefeito Municipal de

Testemunhas: ___ :

do livros de Cartas de Afor

Uruçui 12 _d0

ento n"

2.^Lka<é^^^

de 19 91

Prelalto Mwiiclpsl

Foreiro
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PATMimrno jnsR p^íirbtrâ má?¥-:arrmhas
Oficial -ái-^ .£.S,X!.SsI1L2— Registro Civil

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICO que, sob o i|g 74 às ÍIs. 66/67 _<lo Livro Ng 07

de Begistro de Casamentos, Yerífiquel jeoiastar qus no dla._ denirhrihvn

de ̂ -.9^6 ?ei íelto o Casamento de^IâimjÊSmMiíl-íiHIMâalS^
KIH DA SILVA.x.x.y^x»x.x.x-»x«x.x.x»x.x»x.x.x4,x.x.x.x.x-^x>x.-3c

eontraído perante o Jgis: Pe, João Lorflbãi"'d,x. ^

e .as testemunhas 8.s constante s, do., termo .x,x.x.x^x,x,x.k,x.x»x.x^x«,

.>X,.X....X.«.X ».X. iC..» X>.X....3C:..X....,X,^ X . X .-X,. Xi.X.. A ..X ,%,X,K. X . X «X, X

Ele, fla8'el4bjiQ.,,liugar ,,SflD iToaá , wiun,|o,íp1.Q dc ' •

ptofl8gáb.l..Sr1 -11 . y. y .'y'. X,'.sc. xlx:x. x .ic-.. x."x :sr.x. residente e domiciliado .
aa..a.ta cidane ,x.x.x.x,x.y .x T.y ,:x-. ■f, y .y .y .x. x .y. y ilibo de
J.Qâ.Q l!e,Qd.Qrla.-íltaimame.s: e Btaeyénclana .Ferreira Sandes .x.x«x..x« -

x.x^x,x«x.x«:<.x.x«x.x»x-.x»x«x,.x>x.x.x.x>x.x.x.x.x>x.x,x.x.x>x.x>X

Ela na8cid8_iiQ_.iiigaiL..5ãQ..JjaM.».-.jmni-QÍp.ÍQ d,e..,..aa.aad,.i±,Q-Lai±e.~M
«X,* . x t x.»ji:aog....23-„...dè d&zâabro . de. .1949 ..

urofissSo rrrTiffíf^fí.rivp. . . if. y. y . y ..y ! y . y tc , y , y , y, y, y „ residente e domiciliada
x , x , filha de

Silvino Ifertins-iia Silya e: ..Alzira-..Miranda-da Sllta. .».x.x.x.x.-x.x
. X,. X.- X ...y.., X-X.,..X.. X....X ...s, y. x. x , t ..x x . x. x. x.. x, y.. y. y .. y. x. x :X

m.

..
V TT "V* ■*P'

wíxjfc.ACausfí%A,,^$6je-íí^'a qual passou -a asBlttftr-8eJiMSILDS.ÍiÍB
Foram apresentados os doeumeatoa a qae se refere o art. 180 n
do Código Civil
Observações: iMa-±e.iii ia i:a.ssal^ar..-.» x. x. a. .x ...x..x.«.x....x....x...x.. x. x.é x. x. x ■

O referido é verdade e dou íé

de I9QP.

OEIL
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eJFado CIVIL eTdàde '
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d, , POCUMENTO
A A;jl4y672: ssp-prd d' ■' X '■ r"'"
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■bETALHAMENTO DA MAfRiCUtA'
Matricüia 0Q1883O155 1937 1 0003 050 0000533 31 Cd (55) Trpo-dc Serviço Prestado, sendo:

55: Serviço de Registro Givií das Pessoas Naturais
íífí (0003} Número do livro

Padrão" aaaaaabbcc tí ri cíd e ffff ggghhhhbhh li
DETALHAMENTO dcítídí1387) Ano do Registro 995(050} Núrriero da folha

aaaaaa (00188-3) Código Hacional da Semn;!;?
*  .. ' (ídentíficsoÂo única do cgrlariol

C- {1) Tipo cio nvre, ?
1: Livro AiniAcim&ftío) . 4; Lr/ro Cí6iv»'.ci!
'í '. Livro 5 {CAtftAvuitf»! 5; Lívro C Atíxíiisr i'í«sisá\3 ííefíü^Ticrvi.^v
3: Livro B Ativilíar ;F!ry(,vti-o C: l ivro D iRfçisfrctíVi^cwt-ii.j
{•oíjmtAc-.tvíBr.fj.ctapjfaRnecívísj 7\ Livro C íOrwuiJi.Aji-i-ia-JvoacuRfgti-rtiCiyi:;

hhhhhhh (0000S33) Número do Termo
hhíni \ Cüdico do Acervo, soncio;

01'Acervo Próprio
Ourros'Acervos iocorporedos

Ü (31} Dígito Verificador

:Uso.-6xcluBÍvò'.p3ra emissão tie cérfídões de ireglstró civil das pessoas-natupaís
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rr/p:- . :.•;

'S. O,

CP[

r Tabelião e,escrivão vitalício João'.Estgvam, Júnior, u-... . _ . ..
ç.j, .vv v..; -,,:, "W • ■^Escritura-publica do'cbàpra ^ Yeuda do- imóvel* urbano' •

LquoLfa^eá j -; aliás'•que ontré sl' fazea'como outbrgan4:oB Vcríded03?es csr,"
^ojir.i-v^al^fEÚs-táciaio da Silva e sua mulher ^Da. Odalla Pereira da Silva j-
-eicoao^Outdrgadá-coapraclo o Sr® Cândido»'Alvòs> Costa,* pbla daportâncta
;de @5'® 000-V 00,5 ■• dá'' forma" a baixo s ~ r? - j ~ s - V r > -"^í ? - > ~
"■ w 'quantos" esto publico 'ihstiruiacnto' de óscritura '.«
■do^-Compra '«■'Vendar vd.'r©ja^V';0|í^.^oticias suas tivoroia' quo, í,ao'S':üoze:'""("12)':
ãia.s\do mês do 'novembro'-:'a.ciífeno de jail novecentos 'e' sotonta'© "cinco "(

nonieada's «'no-"-final: assinada,S5'>-'coíáparccoram 'as* partes^í"entre; si^devida
mente 'justas' í"e--'còiitràtaáasj'-a "saber? do'iüa lado'cbmoaíOutòrgantés"'Ven^
dhdores o Sr®'L'aJMyAL''EUSíáQÜIO DA SILVA e sua, mulher" Da.' ODàLIÂ"'PE-
'BBIBA-Dá;-SILVAj brasileiros'/'casadosj" Ôie peneiro eiela/derprendas'"«
dómesticasj eom CPF" em"' conjunto: sbb''h2ip38B^5^^3/?rosi'dente'''& domici-
"liados--'nes"ta\pida'de|ro dè-'outro ■íldâo/opip-^Outorta^p o Sr a ®
CÂNDIDO'''AIA/SS 'CCBTâs' brasileirOj-, qasadb;'ji't,Íhyradoi;'j,''% resi-®
dente-' e ] deiaicillado nà'-eidád#:def"Eibolro ;.'CbnçbÍ,ve^|/^Ds,ta'd^ '"'do;, piaui"j«
pessoas- estas'lairias^eohliecidas-""© da5:'test:emur:iiás/"à^t^ai^^^^ co
nheço~'e''de cuja'-identidade- o eapaeidadé;juridickfaboho. ■ o;-'dou .;fé, pel£s
.pútorgantes" Vendedores me" foi" dito o; seauihtes"'PRIMEIROs'-- "que"'são" se-
nhores-e" legítimos possuidores de -uma casa";;de"cpnbtruçâb;1 deljadobeSjCo
bertà" de-: telha' ca ml 5 tecto de madeii^"' ro? ■» ^ ai / í>"^ t /irfwBl tn-T'
rios/ uma=-(!)'■ sala?" dois (C):'corredores/"^*''

tecto de madeira*'roliça/;:"c9ia"';'dois''';C2') rdbrmito-7
Is (C)': corredoros/t*bbpâ'/<:bp"2Í;nha": ©'"{"despénsaicoin

dias-"<2)-portas -e duas (23'-jahelas". de^frente-para'.ó'-Sul'/" si,tuada;""a' rua
''loiiias/Pearcen-desta cimde e o " respectivo/terreno forei;ro':"ao/Èkhtí-ci-
pio."onde se acha èdificaáa- a-aludida'-'c^saj"5íaediMo/;dez"\(10,}0pin}::''metros
de frente- para - citada'- rua- ■Xomasl'Pearcej,í^|tlf 80m"' '(quarenta ̂ ©'-.um/metros e
oitenta í^centimetrosi) ■ de- comprimento ';ha -latéral leste/- ■çoh
çòm-".terr'enoLde' Jo5o'--BitistarSobrinhp|;;Í4'-l|80m (qúa;rentó/e'ium/metrps ■ e
oitenta ?centímetros) - de'-comprimento*'íik"latôraii''peste5 *cdnfrontando*-se ,
com'terreno-de Manoel''Martins/ lOjOOm''"(dez metros)pde, fundos"bara ■ o «
Hórtej -confrontando-se- cDm; terreno' 'do "Jodó .Sstevam-Júnior 'e ■'Miguel Sa
raivaj*<.e se acha livre e desembaraçado";'dò'quaisquer ônus'reais/posso
ais, OU' 'fiscais|. :SS501'lpÃ"s" que o ■3moY0l-'áiscritopm'' cláusula'-anterior7,
foi' -adquirido"áa .seguiTTe forca?"o■'domini'b'-utll5'do"terreno"através 'de
Çartai-de. Aforamontos-^datada de-'13-àe-:jáneird-'dé"''1975|''hs acesâSôs ■ ' é
suas.benfeitorias 'mediante'Construção/propria' ambos^transcritos'. no' re
gistro imobiliário desta Comarcaj sob nS| 2k2 de .,ordem| "T|BCEIRAs" *7 ■
que possuindo oles Outorgantes" o imóvélídesbritò/na; cláusula ^primeira
destaes critura 5 ' a 3"qstaraa' vender • ao "Outo'rga:do^*^Gboprador" CÂNDIDO ALVES
GOSTA? a referida"oasa com'10,0Qm"'(dez"metrdsy''"'db'respectivo 'berreno '.de 'frente e ■ fundQsT' 'p'or ■ BÕ^OOm^Cirantart-metrosl^-m :lateral' 'LegTey'e
t^5BT'^W;n'ttã""~iefTO^ Oeste,"dentro'.dos seguintes USites "e
c"õn£rontaçõesg ao
"Feã"rciir»""ra-o ^ L© s te

Nbr'£iT com"os vendedores'? -ao "Sul', com a rua 'tTomas»'cõpjeao™'Batista ''Sobrinho "e' a/oos-tes 'com Manoel «T

que
corrente-e legal do Pax'©?' çontara'm| è ..acharam''corto, 'dando'ao compra-'
dor'-plena, gei-al e'irrevogável -quiitaçâo,'parafinada/mais. exigir-,em
qualquer 'tempo e'sob qualquer'-pretexuo, "eta'tPelaçâo ao'negócio,'3ra rea ,
iizadoi QUARTA?-- quo "por força desto'-escritura :e ..na "melhor fofcÈi .'de,7
os Outorgantes .vendem"ao Outorgado/ come de fãto' 'vendido''teto,' idés'ta da
ta ^em diante, a-casa e têrrehO'5"':com. •feôdas'

*  Cartório* do í.®
'  Ruà Üsandrd Nogueira,.

Uruçuí - Piauí

Qóntlnua,: -

/



o o respectivo terreno^ digOj coia tôdas as acessões e benfeitoria :.^,|
istoxitosj descritas na .cláusula primeira desta escritura^ transferido'..dJt
posse^ dominioj jás e servidões que'ís6bre éles exerclamj. e*promoter|de
fazer esta vonda sempre boa firme - e .valiosai e a responderem oela ovic^
çâo legal„ Pelo Outorgado Comprador me foi dito que, m verdade se a-r "~
chava. a.iustado com os Outorsantes na realização deste; negocio Juridi-chava. ajustado com os Outorgantes na' realizaçao _ , .
CO, razão por que açoitava esta escritura, como nela se_contGm,;e docia
ra, ;bem assim a respectiva transferência d© posse e dominio sobre o /
imóvel que Jiie é -vendido, ■Foram-me-apresentados os s.eguintes documen-

?tos5 Talão, de pagamento do imposto sdbre^ayaliação. de, bons imóveis "Ta
■2ca Poder de Policia", do .teor seg^nte; ««SeGrej^ria,i;da, 'Fazenda,^ Diroto
?ria Gei-ál da Fazenda®" Divisão do-Arrecadação, Documento, do arrocadaçao
'de tributos. Ia via, se 79771'+, Exercício de 1975» .Sxatoria-Uruçm,Co
ndigo'503,. Vcndodorpou substituto- Lourival Eustáqulo da Silva e sua mu
"■ .i VI-.-..'. .. jf C — ^t-% JS 4 4-*f 4-.rs.._- r« ri »«k ^

fTaza -poder de Policia "avaliação do bens imóveis". Importância (i;l36,(
íTaXa"de expedionte Êi5,00o Total g|í+l,00 (quarenta, e m cruzeiros),ObsGr
■ vações- Referente a avaliação de uma casa e respectivo t^rono site m
■ Travessa Tomas peáfce dosta cidade, avaliada pela importância dellí....
i  15»000,00 (ciricD mil cruzeiros). Recebi a" importância supra nesta data,
ÍEci 12 de novembro de 1975."as) LSáPiorim-arrocadador, Conferi e reco-»
Ihi'nesta datá a importância (visto nas 2a, e 3a vias) Em 12 do novect-
;bro de 1975® as) LS Amo rim- i;^tor/Tesoureirb-Çodigo-50301", "Talão de pa
;ga!3cnto do imposto de" transmissão de bens imóveis,. do teor seguinte; /
Secretaria da Fazoíxda, Diretoria Geral da Fazenda,^ Divisão de arrecada
cão, Docuiiento de arrecadação de tributos® Ia via,' le 797715® Exerci-/

.'cio.de 1975. Exatoria-Uruçuio Código 503. Yendedoi* ou Subs ti tu to-Lou
rival Eustáquio da Silva e sua mulher- Município üruçui,- Bstado-Piaui.
Comprador ou Substituto- Cândido Alves Costa- Município^Ribeiro Gonçal

• ves. Estado do Piauí,- -Tributos - Transmissão de bens lmovels_^»inter-vi
;vos". Importância 300,.00. Taxa de expediente 30,09. Total (cin
qüenta o cinco cruzeiros), observações—-Roforonte'a transmissão do uma
casa- sita à travessa Tonas Pe^rco desta cidade, conforme giiia. .Becebi
a importância supra nesta data» IlmM2-.de novòmbro de 1975, ãs) LSAmo-'
rim-arrecádador- Godigo® 'Conferi o recolhi .nesta data a importância '
(visto nas 2a e 3a vias), Bm02 do-novoubro. de. 1975-. as) LSAmorim Exa.
torAôsoureiro - Código 503ÓI".. 'Certidões negativas de ônus fiscais,
.municipais, estaduais e federais fornecidas pela Prefeitura Miinicipal
Exatoria. Estadual e posto da Recei-ta Federal de Uruçul - piaui, docu
mentos que ficam arquivados ncsto cartório para fins de Direito, pelos i
Outorgantes mo foi dito que deixaram"de apresentar o certificado.de «» 1
quiteção da proviclôncia Social, por motivo da construção do imóvel ter
sido realizada antes da vigência do Decreto Lei nfi 66, do, digo, De-"
creto Lei na 72.771, de 06-09-73? combinado com o Decreto Lei nc 66 de
21-11-66, conforme certidão fornecida pela prefeitura Municipal local,
.datada de hoje, que"fica arquivada-neste Cartório para fins do direi-»
to®, Assim o disseram do qúe 0ou fè. Me pediram e eu Uies lavrei este »
instrumento em-meu livro deb-íotas, Ix perante as partos e as^estemu--'
.nhas, foi achado conformo-ò vai devidamente assinado por mim,-'Tabolião
pelas partes contra-baiitos o pelas, testemunhas, assinando porem a .rôgo»
do Outorgado Comprador cândido Mves Gosta, por haver declarado ser a-
halfabeto, o cidad<ão José Cavalcante-de'Freitas,'brasileiro, casado, coC.y..^Hi
morciárid, residente-nesta cidade, que o-faz comas 'bestemunhas que *' -
são í'PIO se Silva no de Azevedo-Vilarinho o Edgar "Siqueira Campos, brasl-
leirõs'/ maiores/ casados, .'capazes, meus c.onhecidos-o residentes neste»
cidade, do que dou fé® do que dou fé, Su, Maria...^Aparecida da Silva Mi
randa, Escrevente Juramentada, a escrevi, Eu, João Estevam Júnior, Tabe 3
lião público do 12 oficio,, de Notas, li, conferi, 'subscrevi, :dou fe da b
tò 'e assino em público e rasOo 'Eml teste (estava o siml pubMco) do «T |r-
verdade, o Tabelião as) João Sst|ovam júnior. URÜÇUICPI)). 12.de novcm- li
bro de 1975® ass) á rôgo-,. digo, ASs) LOURIVAL .EUSTAQüIO Dà SILVA. ODA f
LIA PEREIRA. DA SILVA». Â rogo- JOSÉ CAVALCANTE DE FREITAS. Tostémunhas; ;
JOSB aiIVANO DE AZiiVEBO VILARINHO» EI^B SIQUEIRA CAMPOS,. Trasladada « |
hoj£L,».es44..,conforme o origiml, idlo^ne dou fé.- r, í;_
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