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São Gabriel do Oeste - MS,26 de abril de 2022

Senhor Presidente,

I i,q? Senhoras Vereadoras

Senhores Vereadores,,-[/B-l
Apresentamos a esta Augusta Casa de Leis, para a

eto de lei n" 011t2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal

urbanos de sua propriedade aos beneficiários do Programa de

ado Casa Verde Amarela.

A Administração Pública Municipal visa dar apoio as

Ações de continuidade na implementação de Programas Habitacionais de lnteresse

Sà;"1 ", 
parceria com o Governo do Eitado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da

ÃóCn"i" Estadual de Habitação - AGHEAB e Caixa Econômica Federal para construçáo

dã Unidades Habitacionais Populares em nosso Município'

lsto posto, contando com o elevado espírito público a

nortear vossa Excelência e Nobres Pares, em assuntos de interesse de nossa

páprr"çao, é que solicitamos a aprovação do projeto de Lei em epígrafe, reiterando

nesta oportunidade, nossa alta estima e distinta consideração'

devida apreciação, o Proj
a doar lotes de terrenos
lnteresse Social denomin

Atenciosamente

Exmo. Sr.
Veaeaoon FtaNANDo NAPP RocHA
Presidente da Çâmara Municipa/SGO
São Gabieldo OesÍe - MS

UN

Cll9loli

RSOÍV
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PRoJEro DE LEt N'.011/2022

AUT1RIZA o PoDER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR

LOTES DE IERRE'VOS URAÁIVOS DE SUA PROPRIEDADE

Aos BENEFtctARros Do PR?GRAMA or lalrenesse
Socal Cnse VERDE AMARELA.

AÉ. í" - O Poder Executivo Municipal objetivando promover a construção
de unidades habitacionais através do Programa Casa Verde Amarela fica autorizado a

doar às famílias beneficiárias, os seguintes imóveis de sua propriedade:

Lote 09 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 21299 do Serviço
Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200,00m2.

Lote 10 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 21300 do Serviço

Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200,00m2.

Lote 11 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 2í301 do Serviço

Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200,00m2.

Lote 12 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 21.302 do Serviço

Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200'00m2.

Lote 13 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 2í303 do Serviço

Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200,00m2.

Lote 14 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 21304 do Serviço

Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200'00m2.

Lote 15 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 21305 do Serviço

Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200,00m2.

Lote 16 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 21.306 do Serviço
Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200,00m2.

Lote 17 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 21307 do Serviço
Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200,00m2.

Lote 18 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 21308 do Serviço
Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200,00m2.

Lote 19 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 2í309 do Serviço
Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200,00m2.
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Lote 20 da quadra 04 do Loteamento ABC - matrícula 2í310 do Serviço
Registral lmobiliário desta comarca, com área total de 200,00m2.

Lote 04 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7414 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de
225,00m2.

Lote 05 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7415 do Serviço Regisúal lmobiliário desta comarca, com área total de

225,00m2.

Lote 06 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7416 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de

225,0Om2.

Lote 07 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7417 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de

225,00m2.

Lote 08 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrÍcula 7418 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de
225,00m2

Lote 10 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7420 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de

225,00m2.

Lote 11 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7 421 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de
225,00m2.

Lote 13 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7 423 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de
225,00m2.

Lote 15 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7425 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de

225,00m2

Lote 16 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrÍcula 7426 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de

225,00m2.

Lote 17 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7427 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de
225,00m2
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Lote 18 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7 428 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de
225,00m2.

Lote 19 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7429 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de
225,00m2.

Lote 20 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7430 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de

225,00m2.

Lote 21 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix -
matrícula 7431 do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de

225,00m2.

Chácara 08 da quadra 07 do Loteamento Santa Luzia ll - matrícula 14.í28
do Serviço Registral lmobiliário desta comarca, com área total de't3.200'00m2.

Aft. 2o - Os referidos imóveis serão doados às famílias beneficiárias que

preencham os pré-requisitos do Programa de lnteresse Social e que tenham sido

indicadas pela Entidade organizadora escolhida por proesso na modalidade

chamamento Público, e devidamente cadastrada pela caixa Econômica Federal a

participarem do Programa Casa Verde Amarela, com a finalidade exclusiva de

construção de unidades habitacionais de conformidade com as noÍmas estabelecidas.

Parágrafo único: Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder

a instituição de condominio das referidas áreas, individualizando a fração ideal de cada

beneficiário habilitado pela Caixa Econômica Federal.

Art. 30 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de

Parceria com a Empresa que poderá ser de natureza privada ou Entidade sem fins

lucrativos, vencedora do processo de Chamamento Público, desde que autorizadas pela

caixa Econômica Federal, de acordo com as regras do progÍama de construção de

unidades habitacionais de interesse social, nas áreas descritas no artigo 1o da presente

Lei.

Art. 40 - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão

por conta das dotações consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se

necessárias, com contrapartidas complementares.

Art. 50 - A família beneficiada terá o encargo de utilizar o imóvel recebido

em doaÉo nos termos da presente Lei, exclusivamente para uso residencial. a
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Art.6(, - Só poderão ser beneficiados pelo Programa de lnteresse Social,
as famílias que atendam ao estabelecido na legislação do referido programa.

Art.70 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçÕes em contrário.



NAURELINA COLMAN SATORRE, Rêgistradora lmobiliária desta Comarca de
São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, etc. ..

ESTAOO OE MATO GRO§SO DO SUL
COMARCA OE SÃO GABRIEL DO OESTE

sERViçO REGISTRAL lMOBtLrÁRtO
a/16..,.áM 6"/^-* 8-r-*

LIVRO N' 2 . REGISTRO GÊRAL

-1-

w
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site www'tjmsjus.br"

Estado de Mato Grpsso do Sul, com as seguintes medidaB e coífrqnta!úes: 
^o 

Norte. em 2O,OO
metros, cDm o lote 07: ao Sul. em 20,00 metros, com o lote 1't; a Leste, ern 1O.OO rn€tros, com o lote
íO: e, a Oêstê, em 1O,OO mêtro6, com a Rua 17 de Agosto- Tudo confo.mê planta a mernoriais

IM VEL : LOÍE os (NOVE) DA QUADRA oa {AUAÍRO,, ÍnediMo íO,OO X 2o,OO metr6
(Dez rn€tros de frentê com a Rua í7 de Agosto por vintê ditos da frente aos tundos),

perfeze ndo a áreâ total de 2(xr,Oom2 (Duzentos met os quad.ádos), locatizado no tâdo direito da Rua
17 de Agosto, à sO,OOrn (Cinquenta metros) da esquina com a Ru6 das Gaças, do lo(eamento

nado "ABC" , situada na zona urtrana desta Cilâde e Comarcá de Sáo cabriol do Oeste:

elaborado3 pela arquiteta e urbanisla - Ana Eloisa V€ra lnácio de Souza - c.AU A192A471
3, aprovados em 04.06.2021, pela PrefeiluÍâ Municipal desta Çidade. RRT Simples n.

110703741RO1 .

MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,MS, pessoa jurtdica dê direito púbtico
interno, inscrito no CNPJ-MF n. 15.389.5a4/OOO1-94, qom sede na Rua

no Alves Diae, n. í.211 , nesta cidade
: MatrÍcula n. 21.298, fcha I , livro n. 2 (Registrg Gerat) de O1.O7.2O21,

dEste SRl.
: RS23,OO - Lei 3OO3-íO9": RS2.3O - FUIIADEP€oÁ: RSl,3E - FUNDE-PGE-4%

R90.92 - FEADMP ,IS-10%: Rt2,30 - RS0.69 - Total R$30,59 -
FUNJECC-s%: RSí,í5 - Protocolo n-73.482 - em 1 .O7 .2c.21

., 16.07 u, al d itei. coníari,
su à

CERTIFICA que a presente certidáo, lavrada em inteiro teor, foi extraída
em forma reprográfica, nos termos do § 1', do Art. 19, da Lei 6.0í5/73. É o que
tem a certiÍicar de conformidade com o ido feito. O referido é verdade e dá
fé. São Gabriel do Oes rn

JO\IENÍ! COLMÀN SÀTORRE - ICIÀL Iruro ...rr>Nçoe&

CONTINUA NO VERSO
RUA EAllaA 1259 - oENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE MS - FoNE: (6D 329t12o7

Elroh@ntos. :
E\lnjecc 10t. :
Fêa@) 108. , :s€Io....... .:
Funadq) 6*..:
Fl]JrdêE,ge  t. :
rss 3s......:
fotal.. -....:
Furtjecc 58. :

R§2
R$*
R9 1

R§*
R9r
Rs{
I§T

9,00
2,90
2 ,90
,50!,?4
1 ,16
o,a7
o,o7
L,45

Certidáo expêdidâ às 08:23:4E horas d o die 26101120?1.
Selo AAG-96325-062-lcB "ConÍirmar a autênticidade deste sêlo no

:*'""i:,?,*tt." *"§ikE 
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CERTIDAO
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora tmobitiária
Sáo Gabriel do Oêste, Estado dê Mato Grosso do Sul,
atribuiçõês legais, etc...

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMARCA DE SÃo GABRIEL Do oEsTE

sERvlçO REGTSTRAL tMOB!LlÁRtO
.,r.-__z_- Wí*d.,,*

LIVRO Nê 2 - REGISTRO GERÂL o'l

Fls. l
w

desta Comarca
no uso de suas

site rvwrí. tj m sj us. bÍ',

-21300- -'l -
o21

ra,

IMÔVEL:LOTE ío (DEz) DA aUADRA 04 (OUÀTRO), mêdindo 1
(Dêz mêtros de Írente com a Rue Os de Oúubro por ürúê ditos da ftenta ao€ fundo3),perÍazendo a área totet de 2OO,OOm2 (DuzerÍtos metros quadrâdos). localizado no lado lmpar da Rua05 de Outubro, à sO.OOrn (Cinquenta metros ) da osquina com a Rua das Garças, do lotêamento

dênominado -AEC,', êituado na zona urbana desta Cilad€ ê Comârca dê São Gâbriêl do Oesê,Estado de Mato Grosso do Sul. com as seguintes medidas e confrontações: Ao Norte, em 2O,0O
metros. com o lote 08; ao Sul. em 2O.0O metros, coín o lote 12: a Lêste, em 'lO,OO metros, com a Rua5 de Outubro; e, a Oeste, em íO,00 mêtros, com I lote 09 Tudo conforme planta 6 memoriais
descritivos elaborados pela ârquiteta e uóanista - Ana Eloisa Vera lnácio de Souza -c,AU A192A47-3, aprovados em 04.08.202'1, pela preÍeiturs Munic ipal desta cidade. RRT Simples n
slí 0703741R0.t

MUNICIP|O DE SÃO GABR]EL DO OESTE TTS, pessoa jurÍdica de direito púbtico
irúemo, inscrito no CNPJ-MF n. ,t 5.38g.Sga/OOOí-ú, com sede ná Rua

Dias, n. 1.211, nesla cklade.Ma.timiang Alves
: Malricula

deste SRI
d. 21.29e, ficha 1, livro n. 2 (Regist,o Geral) de O.|.OZ.2O21,

R$23,O0 Lêi 3003-'10%: R$2,30 FUNADEP-6 : R$i.3a - FUNDE-PGE-49/o:
FEADMP/MS-109/o: R$2,30 N-3%: RS0.69 Total R$3O,59

FUNJECC-s%: R$1,15 - Protocolo n. 73.4E2 - EÍn 1.O7.2021
'16.o7.2 lSubs
subsêrevi e âs

GERTIFIGA quê a presente certidáo, lavrada em inteiro teor, foi extraída
em forma reprográfica, nos termos do s í', do Art. 19, da Lêi 6.015I/3. E o que
tem a certiflcâr de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade e dá
fé. São Gabriel do Oeste, M ora a txo rn rca

JO\IENIL TITIIIO

CONÍINUANO VERSO
RUA 6AH|A, 1259 - cENTRo - sÁo GAaR|EL Do oEsTE - MS , FoNE: (6 rr 32gr12o:.

Eüoluerttos , :
Funjêcc 10t. :
Fêa&p 108. . :selo........:
Fu§àd€Íp 6t,.:
E.undêIE€ 4t. :
ISS 3S.... -.:fotai........:
Eunjecc 5*. :

R§
R9
R§
R§

RS
R9
RS
RS

29
*2
*2
L,
r1
*1
*0
40
11

,33 gertiglo exeêdidâ às 08:24:05 ho ras do dta 261c/fl2021.
;óõ sel,, AAG-96326{í7JGB .'Confirmaí 

a autenticidâde desle selo no

; ii mXí'""',::"':" 
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CERTIDAO E. -NAURELlNAcoLMANserõffi.lmobiliáriadestaComarca|G.lsc8
São Gabriel do Oeste, Estado de Màto Grosso do Sul. no uso de s,ÉJ - "
atribuiçôes legais, etc...

w EsTAoo DE râAÍô cRosso Do suL
coMARcA DE sÃo GaBRIEL Do oEsrE

sERvtço REGISTRAL luoslulÁcro
a,+a__"á* V"ú,_ A..-*

LIVRO N' 2 - REGISTRO GERAL

-í-
tuóvel:19ag 1.1 -(oNzE) 9A QUADR/A 04 (CIUATRO), medindo'tO. 2O.0O melros(Oez mêt rts de fÍente com a Rua í7 de Agoslo por vinte djtos dà frentê ãos íundos),perfazendo a área lotal de 2OO,OOmZ (Duzenlos rnetros quadrados ), localizãdo no lado pgr da Rua17 de AgGto, à 4O,0Om (Quarênta metros) da oaquina com a Rua das Garças, do loteamêntominado 'ABC", situado na zona urbana desta Cidade e Cgmarca de São Gabriel do Oeste,Estado de Mato Grosso do Sul, com as seguintes medk ag e conÍrontaçóeg: Ao None, em 2O,OO

, com o lote 09; ao Sul. em 2O,OO melro§, com o lqte 13: a Leste, em 'IO,OO metr6, çgm g lcteí2; ê, a Oeste, êm lO.0O mêtro s, com a Rua 17 dê Âgosto. Tudo confoame planta ê mêmoriaiseÊcdüvos elabgrados pela arquiteta e urbanista - Ana Eloisa VeÍa lnáÇio de souza - CAU A1g28/7-ap.ovados em 04.06.2021, pela Preêitura Municipal destã cidade. RRT Simples n10703741R01 .

Mârtimiano AIves

: MUt{lcÍPto DE SÃo GABRTEL DO oESTE,MS. pessoa jurtdica de direito púbtico
inlemo, inscrito no CNPJ-MF n. .t 5,389.S8B7OOOf _ú, com sede nà Rua

Dias, n. í.21í, nesta cftlade.
MatÍicula
destê SRI

n. 21.298, ficha í, tivro n. 2 (Registro Geral) dê O1.O7.2O21,

RS23.0O - Lei 3003-10%: R$2,30 - FU EP-6oÁ: RS1.38 - FUNDE-PGE-4%
R$O,92 - FEAOMP/MS,.1OoIo: R$2,3O - QN-3%: R9O.69 - Totat RS3O.sS -FUNJECC.S%: R$1,15 - ProtoÇolo n. 73.462 - Em O o7.20?

, 1€,.07 .2A21 al
su

CONÍINUANO VERSO
RUÂ BAHTA. .1259 _ clElvÍRO _ SÃO G,ÀBR|EL OO OESTE - MS _ FONE: (67' 3âs-1ã,7

GERTIFICA que a presente certidão, ravrada em inteiro teor. foi extraída
êm forma reprográfica, nos termos do s í., do Art. 19, da Lei 6.015f/3. E o quê
tem a certificar de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade e dá
fé. São Gabriel do Oeste rxo AS

JOVENIL COLMÀN SÀ - OFÍ suBsrrn ro

íilrnar"rlte§5 ^« t:n15*<,

Eeh@ntoÊ.:
Furtjecc 10*. :
Fea&) l0S. . :
Se1o,..,.,..:
ÂÀlad€I) 6t,,:
EtnderfE€ 4t. :rsS 38..... -:rotel..... -,:FrrÍrjêcc 5*. :

29,

40,

R§
RS
R§
R§
R§
R§
R§
Rs
R§

site wwwtjmsjus.br',
33 9".rt{:"- "-rp.aHa 

às oE:24:í9 ho ras do d:ta 26107t2021.
óõ Selo AAG-96327€71.JGB '.Contirmar a autenticidade desü selo no
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CERTIDÃO FINAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora tmobiliária desta Com

ESTADO DE I/IAÍO GROSSO DO SUL
coMARcA DE sÃo GABRTEL Do oEsrE

sER\/IçO REGTSTRAL tMOBtLtÁRlO
a+â-etuW-@€,â*

LTVRO NO 2 - REGISTRO GER.AL
01

n. 73.482 - Em 1 .202
6.07 U ial

subs ea

p

CA

#
-21302- -t-

IMÓ VEL:LOTE 12 lDozEl DA QUÂDRÂ 04 (AUATRO), medindo 1O,OO X 20,OO mêtros(Dez mstros dê frentê com a Rua Os de Outubro por ürÍte ditos da írentE aôs íundos),peáazêndo a área totât de 2OO,OOm2 ntos metÍos quadrados), bcãlÊado no ledo ímper da Rua(Duzê
05 de Outubro, à 4O,OOm (Ouar€nta mglro6) dâ êsquina com a Ruâ das Ga rças, do lot€emenloenominádo "ABC", situado na zona urbana desta Cidadê o Comârca de Sâo Gebri6l do Oestg,Estado dê Mato Grogso do Sul, com as seguintes medidas e confronlaç6€§: Ao Norte, êm 2O,OOmêtros, com o lote .t0; ao Sul, em 2O,OO mêtrôs, com o lotê 14; a Lêste , êm íO,OO melros, com a Rua05 de OutubÍo; e, a Oesle, em 10,0O metros, com o lote í't. Tudo conÍorme planta e memoíaisescritivos elaborados pela arquiteta e urbani6ta - Ana Eloisâ Vera lnácio de Souza - CAU A192647,3. aprovados em 04.06 2021, pela Prefeitura Municipal desta cidadê. RRT Simplês nst10703741R0.t
PRoPRtETÁR|or MuNtclplo DE SÃo GÁBRIEL_DO oESTE,Ms, pessoa jurtdica de direito púbticointemo, insc.ito no CNpJ_MF n. 1S.3a9_5B8iOOOt _ú, com s"O" nà nráMart,miano Afues DIa§, n. í.2r 1, negta cklade.

FUNJECC-s%: R9t,15 - Protocolo
SAO GABRIEL DO OESTE- IS., 1

R: Matrícula n. 21.298, Íicha 1, livro n. 2 (Regisio Gerat) de O,1.O7.2O21;
deste SRl.

EMOLUMENToS: R$23,00 - Lei 3O03-10%; RS2,30 FUNADEP€%: R91,36 - FUNOE-PGE<%
RSO.92 FEADMP/MS-,1OOlÔ: R$2.30 QN-3%: RSO.6S Totâl RS3O,59

ri

CERTIFICA que a presentê certidão, lavrada em inteiro teor. foi extraída
em forma reprográÍica, nos termos do s 1", do Art. 19, da Lei 6.0151/3. E o que
tem a certificar de conformidade com o edido feito. O referido é verdade e dá
fé. São Gabriel do Oeste, MS

JOVENIL COLMÀN SÀT

AS

.rdtrr"r§;,rf§Ga$E 4
c ,SUBST 

I TLIIO

CONTINUA NO VERSO

__--- 
*r^:^n^. l25o - CENÍRO - SÃO GABRTEL OO OE§ÍE - MS _ FONE: (67) 3?S+12O7

EEolrrntosr. :
E'unjeêc 10t. ;
Fêa@, 10*. . :s€Io........:
Furtadep 6t..:
E urldapge 49. :rss 3t......:
Tote-l-......:
E\:.hlêêc 5t. :

site wuwtimsjus.br"

Pag.: 0O1l@1

São Gabriel do Oêste, Estado de Mato Grosso do Sul. no uso de suas
atribuições legais, etc...
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Fls. olNAURELINA COLMAN SATORRE, Rêgistradora lmobiliária desta Comarca de
São Gabriel do Oestê, Estado de Mato Grosso do Sul. no uso de suas
atribuições lêgais, etc...

o'r

ffi
-21303- -1-

IM V E L :LOTE 13 (rREZE} DA AUADRA O/T (AUÂTRo), rnedindo tO, X 20,00 m€tros
(Dêz melros de írente com â Rua 17 d€ Agosto por ünlo ditos de ÍrEnte aos fundos);pêrfezendo a área total dê 200,00m2 (Duzentos metros quedrados). localizado no lado par da Ruaí7 de Agosto, à 3O,OOm (Trinta meiros) de ggquina com a Rua dâs Gargas, do loteamênto

enominado "ABC", situado na zona urbana deste Cidadê e Comarca de Sãô cabriel do Oeste.
Estado de Malo Grosso do Sul. com as seguinles medidas ô confrontaçóes: Ao Norte. em 20,00

etros, com o lote 1í: ao Sul, em 2o,O 0 metros. com o lote 15; a Leste. em 1O,OO metros, com o lote

3, aprovad.s
stí 0703741R01

eÍn 04.OA.2O21, pela Prefeiturâ Municipat desta cidade. RRT Simptes n

14; ê, a Oest6, êm 10,00 metros, com a Rua í7 de Agosto. Tudo coníorme plante ê memoriais
descritivos elaborados pela arquileta e uíbanistâ - Ana Eloisa Vera lnáclo de Souza - CAU Al92g47-

: MUNTCíP|O DE SÃO GABRTEL OO OESTE,MS, pessoâ iuídica dâ diretto púbtico
intemo. inscrito no CNPJ-MF n. 13.349.5a8/OOOí -94, com sede na Rua

MaÍtimiano Alvss Oias, n. 1.2'l't, nesta cidacÍê
; MatrÍcula n. 21.298, ficha 1, livro n. 2 (Rêgistro cerat) de O1.O7.2O21,

deste sRl,
R§23,00 - Lei 3003-10%: R32,30 - FUNADEP-6oÁ: R9i,3a - FUNOE-PGE-4%
R§O,92 - FEADMP/MS-10%: R$2,30 - I N-3%: RS0,69 - Total R$3O,59 -

UNJECC-s%: R$1 ,15 - Protocolo n.73.482 - Em O 07
| 16.07.2 Eu, S

su

CERTIFICA que a presente certidáo, tavrada em inteiro teor, foi extraída
em forma reprográfica, nos termos do § í', do Art. 19, da Lei 6.01 5/73. E o que
tem a certificar de conformidade com o pedido Íeito. O referido é verdade e dá
fé. Sâo Gabriel do Oeste, MS S

JOVENIL COLMÀN SÀ SUBSTITUIO

CONÍINUANO VERSO
RUA BAH|Â í259 - CENTRO _ SÃO G.ABRTÉL OO OESTE, MS - FONE: (671 34Ç12c,7

holr@nto6. : Rsfuhlecc 10t.: RS
Fea@) 10t..: RSseIo........: Rs
Furadep 6t..: RS
Fund€pg€ 4t. : RSIsS 3t......: RSTotal..... ..: RSEtnjeêc 5t. : RS

Certidáo expedida às 08:2,{:52 horas
Selo AAG-96329-580-tGB..Cantirmar a
Código de controte de qertidâo : ||ll
sELos E coNrnraurÇoEs Eldfsg llll
REcoLHrDos poR VERBA Effii

Éffiffi

29,OO
12,90
12,90
1,50,1,i4
11 ,16*o,a7
40,o7
r1,45

do dia 2610712021.
autenticidade deste selo no site www.tjms jus,bÍ..

illilllil ltffi iltffi llil iltiltll
021362&7202Í pag.: OOí/00í I

ESTADO DE MAÍO GROSSO DO SUL
coMÂRca DE sÃo G;Á'BRTEL oo oEsrE

SERVIçO REGTSTFTAL lÀiOBrLtÁRrO
o,y;.,-J-* <€./,-* 8-..*

CERTIDÃO
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CERTIDAO
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora lmobiliária desta Comarca de
São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, etc...

Fls
--JLI

w ESTAOO DE I'ATO GROSSO DO SUL
coMARcÂ DE sÃo GABRTEL Do oEsrE

sERvrço REGTSTRAL tMoBt LlÁRto
@/-*8-e,*

LIVRO NO 2 . REGISTRO GERÂL

-21301- -,t -

5
enominado '.rABC", situado na zona uóana desta Cidadê e Comarca de Sáo Gab.iel do Oêstê,

de Mâto Grosao do Sul, cam as seguintos medides e confrontaçôes: Ao Norte, êm 2O,OO
, com o lote 12; aq Sul, em 20.00 metro6, com o lgtÊ 16: a Lestg, em íO,OO metros, c.om a Rua

de Outubro; e. â Oêste, em 1O,OO metÍos, com o lote í3. Tudo cgnforma plerúa € memoÍiaia
escriüvos elaboradgs pela arquiteta e urbanlsta - Ana Elolsa Vera lnácio de Souza - CAU A1g247;
, aprovados em 04.06.2021, pela Prefeitura Municipal destê cidade. RRT Simples n.
r1070374í R0í

MUNTCÍP|O DE SÃO GABRIEL DO OESTE,MS, pêssoa jurtdica de direito púbtico
intemo, inscrito no CNPJ-MF n. í 5.34S-ãaa/O0O'l -94, com

rtimiano Alvês Dias, n. í.21í, nesta cidado.
sede na Rua

Matricula n. 21.298, ficha t. livro n. 2 (Regist.o Geral) de O1.oi7.2O21,
deste SRl.

: RS23,O0 - Lei 3OO3-10%: RS2,3O - FUNADEP-67o: R91,38 - FUNDE-PGE-4%
R$0,92 - FEADMP/I\rS-10%: RS2,30 - I SON-3%: RSO,69 - Total R§30,59 -

NJECC-5yo: R$1, í5 - Protocolo n.73.482 - Éín 01-O7.2O2
, '16.o7.202 lSu níeri.

subs

(Dez metrosr de frênte com a Ruã 05 de Outubro por ünte ditos da frente aos fundos),
rfazêndo a área total de 2OO,OOm2 (Duzentc rnetros quedrados), localizâdo no lado Ímpar da Ruade Outubro, à 3O,OOm Cfrinta m6tros) da osquina com a Rua daa Garçae, do loteam€Ír,tq

CERTIFICA que a presente certidão, lavrada em inteiro teor, foi extraída
em forma reprográfica, nos termos do § 1 ", do Art. 1 9, da Lei 6.01 5173. E o que
tem a certiflcar de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade e dá
fé. Sáo Gabriel do Oeste, MS,

tl/l V E L : LOTE í4 (OUAÍORZE) DA OUADRÂ 04 (AUÂÍRO), MEdiNdO 10,

s

JO!?NI! SÀT OFIC SUBSTITr.IIO

l,
ít
ti
li

íi

i rr:itilitq!1i,ffi g;;$f

metros

E}à#A

timsjus.bÍ"

gffi

hoh@ntos.: R9
Fun tecc 10*. : RS
Fea@> 10t,,: Rg
s€Iô. . . . -...: R§
I'lrtrad€p 5*..: RS
r\rndepge 4*. : R§
rSS 3*..-...: R§fotal....,..: RSFrnlêcc 5*. : Rg

t2
tt2
1-,
*1
i1
*0
40
*1

COI{TINUA NO VERSO
RUA BAHI/\ t2s9- CENÍRO - SÁO GABRIE! Oo OESÍE - t\rs _ FONEj (ô7) 3295-1207

e certidão :

7 ascou
'7

,00 Certidão êxpedida às O8:2S:í4 horas do dia 26l}lt2}21., 
õõ Selo AAG-96330-55í -lGB .'Confirmar 

a autenticidade dêste selo no sit€ www.s9- Código de controle d
' jl ssr-os e conrnreurÇôes llil ill I I lllliililll il[ I ltl I il lllill
,a
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,45
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íIQ*c#1*
líí ''-T,:t,.tt!r:t

iíí,.:.:,:i','L
ií1 i.i't1';i'''--,

'l

r.l i,

tll
li'i íi,,t

:',il::



GERTIDAO Fls.NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora lmobitiária desta Coma
Sáo Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul. no uso de suâs
atribuições legais, etc...

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
coMARca DE sÃo GABRTEL Do oEsrE

sERvtço REGISTRAL rmogllrÁnro
a/t**t/.r- Ê"/a* &d.*

LIVRO NO 2 , REGISTRO GEFTAL

,l

w
rMó V E L:LOTE í5 (aUINZEI DA aUADRA 04 (AUATRO), medindo 'l O,OO X 2O,OO metro3(Dez rnelros de ftenê com a Rua .17 de Agosto por vinte ditos da f.entê aos fundogertaze.rdo â área total de 2OO,OOrnz (Ouzentos ínetros quadrado§). localizado n9 lado par da Rua17 de Agosto, â 2O,OOm ry-Lnte metros) da âsquina com a Rua das Garçâs, do loteam6ntonado "ABC", §ituado na zona urbana desta Ckladc e Comarca d9 Sáo Gabriel do Oeste.de Malo G.osso do Sul, com as seguintes mêdidas ê conÍrontaçôes: Ao Nortg, em 2O,OOmetros, com o ,otê í3: ao Su l, em 2O.OO metros, com o lote í7: a Leste, em IO,OO metros, oom o lote,6; e, a Oêsle. em 1O,OO metÍos. com a Rua í7 de Agosto. Tudo confgrme planta ê memoriaigelabo.ados pola arquiteta e urbanisia - Ana Eloiôa VeÍa lnácio de Souza - CAU A192847-aprovados em 04.06.202í, pela Preêitura Municipal desta cidade. RRT Simptes nr1070374íR01

: MUNtclPto DE sÃo GABRTEL oo OESTE,IS, pe65oa iuridba de dirêito púb cointerno, inscrito no CNPJ-MF n. 15.3A9.5AEiOOOt-ú, com sede na Rus
Diâs. n. 1.2í 1. nesta cidade.

: MatrÍcula
desie SRI

n- 21.298. fcha 1. tivro n. 2 (Registro Gerat) de O1.O7.ZO2.I,

R$23,00 - Lei 3oo3-ÍO%: R§2,30 - FU EP€%: RS1,38 - FUNDE-PGE-4%R'O,92 . FEADMP/MS.1O%:
§1,15 - Prolocolo n.73.482 - ErnFUNJECC-5%: R

R$2.30 - t N-3%: RSO,69 - Totat RS3O.59 -
1.O7.2

, 16.07 al Su nferi,
subscrevi e a o

CERTIFICA que a presenre cerridão, lavrada em inteiro teor foi extraída
em forma reprográfica, nos termos do s 1", do Art. 1g da Lei 6.015l/3. E o que
tem a certificar de conÍormidade com o pedido feito. O referido é verdade e dá
fé. São Gabriel do Oeste, MS txo rn rca :,\

JO\IENIL COI},íÀN SÀIORRE OEI SUBSTTTUTO

CONTINUANO VERSO
RUÀBÂHLÂ, i25s_ cENÍRo _ sÃo cÁaRtEL Do oEsTE - MS - Foic, (6?) 3?95-r2o7

!tJg,.s.r ú i:

Eellelrto6 . :
Fur1jecc 109,:
r'êadq) 108..:
S€1o........:
Irlnadep 68..:
Fu.lrd6pqe {t. :ISS 38,.....:
Totêü... -...:l\rrljeêc 5t. :

29
*2
*2
L,i1
*1
*0
40
*1

R§
R§
R§
R9

RS

R§
R§

, oc Certidão expedida às OB:2S:32 ho
' óõ Sêlo AAG-9633í-9O6.]GB '.ConfiÍma
50d Código de controle de cerfidão :

;àiH;ilffi:.T ffi
ras do dia 26t0712021.
r.a a-utenticidade deste selo no site www.tjms jus.br,,
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Fls.
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora lmobiliária desta Comarca de
São Gabriêl do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuiçóes lêgais, êtc...

ESÍADO OE i'ATO GROSSO DO SUL
coMARca DE sÃo GABRTEL Do oÉsTE

sERvrço REGtsrR^ÂL tMoBtLlÁRto
ai/*-r-- 3k* e-ú,*

LIVRO N" 2 - REGISTRO GERAL o ,|

-21306-

QUÂÍRO), medindo íO,OO X 2O,OO m€tros
utubro por ünte ditos da frentê aos fundo§).

a área total de 2OO,OOm2 (Duzentos mêtros quadrsdos), localizado no lado Ímpar dâ RUE5 de OutubÍo, à 20,OOm (vintê metros) da esqlin â oom a Rua das Garças, do loteaÍnento
nado "ABC" , siluado na zonã urbana desta Cidade e Comârca de Sáo Gabriel do Oêste,

Estado de Mãto Grosso Ao Sul, com as e€guintes medidas e confrorrlaçóes: Ao Norte, em 2O,OO
s. com o lotê í4: ao Sul, em 2O,OO metros, com o lole í8: a Léslê, êm íO,OO metroa, coÍn a Rua

de Outubro; e. a Oêste, em íO,00 metros, com o lote 15. Tudo conforme planta e m€moriais
desctitivos elaborad os pela arquit6tâ ê urbenista - Ana Eloisa Vera lnáçio de Souza - CAU A1S2A47-

aprovados
l1O7O37.l1R0í

em 04.06.2021, pela Prefeitu.a Munlclpel d€8ta cidade. RRT Simptês n

Ma.timiano Alves Dias, n. 1.211, nesta cidade
: Márícula

destê SRI
n. 21.298, ficha 1, livro n. 2 (Registro Geiel) de O1.O7.2O211,

FUNJECC-so/o: Rs

R§23,00 - Lei «)0110%: RS
R$o,92' - FEADMP/MS-1o%: RS2,30

07
QN-3%: R$0,69 - Totat R§30,59 -

2.3O - FUNADEP-6oÁ: R$1,38 - FUNDE-PGE-4%

16.47 .2 ial Su cônleÍi
su

JOVENI! COLMÀN SÀ IÀL T ITUTO

CONÍINUA \O VERSO
RUAbA,ll^ í2ss - cENTFlo - sÂo GAETR|EL Do oEsTE - Ms _ FoNE: (6a 32gs-12o.,

, M ó v E L : LorE í6 (DEzEssEts) DA QUADRÂ (x (
(Dez metros do ftente com a Rua 05 d6 O

: MUNICIP|O OÊ SÃO GABRTEL DO OESTE,MS, pessoa juÍidicâ de direito púbtico
intemo, inscrito no CNPJ-MF n. 15.389.544/OOO1-94, com aêde na Rua

EM

CERTIFICA que a presente certidão, lavrada em inteiro teor, foi extraída
em forma reprográfica, nos termos do s 1 ", do Art. í 9, da Lei 6.01 St7 3. E o que
tem a certificar de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade e dá
fé. São Gabriel do Oestê MS, d

ErDolutEntos , :
E\lÍrlêcc 108. :
Fead@ 10t. . :

Certidão, exredira às O8:2S:SS horas d o die 26l1ll2f,21!.
Selo A,AG-96332-260-lcB '.Confirmar a autenticidade deste selo no

29*2
r2
L,
*1
i1
*0
40
*1

R§
R§
R§
R9
RS
R§
Rs
Rs
R§

,00
,90
,90

,74
,16
,87
,41
,45

SêIo. . .
!\rl:1adep 69.

4*Fund€{)+
rss 3t. .

Código de controte de certidão :

ilil il t r llilillll i ltilil l lil il illill

site www.gms.ius.br,,

Furrjêcc 5t. :
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CERTIDAO Fls.
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora lmobitiárja desta Comarce de
São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuiçôes legais, etc...

ESTAOO DE }IATO GROSSO DO SUL
coMÂRcA DE sÃo GABRIEL Do oEsTE

sERvtço REGISTRAL lmogttlÁnlo
e,4/-., 2* k:* s..-

LIVRO NO 2 - REGISTRO GERAL o1

-21307- -í'
tMo V E L : LOTE í7 (DEZESSETE) DA CTUADR 04 (QUATRO), medindo í metros(Dez metros da Írente com a Rua 17 de Agosto por vinte ditos da frente aos fundo§).a árêâ total de 2OO,OOm2 (Duzêntos metros quadrados), localizado no lado par da Rue17 de Agosto, à 1O,OOm (Dêz metros) da esquina com a Rua das Gartas, do lotêam6nto denomineE o'ABC-, situado na zonâ uôana desta Cidâde e Comarca dê São cabriet do Oeste , Estado de MatoGrosso do Sul, c€m es seguintes medidas e confro rfaçóes: Ao Norte, em 20,00 mêtros, com o lote15; ao Sul, em 2O,00 metros, com o lote í9; â Leste , em íO,OO metÍos, com o lote ,8; e, a Oeste, em'10,00 metros, com a Rua 17 de Agosto. Tudo conforme planta ê memoriais descritivos elaboradospelâ arquiteta e urbaniste - Ana Elôisâ \/er-ê lnácio dê Soüzâ - CAU ájgZA4Z-3 áprovados em
.06.2021. la Prefeiturâ Munici pal destâ ckjade. RRT Simples n. Slí O7O3741ROÍ

: MUNTCIPIO DE sÃo GABRTEL Do oESTE,MS, pessoa jurÍdica dê direito público
intêmo, inscrito no CNPJ-MF n. iS.349.548/0OO1 -S.1. com sêdê ne Rua

MaÍtimiano Alves Dias, n_ 't.2 11, nesla cidade
RE9ISTRO ANTEFUOR: Mat tcuta

deste SRt.
ÊMOLUMEXTOS: R$23,00 - Lei 30

n. 21.29A, ficha 1, livro n. 2 (Registro Gerat) dê O:,.O7.2OZ,|.

03-10o/o: RS2,3O FUNADEP-6o/o: R$'t.38 - FUNDE-PGE4VI'.
RSO.92 F EADMP/MS-'I Oolô: RS2,3 ON-3%: R$0.69 To1âl RS3O.5g

t

w

FUNJECC-s%: R$í,15 - Protocoto n. 73.482 - Em O

,'16.07.202
subsc revi e ass

o
7.2 1

ciãl S conÍed,

CERTIFICA que a presente certidâo, lavrada em inteiro teor, foi extraída
em forma reprográflca, nos termos do s 1

tem a certiflcar de conformidade com o p
9, da Lei 6.015173. É o que
O referido é verdade e dá

', do Art. 1

edido feito
fé. Sáo Gabriel do Oeste. M

JqVENIL COIÀIÀN SÀTORRE : oFtc SUBSTITUTO

CONTINUANO VER§O
RUABAH)A, í2s9 _ cÊNTRo - sÃo GAêR|EL oo oESTÊ - Ms _ FoNE: (6?) 3z95_1m?

holuDÊntos , :
Frlnjecc 10*. :
Fêadr@ 10t. . :
Selo. -,...,.:
FlDad€D 6â..:
Eurdêpgo 4t. :rss 3t..-...:
Total.......:
Eurjecc 5t. :

5: 3;, 3t cerridão exp€dida às 0O:26:42 horas
i-§ -i:óõ sero AÁG-963336ís_lcB .,ConfirmaÍ 

a

i§ iiii: :.*','iffi",J,ll,"J:"' ".-ffi 
llil

§3 13;3i REcolHroos PoR vERaa

Rs *1,45

do .lia 2610712021.
a_utenticidade deste selo no site www,tims jus.br,,
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Fb -ttlCERTIDAO
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora lmobiliária desta Comarca de
Sáo Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul. no uso de suas
atribuiÇóes legais, etc...

ESTADO DE M.ATO GROSSO DO SUL
coirARca DE sÃo GABRT€L oo oEsTE

sERvrço REGISTRAL rnaoelutÁnto
.,^/-.-,,"2"_W* a-r*

LIVRO NÔ 2 - REGISTRO GERAL

-2í30a-

rHó V E L :LoTE í8 (DEzoITo) DA QUADRÂ o. (auATRo ). m€dindo 10,00 X2O,O0 m€tros
(Dez metros de fasnte com a Rua 05 de OufubÍo por vinte ditos da iente aos fundog

eíazendo a áreâ total dê 2OO,OOm2 (Duzentos m€tros quadrados), locálizado no lado impar da Rua5 de OutrJbro, à 20,OOm Mnte metÍos) da eBquina com a Rua das Garças, do loteamonto
enominado 'ABC", situado na zona uóana d€§ta Cklade e Comarca de Sào GabriBl do Oegte.
stado de Mato Grosso do Sul, com as gêguinles medides e confrontações: Ao Norte, em 2O,OO
et os, com o lote í6; ao Sul, em 20,00 metros, com o lote 20; a Leste, em 1O,OO metro€. com a Rua

dê Outubro; e, a Oeste, em í O.OO metros, com o tote '17. Tudo coníotue plântâ e memoaiaig
elaboradog pela Erquiteta e urbanistã - Ana Eloisâ Vêr"â lnácio de Souza - CAU Aí92947-

, aprovados em 04.06.202í, pela Prefeitura Municipat deala cidâde. RRT Simples n.
t10703741R0 t.

MUNlcÍPtO DE SÂO GABRTEL OO oEsTE,Ms, p€§soa.iurldicâ de direito púbtico
interno, inscrilo no CNPJ-MF n. 1 5.389.584/0001-94, com sede na Rua

miano Alvês Dias, n. 1.2í í , nesta cidade
: Matrícr.rla n. 2.1.298,6Çha í, livro n. 2 (Rêgistro Ger-al) de O1.O7.2O21,
' destê SRI

R923,OO - Lêi 300110%: R$2,3O - FUNADEP-6%: R$1,34 - FUNDE-PGE-4%
R$0,92 - FEADMP/MS-107o: R§2,3O - QN-37o: R$0,69 - Tolal R$3O,59 -

NJECC-Syo: R$'Í,í5 - Píotoêolô d- 73.482 - É.n 01.O7.2ü21
, 16.07.2 cial níeri,

subscrev

JO\,EN

CERTIFICA que a presente certidão, lavrada em inteiro teor, foi extraída
em forma reprográfica, nos têrmos do § 1", do Art. i9, da Lei 6.015l/3. É o que
tem a cêrtificar de conformidadê com o pedido feito. O referido é verdade e dá
fé. Sâo Gabriel do Oeste, MS

SUÊSTIBI'!O

fl:àeE'Útl
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CERTIDAO
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora lmobiliária desta Comarca de
São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul. no uso de suas
atribuiçõês legais, etc. ..

Fls. [[

w ESTADO DE MAÍO GROSSO DO SUL
coMARca DE sÃo GABRTEL Do oEsrE

. sERvtço REGTSTR.AL tMoBlLtÁRto
a1'--*ú-- @h^ 8..4*

LIVRO NÔ 2 - REGISTRO GERÂL o't

-1-

I M ó V E L :LOTE í9 (DEZENOVE) DA AUADRA 04 (AUATRO), rnEdiNdo 1
(Dêz metros de íaêntê com a Rua í7 de Agosto por vinte ditos dâ fÍentê aos

a áÍoa total de 2OO,OOm2 (Duz€ntos metros quadrados), localizsdo no lado pat
17 de Agosto, €squina com a Rua das Gerça6, do lotearn€nto denominado .ABC., sauedo
urbana desta Cidade e C'omarca de São Gabrial do Oeste, Estado de Malo Grosgo de Sut, com .s

uintes medidas e ooníronlações: Aô Norte. em 20,OO metros, i:om o lote íZ; ao Sul, em 2O,OO
€tros, coÍr a Rua das Garças; a Leste, em 10,00 metros, com o late 20; e, a Oeste, em 1O,OO
êbos. com a Rua í7 d6 Agosto. Íudo coníoame planla e memoriais descÍiüvos elaborados pela
uileta e urbanista Ana Eloisa Vera lnácio de Souza CAU A'192847-3, aprovados em
6.2021, lâ Prefeitura Munici pâl dêsta cidade. RRT S implês n. Slí O7O3741RO'1.

MUNtcÍPro DE
intemo, inscrito no

sÃo GABRIEL DO OESTE,?úS, pessoa jurÍdica
CNPJ-MF n. 15.3a9.5a8/OOOí-94. com

de direita público
s€de na Rua

no Alvês Oias, n. 1.21'1, nesta cidade.
Matrlcula ^. 21.298, ícha í, livro n. 2 (Rêgistro Geral) dê O1.O7.2O21,
deste SRl.

R§23,00 - Lêi 3OO3-1Oo/o: RS2,3O - FUNADEP,6%: R§í,3a - FUNDE-PGE-4o/6
R$O,SZ - FEADMP/MS-'IOo/o: R$2,3O - I N-3%: R§O,69 - Total R$30,59 -

FUNJECC-s%: RS1,í5 - Protocolo n. 73.4812 - Em 07
, 16.07 .2 cial Su ri,

subscrevi e ass

metrgs
tundos).
da Rua

ne lone

CERTIFICA que a presente certidão, tavrada em intejro teor. foi extraída ,

em forma reprográfica, nos termos do s í ", do Art. 19, da Lei 6.015113. É o que
tem a certificar de conformidade com o pedi o feito. O referido é verdade e dá
fé. São Gabriel do Oeste, M
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CERTIDAO IFr'.
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora lmobiliária desta Comarca de
São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuiçóes legais, etc...

ESTAOO DE MATO GROSSO DO SUL
coMARcÂ DE sÃo GABRTEL Do oEsrE

sERvtço REGISTRAL ttúoerLrÁnto
.24,,&:a'6"/-*8.a*

obl
LIVRO N" 2 - RÉGISTRO GERÂL

rcrp

oí í
-21310-

r ú ó v E L : LOTE 20 (VINTE) DA CTUAORÂ 04 (AUATRO), medindo .lO, metros
(Dez metros de frente com a Rua 05 de Outubro por vinte ditos da frBnte aos fundos),

peíazendo a área total de 2OO,OOm2 (Ouzentog mêtros quadrados), localizadg no lado Ímp€r da Rua
05 de Outubro. esquina com á Rua dãs GarÇas, do lotêâmenlo donominado ,.A8C,,, situado ne zone
uóana d63ta Cidade ê Comercs de São Gabriel do Oêst€, Est do de Mato Grl,eso do S!r1. com a9
seguintes medidas e confrontações: Aa Norte. em 2O,OO metsos, com o lote 16: ao Sul, em 2O,OO
metros, @m as Rua das Garçâs; a Lesle, em 1O,0O metros, com a Rua 05 de Outubro; e, a O€s16,
m IO,OO mêtr6. com o lotê 19. Tudo conformg plantâ e mernoriais descritivog elaborados pêla
rquiteta e urbanista - Ana Eloisâ VeÍa lnácio de Souza - CÁ.U 4192847-3, aprovadc em

06.2021, ela P,eíeitura Mun al desta cidadê

interno, inscíto no
rtimiano Alves Dias, n. í.2í í , nesta cidade

: Matícula n. 21 .298, ficha I , livÍo n. 2 (Rêgistro ceral) dê 01 .O7 .20,21 ,
dêste sRl.

R§23,OO - Lei 3OO3-ÍO%: R$2.30 - FUNADEP-6%: R§í,38 - FUNDE-PGE-4
R§0,92 - FEAOMP/MS-íO%: Rt2,30 - I QN-3oÁ: R50,69 - Tolal R$3O,59 -

UNJECC-s%: RS1.15 - PÍotoqolo n.73.4E2 - em O 07.202
, 16.07.2021. ElJ, n

subscrevi

JO\ENIL COIÀíÀN SÀTORRE. OEI

CERTIFICA que a presente certidão. lavrada em inteiro teor, foi extraída
em forma reprográfica, nos termos do § í', do Art. 19, da Lei 6.015n3. E o que
tem a certificar de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade e dá
fé. Sáo Gabriel do Oeste, MS

MUNtclPto DESÃo GABRIEL
CNPJ.MF

RRT Simples n. Sl1O7O3741R0
OO OESTE,MS, pessoã jurÍdica

n. 15.3E9.584/000 í -94, com

1.
de direito público

aêdo na Rua

SL:3STI1'üTO
a-qçrz,-'iÍ
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0
t

1
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São Gabriel do Oeste (MS) 30 de Novembro de 2021

1.0 - INTERESSADA-SOLICITANTE

. Município de São Gabriel do Oeste

. Mato Grosso do Sul

2.0 - PROPRIETÁRIO

. Município de São Gabriel do Oeste

J

. Avaliação pura e simPles.

3.1 - DE BENS

. Imóveis urbanos terrenos ( lotes/datas) sem benfeitorias.

3.2 DESC CÕES SUMÁRIAS DO BEM

Imóveis "urbanos localizados do "Loteamento " ABC ", Jardim Gramado em
São Gabriel do oeste (MS).

3.3- OCUPACÔES DO OVEL

. Sem benfeitorias.

3.4 - TIPO D OCTJPACÃO:

. Imóvel totalmente desocupado.

4.0 FINALIDADES DO IÁ.UDO,/PARECER TÉCNICO

o LPA- levantamento patrimonial.

s.0- oBJE-rrvos DA AvAlTAÇÃo7ranrco TÉcNrco
. Determinação dos valores:
. De mercado dos 12 Iotes urbanos ............R$
o Deliquidaçãoimediata..............,.....................R$
. De liquidaÇão forçada.......................................R$

6.0 - PRIS

430.000,00
430.000,00
400.000,00

RESSALVAS E FATORES UMITANTES:

1. Lote urbano no 20 (vinte) da quadra no 04 (quaüo), da maEicula no
21.310, do SRI desta comarca de São Gabriel do Oeste (MS) com
total de 200,00 (duzentos metros quadrados), do Loteamento ,.

É

cRf,cr-Ms 1769
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Bairro Fênix ( Jardim Gramado). Avaliado em R$ 4O.O00,0O (quarenta

rnil reais).

3. Lote urbano n" 09 (nove) da quadra no 04 (quato), da matricula no

2l.2gg, do SRI desta comaÍca de São Gabriel do Oeste (MS) com área

total de 200,00 (duzentos meÍos quaüados), do Loteamento " ABC" '
Bairro Fênix ( Jardim Gramado). Avaliado em R$ 35.000'00 (rrinta e

cinco mil reais).

4. Lote urbano no l0 (dez) da quaüa no 04 (quatro), da maricula n"

21.300, do SRI desta comarca de São Gabriel do oeste (MS) com área

total de 200,00 (duzentos metros quaüados), do Loteamento " ABC" 
'

Bairro Fêntx ( Jardim Gramado). Avaliado em R$ 35'OO0,00 (trinta e

cinco mil reais).

5. Lote urbano no 11 (onze) da quadra no 04 (quatro), da maricula n"
21.301, do SRJ desta comarca de São Gabriel do oeste (MS) com área

total de 200,00 (duzentos metros quadrados), do Loteamento " ABC" ,

Bairro FênLr ( Jardim Gramado). Avaliado em R$ 35.000,00 (rinta e

cin66 mil 1sai51.

6. Lote urbano no 12 (doze) da quadra no 04 (quauo), da maricula no

21.302, do SRI desta comarca de São Gabriel do Oeste (MS) com área

total de 200,00 (duzentos metros quadrados), do Loteamento " ABC" ,

Bairro Fênix ( Jardim Gramado). Avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e

cinco mil reais).

7. Lote urbano no 13 (treze) da quadra no 04 (quaüo), da maEicula no
21.303, do SRJ desta comarca de Sâo Gabriel do Oeste (MS) com área
total de 200,00 (duzentos metros quadrados), do Loteamento " ABC:'
Bairro Fênix ( Jardim Gramado). Avaliado em R$ 35,000,
cinco mil reais).

\l_

tJe
LI

tCET úS

2. Lote urbano n" 19 ( dezenove) da quadra no o4 (quaro), da mauicula

no 21.3o9, do SRI desta corlarca de São Gabriel do Oeste (MS) com

área total de 2o0,oo (duzentos metros quadrados), do Loteamento "

ABC" , Bairro Fênix ( Jardim Gramado). Avaliado em R$ 40.000'00

(quarenta mil 1gxi5).
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8. Lote urbano no 14 (quatorze) da quadra no 04 (quatro)' da matricula no

2:...304,doSRIdestacomarcadeSãoGabrieldoOeste(MS)comárea
total de 20o,Oo (duzentos metros quadrados), do Loteamento " ABC" 

'

Bairro Fênix ( Jardim Gramado). Avaliado em R$ 35'OO0,0O (uinta e

cinco mil reais).

g. Lote urbano no 15 (quinze) da quadra no 04 (quaEo), da matricula n"

21.305, do SRI desta comarca de São Gabriel do Oeste (MS) com área

total de 20o,00 (duzentos metros quadrados), do Loteamento " ABC" 
'

Bairro Fênix ( Jardim Gramado)' Avaliado em R$ 35'000,00 (trinta e

cinco mil reais).

lo.Lote urbano no 16 (dezesseis) da quaüa no 04 (quauo), da matricula no

2l.306,doSRIdestacomarcadeSáoGabrieldooeste(MS)comárea
total de 200,O0 (duzentos metros quadrados), do Loteamento " ABC" 

'
Bai o Fênix ( Jard.im Gramado). Avaliado em R$ 35'000,0O (rinta e

cinco mil reais).

ll.Lote urbano no 17 (dezessete) da quadra n" 04 (quato), da matricula n"

21.307, do SRI desta comarca de São Gabriel do Oeste (MS) com área

total de 2O0,oO (duzentos metros quadrados), do Loteamento " ABC" 
'

Bairro Fênix ( Jardim Gramado). Avaliado em R$ 35.000,00 (rrinta e

cinco mil reais).

l2.Lote urbano n" 18 (dezoito) da quadra no 04 (quato), da matricula no

21.308, do SRI desta comarca de Sáo Gabriel do Oeste (MS) com área

total de 200,00 (duzentos metros quadrados), do Loteamento " ABC" ,

Bairro Fênü ( Jardim Gramado). A'raliado em R$ 35.000'00 (rrinta e

cinco rnil reais).

o:

PerÍodo de vistoria 30 de Novembro de 2021, este
corretor efetuou a inspeção através de visita "in loco",

7.O-

para identificação dos elementos físicos que
formar uma ideia sobre o valor do imóvel.

8.0. DIAGNOSTICO DO MERCADO:

O avaliador classifica o imóvel á:

para
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. Liqúdez: UQ(IIDEZ BAD<A;

. Deiempenho do mercado: I{6RwL{L/BAD(O;

. Numero de ofertas: MEDIO/BAD(O;

. AbsorÇão PeIo mercado: DEMORADO;

. Público alvo para absorção do bem: REDUZIDO'

. Facilitadores para n"goóiação do bem: condicionado a prazo de pagamento

sem correções.

I US

amostra
imobiliári

de s

a

Método involutivo
Método evolutivo
Método da renda
Método comparativo direto de custo

Método da qualificação de custo
Mêtodo comparativo direto de reposição de eqúpamentos

Sem metodologia definida em norlna

DD10 S

Período de pesqúsa de 01.01.2021 a 31'10'2021'

E

Diagnóstico de mercado.
O método utilizado para a presente avaliação baseia-se na

comparação de dados de mercado. siruadõ em um local dotado de regular para boa

infraestrutura.

Entretanto,constatou-seumaglandequantidadede-ofertase
com poucas tr*ruçõ.r de imôveis com caracteísticas semelhantes ao avaliado.

Assim, em ürftrde da impossibilidade da obtenção

consistente de elementos ofertados ou transacionados no

o local, de forma a permitir a determinação do valor de mercado'

Ressalta-se que este tipo de procedimento' embora tecnicamente

coneto seja o mais aconselhável de ser adotado nestas circunstâncias'

No desenvolúmento da avaliação, o corretor levantou, através

de pesqúsa de mercado, uma pequena amostra do mercado, com informações
verbais 

-obtldas 
desta cidade. Formada por elementos comparáveis, ou seia' que

afr.retrtu* similaridade quanto às calacterísticas a fim de aferir o valor de

mercado do imóvel avaliado.

de uma
mercado

u. Valor de Venda

. R$ 400.000,00 ( quatrocentos mil reais).

CONCLUSÃO \

9.O-INDICACÃoDo(S)ME.IoDO(S)EPRoCEDIMENTo(S)UTIIJZADo(S)

12 RESI.JLTADOS DA AVALIACÃO E DATA DE REFERENCIA:

ü"
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Cabe ressaltar que, o valor da presente avaliação reflete a realidade atual do

mercado de imôveis urbanos.

Neste valor, estão inclusos valorizaçóes acumuladas ao longo do lapso

temporal decorrido.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a acrescentar e certo de cumprido o senhor, dá-se por

concluÍdo o presente La contendo 05 folhas numeradas e

rubricadas, que vão Por mim d
MS, 01 de Dezembro de 2021.

Clair d C arli
Corretor d Imóveis

1769



NAURELINA COLMAN
São Gabriel do Oeste
atribuiçÕes lêgais, êtc...

CERTI DAO
SATORRE, Registradora lmobiliária desta Co. Estado de Mato Grosso do Sul. no uso

Fls.
de suas

w ESTAOO OE MATO GROSSO OO SUL
coMARcA DE sÃo GABRTEL Do oEsrE

sERvtço REGISTFTAL tMoBtLtÁRlo
e,{...-"2"- §!r* a-a*

LIVRO NO 2 - REGISTRO GÉRAL

-7474- -l-
13 n. "- 20o2

ndo IO,OO X 22

gujntes l'lêdidas ; cao sul, em 22,50 nci !os, coít o roteIrêrê; ê ao Ocstc! e& ID,OO ,!€trô§,

IMóvEL:
pe r fazerdô
dos), local
coll â Rua d
llIX", s i teâ
Estâdo de i{
Norte, em 2
03i a Lêste

L-qfÉ 01 DA eUADRÁ 22, ú.dídê tI.cnte por vrnte c doisa âreâ total de 22S,OOfiZ ( ó.1)rza.!o Do Iêdo esquerdo dâ Ruas Garças, alo Iotes.mento dendo na zofia urbâna destã Cidâato Crosso do Sul, com as sc2,50 metrosr coo o lotê 06.
, -eur ,o,oo r"rro", .ãÀ-r-Ã,lo

ê mcio di tos àazêntos e vintê êa Irerê, a 8O , oo mêtros dâ csqu i oaon I nado 'CONJIrI{.rro E2lSITACIOXAi PÉ.

O -metros (dêz ne t ros
, ren t e aos furdos ) ,
c I Írco ttataos quâ|dra_

dc ê Co&àrcr .le São Gâbr ic I do Oes!e.
onfrontações: Ao

PRoPRIETÁRIA: PRErE I TURA ÍI,TIICIPÂI DE sÃo GATRIEL fE oEsTE-xs-, Pcssoa jurÍ_dica de d:reito tnternã, -1"-J"iití no ccc./àtp sob o n.I5.3ae.5aa,/ooor-s4, co,! seac na avenià;-á"t;i;;.;;;sas, n. ôoo, oesrs ci.ta_
BEG I STRO ÂN',.ERIOR: -?.41O, ficha I, livÍo o.13.o9.2oO2, dêstê sRLE{oLt xEN'ros: Rsr9,6s - Tâbela J: Ãat,;e': Fun iêccsÀo cABRTEL po oEsrE_xs -, t t . og - zoôi -' ;;, -ri;;E:ódiattei, conferi, subici

2 (Rê8i strô Gêral), dc
R§0,58. Protoco lo 24 .6OS.icial do Retistro, qua avr, Oou fé e assino-

É§9IP==

CERTIFICA que a presente certidão lavrada em inteiro teor foi extraídaem forma reprográfica, nos termos do § 1' do Art. 19 da Lei 6.01S/73. E o quetem a certificar de conformidade com o pedido felto. O referidoéverdadeedáfé. São Gabriel do Oeste, MS. d ala
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CERTIDÃo Fr*
fEa-dê-Ll\tlAN SATORRE, Regjstradora lmobitiária dêsta Coma

Oêste, Estado de Mato Grosso do Sut, no uso Jã
, etc...

) .( INAURELINA CO
São Gabriel do
atribuições legais suas

,.<.. r- r',',r -w ESTADO DE MATO GROSSO DO SULco Â.RCA oE sÃo GABRIEL oo oEsTE

sERVtço REGISTFIAL rMoerurÁnlo
Õ,1/*.-r.,- V".1_-", ÁLa*

LMRO Nô 2 - REGISTRO GERAL

../\ê-rÉiof ic

13 --

LOTZ OS DA QUÁ.DRÂ 22, í,edi rdo tO,OO X 22, mêt ros (dez metrosde fr entc por yintê c dois Ê meio ditos da f ente aôs funalos),a árêâ total d,ê Z2S,OO1D2 (düzêntoscvintecãi oco metros quad ra-izado no lâdo diieito d; Rus Perj qu i to ! a EO,Oó met ros da êsquinaàs crrç!s, alo l otêamen to derom i nado "CoxftmiO EAEITÁCIoI{AI I,Ê_do Ír. zoDâ urbaÍra dests C ialade ê Cornarca de São Gabriel alo Oestê,ato Grosso do sui. com as segEi ntês mcdidas c confrontaçóe§: Ao2,50 metros, com o lotê 07 ão Sul, êm 22.50 mer ros! com o lote, em IOrOO netros, com o lot e 04; e ao ocste, rD lo,Oo ,etros,er iqu i to,

REGISTR(, ÂNTERIOR M-7 - 41O, ficha l, livro n. 2(

-'1415-
ttróvec,

peÍfazerdo
dos ), lôcal
com a Ruâ d
NIX" s i t ua
Es t ado de x
Norte, elr| 2
03; a Lestê
coí! a Rua P

13 - 09 .2OO2. dêste sR
EHOLUIíENTí)S R$ 19, 6s Tabe l â J: Rt7,56
SÂO GÂBRIEL DO OESTE_ÀIS . , 13.09. 2OO2. Eu

disitei, confer.i, subs

PROPRIE?ÁRI./T: PREFBITURA XUNICIPAL DZ SÃO GÂBRTEL DO OESTE- S., PCSSOA JUÍ,-dica dê direito intefÍro, inscrita Íro ccclHF sob o a.I5.3ae-saa,/oool-94, co,n sede n. Aveni.r, é"tjiiã-viigas, n. 600r nesta cida_alê -

Rêgistro cerâI ), dê

$O,58. Protocolo 24.60S -ial do Rê8istro, que a, dou fé ê âssinô-

CERTIFICA que a presente certidão. lavrada em inteiro teor, foi extraÍdaem forma reprográfica. nos termos do § 1', do Art. 19, da Lei 6.0i 5173. É o quetem a certificar de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade edáfé São Gabriel do Oeste, MS. d
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NAURELTNA coLMAN 
"oro**=, *QW#PSão Gabriel do Oeste, Estado de Máto Gross

atribuiçõês lêgais, etc...

Fls.

w
LIVRO NO 2 - REGISTRO GERAL

lmobiliária desta Comarca de
o do Sul. no uso de suas

l3 2002

70, OO
cota Jut{:ro ÍÂ.BrTAcrol{AL pe-

-7416-

QUADRÁ 22t medindô IO,OO X 22 metros (dez |nê t rôsor Yint ê dois e mêio atltos àa f ren! e aos fuDdos ) ,de 225,OOrn? (duzentos ê vinte ê ô i nco met ros quadra-

-t-

esquerdo dâ Ruâ Irêrê, âloteânento dêoomi nâdo
mêtros dê eaqu i na

I óVEL: LOTE 06 DA
de Írêotc p

Perfazendo a áaê! total
dos), focâlizaalo no laato
com a Ruâ das carças, do
NIXi, situado Íra zoÍlâ ur
Estado ale Mato crosso do
Nort€, eÍD 22,50 ÍIletros,
04; â Leste! erE tO,OO me
coú o lote O?.

bâna tl€sta cidade e Collsrca de são

PROPRIBTÁRIA: PREFE I TIJRÂ xT,xIcIPAL DE sÂo GABRIEL Do oEsTE_xs., pêssoa jurÍ-dica de direi to intefno, inscrita no CGC,/ É - sob o- -i.
15.349.588,/OOOt-94, cofi sede nê ÂveÍlide Getútio úaigas, n. 600, nesta cida_de.
REGIS?RO AIITERIOR: lí-7.410, fichâ l, Iivro n. 2(R€gjstro cêrall, ate| 3.09.2OO2, dcare SRI .E!OL[ XElÍms: RSr9,65 - Tabela J: Rt7,S6 - FuniêsÂo G^!iRIEL Do oEsTE-xs - , t 3. 09. ZOOz. zut.-.é* cc: R5O,58. Plotôco lo 24.60S.

,OÍicial do Rcais,tro, que 3crêvi, dou Íé ê assino.

GÉbr ie I alo oestc,sul, coír as sêguintes fiedidas e confrontaçõcs:coú o lote ()8; ao Sul, êln 22,50 Íoêt lost colI o lotêtaos, co,ll a Rua Ir€aei e ao Oeste, em 1O, OO me t ros,

digitei, coDfer i , ub

CERTIFICA que a presenre certidâo, lavrada em intêiro teor, foi extraí
em forma rep rográÍica, nos termos do s 

.l 
", do Art. 19, da Lei 6.015r/3. E o q

tem a certifi car de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade

da
ue
dáfé. São Gabriel do Oeste, MS
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CERTIDÃo
ITIOIRE, Registradora Imobitiáría desta Comarca deEstado de Mato Grosso do Sul, no uso ;;;;;

Fls. )r,
NAURELINA COLMAN S
Sáo Gabriel do Oeste.
atributçÕes legais, etc...

LTVRO N" 2 - REGISTRO GERAL

w ESTADO DE MÂTO GROSSO DO SUL
coMARca DE sÃo GABRIEL Do oEsrE

sERvtÇo REG|STFTAL ti,toBtLtÁRton+r*"a;* Ê"*-, &-a*

-1-
dc 2OO2

-7+1?-
LcrÍE o7 DA euÂDRA 22. mãde frente por vinte c.Ioi.1rea total dc 225,ooín2 tdzádo no Iaato direito dâ ius Gafças, alô loteârnento deo na zora urbâra desta Cidto Gfosso do SuI, com âs s,5O ínerros, cofu o lo!ê 09:em .1O,OO metrosr com o torrqul to-

PROPRIETÁRrr{: pREpEtTURA XI,NICIPAL DE SÂO GÁARIELdica ctê d iÍêito inrcrnJ; -i";;ilr
15.389.5SS/OOol-94. com sêde na Awenid. é"turiá-và

IMÓVEL:
perfazeralo a
dos ). locâIi
com a Rua da
NIX' , situâd
Es t a'do de MaNortê, eÍl 22
05i a Lester
com ê Rua Pe

REGISTRO AXTERIOR

EXOLT XE|TOS: RSr9.55 -SÃO GABRIEL DO OESTE.X§

i ndo IO,OO X zs e êiô ditos
uzcntos c viÍrt
ã Pêr iqui to, anor!inado -CúX
âde e Coalar ca
egu i ntês mêd i cl
âo Sul, cli 22tê O6i ê âo Oe

2,50 mêtros (aLêz lrctrosda ftente aos íundos ) ,e e crnco mêtros qüadÍr-
7O, oo ,r€tros aa CsouinaJT]NTo EA.aITACIoNA! FÊ-de Sâo cabriel do Oestê,as ê confrontaÇõcs: a6

,50 metÍos, com o lotêstê, em IO,OO ftetrosr
DO OESTB-IS., pêsso. lurt _
a co CCClf.ap sob o n.tgas, n.600, nes ta ci<tà_
2(Rêaistio cêrâl)r dc
R30,58. P.otocoIo 24. óOJ -iciâl do Rêgistro, que aYi, dou fé ê assit o.

M-7.41O, ficha I
13.A9.2 OO2. destê SRI

Tabe I a J: RS?,56
-,13.09-2OO2. Et--/4.oí

diAitei. conf

=::==========-!..6rac

CERTIFICA gue a presente certidâo lavrada em inteiro teoem forma reprográfica, nos termos do s 1", do Art. 19, da Lei 6.01tem a certificar de conformidade com o pedido feito. O referido éfé. São Gabriet do Oeste, MS. da

.,ovENII, .ÔD.AN SÀTORRT ICIÀL

r, foi extra ída
5I/3. E o que
verdade e dá

)I

;:v-.-1::i,

COr\rTlNUA NO VERSO
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ras do dia 10t06,12021.
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NAURELTNA coLMAN "orffi#,*'São Gabriet do Oeste. Estado de fUãto Cro"rà áã
atribuiçôês legais, êtc...

Fls. a?

ESTÂDO OE f,tATO GROSSO DO SUL
coMARcA DE siÃo GABRIEL oo oEsTE

sERvtÇo R_EGrsrFrA L tMoBtLrÁRtoo4r*-.2* 3..t^-- g.a^
LIVRO N" 2 , REGISTRO GERÂL

iliária desta Comarca de
Sul, no uso de suas

l3
-7,rta- -l-

e 2OO2

dois e mêio ditos d

rMóvEL: LOTE OA DÂ QUÀ.DRA 22.de frente por eintc ê
medindo 10 tOO X 22, 5o mêtros ( dcz metrã

perfazendo a ár'êa total de 22s,oom2 (duzêntos ê vintcdos ), locâtiz âdo no lado êsquêralo ala Rua frerêr s 50,O O nêtros ôa ;s quiDacotrr a Rüã atas GarçasJ dô Iotcamen !o d .CONJ UNTO EÀBITACIONÂL rÊNrx-, situado na zonâ urbânÀ desta Cidadê ê Comlaca de Sio Gêbriêl do Oêste.Estado de Mato cÍôsso do Sul, com as sc8uiDtes mcd i da s e confronta§õcs;Norte, efi 22.50 oetros, com o lote lOi ao SuI, em 22 ,50 mêtaôs, coo o Iotê06; a Lest€, em 10,oo Íretros, côm à Rua IÍerê i ê áo oeste, em IO, OO metÍos,comol ote 09.

a írênte aos runaóãje crnco mêtros quaalra

CERTIFICA que a presente certidão lavrada em inteiro teor, foi extraídaem forma reprográÍlca, nos termos do s í., do Art. 19, da Lei 6.015I/3. E o quetem a certificar de conformidade com o pedido feito. O refêrido é verdade edáfé. São Gabriet do Oeste, MS, data S

toraNrr, corrqaq s.L T ITLiIO ff&6"r:t*r
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se1o........:
E\rÍridq) 6*..:
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Total.....,.:
Furrjêcc 5*. :
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F cI
CERTIDÃo

NAURELINA CO
São Gabriel do
atribuições legais

LltlAN SATORRE, Rêgistradora lmobiliária desta Comarca cte
Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uJ Oã 

"u"., etc...

ffi ESTÂDO DE ITIATO GROSSO DO SUL
coMARca DE sÂo GABRTEL Do oEsrE

sERVtçO REGTSTRÂL lnrroetlrÁnto
otr-_-J*ç"L*.y-!-*

LIVRO NC 2 - REGISTRO GERAL 2002

dêz ,Ee t Íos

-l-

dos), loc6lizâd o no lâalo êsqucrdo dâ Rua lrêrê ' a 50rOO metros da êscorn a Rua das Garçâs, do .loteame nto dênofiinaato '.CONJIIITO EÀB I TÂC IONÀ! F8-NTX", situâdo na zorâ urbâna des ta Cidaale ê Comârca de São cs.briel do OestcEstado dê Mato crosso do Sut, co ft as seguintês mêdidas ê conÍrontã ções:Norte, em 22,50 oêtros, com o Io tê 12; ao Sul. ell 22,jO mêtros, corÍ o lote08; a Lestc, etll 10,OO ,tctrro§, co,n a Ruô lrerê; e ao Oestê, êo IO,OO nêtros,cor! o lote l1-
PRoPRrgrÁrrA: PREFETTURA xt !arcrp^! DB sÃo GABRTEL Do oEsrE-rs., pêssoÀ jurí-dica atê diÍeito intêrno, inscritâ .!o CcC,/Mp sob o15.349.54a,/OOOI-94, côm sedê na Avêniata Getúlio V.r8as, n. óqOr nesta ciatâ-dê -
RPEI STRO AttTERIOR: M-7.4IO, ficha I, livro n. 2(Rcgistrô Gêral), dêt3.09-2OO2, destê SRr.
EpLUXENTOS: RSr9,65 - Tabêla J: R67,56 - I'unjecc: RSO,SB. }lrotocosÃo cÁBRIEL DO OESTE-XS.,I3,09.2002. Eu,-21_é_t_, of iciai ao negisiidjgitei, conÍêri, subicrevi, dôu Íé ã sss

lo

ino

24.605 .
que a

pe rfazendo a ár ea total dê 225 tooto2 (duzentos e vinte
dá frêí rê ã'os fEnalos),e clrco úêlro§ quadta-

CERTIFICA que a presênre certidáo. lavrada em lnteiro teor, foi extraída
em forma reprográfica, nos termos do § 1', do Art. í9, da Lei 6.015113. E o quetem a certificar de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade edáfé. São Gabriel do Oeste, MS, data e S,

-7 420

IMOVEL: LCrE 1() D^ eUADR^ 22, nealindo lO ,oo x 22de frên t ê por viate e dois ê &cio alitos
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w

NAURELINA
São Gabriel
atribuições Ie

REGISTRO ANTER I OR

CERTIDÃo Fls.
9OL-IIIIAN SATORRE, Registradora tmobitiária desta Comarca dêoo ueste, Estado de Mato Grosso do sul, no uso de suasgais, etc. ..

ESÍADO DE ÍYIÂTO GROSSO DO SUL
coMARca DE sÃo GABRTEL f,o oEsTE

sERvtÇo R_EGrsrRÂL Iuosrr_rÁRro
-tt*-.t"- ki* €.a_

-l-
t3

ficial do Rêgist,

l)' de

-to 24 .605 .

ino.diAitei, confe

2002

alos), localiz ado no lado diieito da

rMóvEL: LOTE II DA QUADRâ 22.de fr€nt. por vinte é
l!êdindo rO,OO X 22.5()dois ê ,|êio drtos dâ

mê t ros (dez metros
perfszendo a árêa total àe 22S,OOn2 (duzcntos e vinte e

fÍêntê aos Íundos),
crnco |||êtros quaalrÀ-

com a Ruâ das ca.
l{IX"r sirrrâdo Íra

PROPRTBÍÁ.III A: PR,EFE ! ?r,RÁ XT,NICIPÁI DE sÁo GABRIEL Do oBsTE-xs., pessos jurÍ-dica dê dirêito intcrno, ins"iJt" no ccClXF sôb o rr-ts.3ae-saa,/ooor-e4, côr'' scde nê a"l,,i iài-é" t,iii;^;;;r"= , n.600, nesrâ cida_

Ças, do IotearDento
Rua Perjquito, a
denomi nado .COItJIr TO flAB ITACIOIÍAL

50, OO mêtros da esquioa
?e-zona uràana des ta C i dadê e Cômarca dê Sao c&bÍiel do OêsteEs t ado de ltato crosso do Sul, com as scSu int es medid as c confrontações:Norte, em 22,50 nletr'os! com o lote 13 ; ao SUI , .Ã 22,50 metaog! com o Iotê09i a Lester em .10 | OO met ros , com o i ote 1O; c ao OestE, êm lo,oo rEetaos,com a Rr]a peri qu
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NAURELINA COLMAN SATORR
São Gabriel do Oeste, Estado
atribuiçôes lêgais, etc...

CERTIDÃO
E, Registradora lmobiliária desta Com
de Mato Grosso do Sul, no uso d

Fls.
arca ãã*--
E SUAS

&w ESTÂTX' DE MATO GROSSO DO SUL
coMARca oE sÃo GABRTEL oo oEsrE

sERvtço REGISTRAL tMoBILtÁRto
<>.4:.-"r._- g".L*, 8.4,*

-7 423- -1-

CERTIFICA que a presênte certi
em forma reprográfica, nos termos do
tem a certificar de conformidade com
fé. São Gabriel do Oeste, MS, data e

DA QUADRA 22
e Dor vinte
Él de 225, O0
âdô ali!cito
dô loteamen
urbana dês t
do Sul, com

s, con o lot
Ítetros, collt

, meclindo IO,OO X 22,50 fietros (dcz ,rêtrose_dots ê ,leio ditos da frentê aos fundos),m2 (duzêntos e vlntc ê cjnco etros quadra_de Ruê Pê.i 'quito, e 40,OO !'|etros dr Csquinato dcnominado -co!íJu}flro ,Itarfrtcronel _ 
fi_a Cialaate e Cooarca de sáô cabriet ao õesiã,as seguintês mêdidas e confiontaçõês: eáe 15i ao sul, eln 22,50 oêtÍos, col! o lôteo lole 12; e ao Ocstê, iO,OO .er"ã",
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tMóvEL: Lo?E 13
dê frentpÊrfazendo a área tot

dos), loêaliza.lô oo I
com a Rua das Garças,
XIX', situado oa zaôd
Estado ale Mato cros so
Nort ê, êll! 22,50 meÍto
ll: a Lestê, em IO,OO
coÍi a Rua Periqui to.
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a.s s i no.
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CERTIDÃO
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora tmobiliária desta Coma
São Gabriel do Oeste, Estado dê Mato Grosso
atribuiçóês legais, etc. ..

do Sul, no uso de suas

LIVRO Nô 2 . REGISTRO GERAL 13

Fls.

ffi
-'7 425 - -t-

D^ QUADR^ 22, tÍledindo rO,OO
e po.r yintê ê dois e mêio dial d. 22StOOn2 (duze.rtos e y
ado alrrcrto da Ruâ pcriquito
do I oteamênto dê nôIni nâdô
urbana Cêsla cidade c Collãr
do sul, com âs seguintês rEc

s, com o lotê t7; ao SuI, em
metÍôsr coÍ, o lote 14i ê ào

X 22,50 l,lctros (dcz fietrostos da fr€ntc aos fundos),intc c cinco ,Detros quaalÍa-
, a 30,O0 mÊtros da esquinõ
CONJUNTO EIBITACIOII.{L f'Ê_ca dê sâo Gabriêl alo oester
al i das c cotlfrontaçõês: Ao22,50 mêtros, corE o Iote
O€ste I tO, OO metros,

ilflilllilill lilili ililililiil illt ll

tims.jus.br"

2002

lróvEL: LorE 15
de frent

perfazendo a área tot
dos ), local izado no .l
con a Rua das Gârqâs,
NIX-, s i tuado nâ zona
Estado de Mato crossô
Nort e, en 22,50 metro
l3i a Lestê, efi IO,OO
com ar Rua Periqui to.
PR(,PRIETÁRIÁ: PREFEITT RA XUNICIPAI DB SÃO GâBRIEL DO OESTE_IS. r pêssoa jurl_
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ETIOL UÀI EN TO S R519.65 Tabe I a J: R07,s6 - Fnnj ec
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NAURELINA COLMAN
São Gabriel do Oestê
atribuições legais, etc...

CERTIDÃo Fls.
SATORRE, Rêgistradora tmobiliária desta Comarcâ de. Estado de Mato Grosso do Sul, no uso Oà ,rà"

w ESTADO OE IATO GROSSO OO SUL
coMARca DE sÃo caBRlEL Do oESÍE

sERvtço REGISTRAL tMoBtLlÁRio
o,+a*.-.Z:* @.r._- g-r"_*

rmóvel: LC,TB T6 DA QUADRÁ 22. mde frente por vinte é a

ado no I ado esqu
Gârçãs, do lotê

REGISTRO ANTERIOR

LIVRO NO 2 - REGISTRO GERAL l3
-I-

edindo 10, OO X 22

M-7,410, fich& tr .l ivrô n.).3,09.20 02, deste sRI.
Tabe I a J:
.tr3.09.20

d.iaitêi, cooferi, su

,5O me t ros (<tez ,!etida frent c aos fuídos

- 7 126-
a- 2OO2

ois e trleio atitoaperfázêndo a área total de 225 , OOíít2 ( duzeD tos c vintê c cinco t!'c t ros quadra-dos), locêtiz c rdo da Ruâ I reÍê, ê 20,O O !têt r.os da esquioâento dêrroninado -COIíJ UHTO IiÀBJTACI ONÂ! FT-NIX' , s i tuâdo na zofia urbàna dê sta Cialade e ComârcÀ d ê São cabriêl alo Ocste,Estâdo dc tíâto crosso do Sul, com as setuintcs ,red i da confrônta ções:Nort ê, em 2f,5O ,!etros otê 18; ao Sul, err 22,50 ,üêtaos!4i a Leste, êm IO,OO nettos ! com à Rua Ire!ê; e ao Oestê, e'l IO|OO mccom o lotê t7.
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lôtê

j urI -
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ETOLUríPÀrmS: R$ 19. 5j -sÃo caanteI- oo opire_xs RS7, 56 - Fun je c c:
02 - E! e?' .,Of

2(Reai stro cêral ),
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24.60s -que a

aL"-laa CarÂ

CERTIFICA que a presente certidáo, tavrada em intêiro teor, foi extraídaem forma reprográfica, nos termos do § 1 
., do Arl 19, da t_el O.Of áiZã É à ;;;tem â certrflcar de conformirrade com õ peoioo reito 
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Fls.
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora tmobiliária desta Comarcê deSão Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas

CERTIDÃO

ESTADO DE iIATO GROSSO DO SUL
COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESÍE

sERvtço REGTSTFIAL tMoBlLtÁRro
e.4t-,_",t:._ V."** ctt-a*

w
- 7127 - -l-

. ' 13.09.2OO2. Eú, ,digitei, confêr --'\-ê.-ràOÍ

LIVRO NO 2 - REGISTRO GERÁL lf, 2002

[lcd i ndo 1O,OO X 2 tru" (dêz ,Íet ros
perfazendo a á.ea total dê 225,ooÂ2 ( du2cntos e viDtedos). localiz aalo no lado dir€ito da

15; a Leste, em tO,OO mc tros, com o lotê l6; êrr IO,OO nctioslcom a Rua periqui to,

RÊGISTRO ANTERIOR M-?.4 tO, ficha tl Iivro n-

Rua PêriqEi to, â 2O, oO 
'letros da êsouinâ

U}ÍNO IIâSITACIONAL PÊ-
com_a Rua das GaÍças, do IotcaEento{Ix", situado na zona uabana desta C i daale e Comârca ate Sâo CJabriêI do Oest€

dêooÍ!i nâdo 'cot{J
Estado de Mâto GÍosso do SuI , coÍ, as sÊguintes ltrêdid e co,l fron t açõc s:Nor t e, êm 22,50 mctros, com o lotê l9; ao Sul ' eI! 22,50 metaos, con o iotê

rMóvEL: LOÍE 11 DA QUA.DRA 22.de frêDtc poÍ vintê e <lois ê t[eió di tos da frcnte aos fundos ).c ciÍlco lDetros quadra-

2 (Rêgl st ro cerâl ), d.
R6O,58. protoco lo 24.605.icial do Rê8istro, quê âvi' dou fé e assino- -

PRoPRIETÁRIÂ: I,REpEtTtRâ ll'U ICIP^I DE SÃO CAITRTEL rX) oES?E_Is., pêssoâ jurÍ_dicâ atê direito interôo, t""àiitã no cGc/IraJ sob or5.lrae_ 5aS/ooo1-94, côm sedê oa l""niãi-c"tiii;'v;;8.=, n. 6oo, ncsta cida_

EXOLUXENTOS: R6r9.65 -SÃO GAARIEL DO OESTE-XS

13.09.2002 destê SR_Í,
Tabê I a J: R$7,56

cERTlFlcA que a presente certidão, Iavrada em inteiro teor, foi extraídaem forma reprográfica. nos termos do s 
,l ., do Art. 1 9, da f_ei O Ol áiZã. É ;il;tem a cêrtificar de conformidade com õ pedido feito. ô ãreriao e u"roaã" 

"-ààfé. Sáo Gabriel do Oeste, MS, data,e hora aUaixe+naicaOàs
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NAURELINA CO
Sáo Gabriel do
atribuições legais

-712a-
ri.óvEL:

perfazendô
dos), locâl
corn a Rua d
lIIX", s i tuâ
Es t ado de M
Nolte. êm 2
l6i a Lêste
com o lote

SÃO GA-BRI EL DO OESTE_MS

CERTIDÃo

LI\,TRO N' 2 - REGISTRO GERÂL

Fls
LMAN SATORRE, Registradora lmobitiária desta Comauesre. Estado de Mato Grosso do sul. no uso de
, etc...

rca dê
suas

w
13

2(ReSistro cel.ar ), de

2002
-1-

LOTE lE DA QU^-DR^ 22, med,Cle lrentê por viEte e aloisa área total de 22S.OOÍZ ldurzâcto Do ,âdô êsquêrato de Ruas Garças, do lotcamentô dênoo na 2oDã urbana ales!a Cidáâto Grosso (to Sul, coÍn ãs se2,50 metros. coÍn o Iote 2O;. em IO.OO metros. com a Ruâl9-

odo !O
e mei

a I reÍ
oninad
de e C
gui ntc
ao sul

I !eiê

rOO-X 22,50 Írctros (dêz mêtroso drtos clâ ftêDtê aos fundos),
^e vinte e cinco ÍDet106 quâ.dra_
e, a 1O,00 oetros da Jsquinao -CONJT,Imo EâBITACIoNAL F'Ê.omarco-de Sto Gabriel alo Oêstê.s Derliclâs ê confrontações: ÂoI cm 22,5O aoetrost com o Iole; e ao Oêstê, êm IOrOO mctaôs,

PRo|PRIETÁRIÂ: PREFEIT! RÁ üLDIICIPaL DE SÃO GÁ-[}RIEL DO OESTE_XS., gesso!. jurÍ_dica de direito interno, Gãiãitã. no ccc,/xF sob o í-l5-3a9.ssg,/oool-94, corn..a. "" e".nià.-c.tár'ià.iàiess, n- Éoo, nesta ciatã_
R.EG I STRO ANTERIOR: M-7

I3.
EUOLUr|ANToS: R$ r 9,65 -

- 41O, ficba I, livro
O9.2OA2, dcste SRI -Tabelâ J: Rs?,56 _ Funjecc; R. ,l3 -49 .2OO2 . Eu,r.\<:-à- ,of icdrgitei, confcri, subscrevi

6O,58. Protocoto 24 - 605 -ial do Regis!rot que aI dou fé e assino-

CERTIFICA gue a presente cerridão le vr
em forma reprográfica, nos têrmos do § 1 

., do
tem a certificar de conformidade com o pedido
fé. Sâo Gabriel do Oeste MS, d

ada em intêiro teor. fol extraída
Art 19, da Lei 6 015/73. E o que
feito. O referido é verdade e dá

AS
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CERTIDAO
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora lmobiliária desta Coma
Sáo Gabriel do Oestê, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de
atribuições lêgais, etc...

w
LIVRO NÔ 2 - REGISTRO GERAL lf,

SUAS

GeÍãl), de

2002

med i ndo lo,oo x 2 '5O metros (dez ÍetrosI i[ ó v E L: LorE 19 DÁ euÂrrRâ 221
de fr-ente poa vinte eperfazendo a áÍca rotal d.e 225,OOírr2dos), lôcal izado no laalo alireito da

com 11 Rua das Garç&s, do lotcamentoNIX', situado na zcna urbânÀ alestaEstôdo de itâtô caosso do sul, com aNoÍte, em 22,50 nêtros, com o lotêl7i a Leste, em IO,OO Íretrôs, com o
com a Rua Periqs i to.

-7 429- -t-

dois e mêio ditos atâ frcDtê aos fundos),(duzcntos c viatc ê ciaco metaos quaatra-
Ruâ Pêfiquito, a ?O,OO tletros da csquinadcnoninado "CONJUiÍIO EÁ.EtITACTON L .LÊ-Cidâde e Comarca d€ Sâo cabriel do Oestê,s sêtuiDtês mcalidr,s e coÍrfrontaçóês: Ao2l; ao Sul , cÍt 22,5O metros, com o lote,ote 18; e aô Ocste, êl' 1O,OO .tetros,

PROPRI TÁRIA: PREFE ITURÁ MUXICIPÂI- DE SÃO GABRIEL DO OESTB-XS.,
dica ate direito intêrno, inscrita no cGC/tt?l5--la9.5Sa/OOOI-94, com sedê nâ Avenida cctÉIio VaÍa8s! n. 600,

alê -

pessôa Jual-sob ô
llesta c idà-

REGI STRO ANTERIOR:

BXOLUiTENTOS: Rt r 9,6
l3 -09.2OO2, alês t e sRI5 - Tabêlâ J: Rt7,56

U-7.41O. ficha t, liero Ír.

SÃO GÂBRIET DO OESTE-MS ,r3.09-2oO2. Etp/á\oJ
digitei, conteÍi, §

2 (Regi stro
R$Or5a- P

icial do R
vi I dou fé

egi
ocolo 24 .6()5 -stro, que a

CERTIFICA que a presente certidão, ravrada em inteiro teor. foi extraídâ
em forma reprográfica, nos termos do s 1., do Art. í 9, da Lei 6.0í 5Il3. E o quê
tem a cêrtificar de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade edá
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CERTIDÂO
NAURELINA COLMAN SATORRE Registradora lmobiliária desta Comarca deSão Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suasatribuições legais, etc

ÉSTADO DE MATO GROSSO DO SULcoMARca DE sÃo GABRTEL Do oEsrE
sERVtço REGTSTRAL tMOBtLtÁRlo:>_,{*,2*@t_* &"a*
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São Gabriel do Oeste (MS) 0l de Dezembro de 2021

r.O _ INTERESSADA.SOLICITANTE

o Município de São Gabriel do Oeste

o Mato Grosso do Sul.

, PRIETÁRI

o Município de São Gabriel do Oeste

TOS DA AVALIACÃO3.0- oBJE

o Avaliação pura e simples.

3.1 _ TIPOS DE BENS

o Imóveis urbanos tenenos ( lotes/datas) sem benfeitorias.

3.2 DE CÓES SUMÁRIAS DO BEM

Imóveis urbanos localizados na Rua periquito e Rua Irerê esquina com a Rua das Garças no
Bairro Fênix, Jardim Gramado nesta cidade.

3.3- UPACÔ ES DO IMÓIiEL
o _Sem benfeitorias.

- TIPO TIPA

o Imóvel totalmente desocupado

4.0 FINALIDADES DO LATIDO/PARECER TÉCNICO
. LPA- Levantamento Patrimonial.

s.0- oBJETTVOS DA AVALIAÇÃO/PARECER TÉCMCO
o Determinação dos valores:
o De mercado dos l5 lotes urbanos............R$ 770.000,00o De liquidação imediata...... R$ 7s0.000,00. De liquidação forçada................. .. ....... ..RS 670.000,00

6.0 _ PRE SSUPOSTOS. RESSALVAS E FATORES

Lote urbano n' 20 (ünte) da q u lra no 22 (vinte e dois) da matricula n o 7430 do SRI
desta comarca de São Gabriel do Oeste (MS), com área total de 225,00mts2

I

e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento *CONJUNTO

Clatr
760 - lls

trua ÀlÍnas Gerais. 1 155. C€nfÍo - Sâo Gúriel
E- inail, ciairca!ü@teracom.b!

cRECt-Àts I 769

do oestc-Àís - cEE 79.{90_OOO Tel,(67)3295_i154i (67) 9962_i055
Site, www.clairde.a!ü.com.ba
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rÊxrx ", Bai'o Fênix, Jardim no peÍímetro urbano na cidade e comarca de são Gabriel
do Oeste, Avaliado em RS 55.000,00 ( cincoentâ e cinco mil reais);

2. Lote urbano n" 21 (vinte e um) da quadra no 22 (vinte e dois) da matricura n o 7431
do sRr desta comârcâ de sâo Gabrier do oeste (MS), com área total de 225,00mts2 (
duzentos e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento "CONJUNTO
HABITACIONAL FÊND( ", Bairro Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e
comarca de são Gabriel do oeste, Avariado em Rg 55.000,00 ( cincoenta e cinco mir
reais);

3. Lote urbano no 04 (quatro) da quadra n" 22 (vinte e dois) da matricula n .7414 do
sRr desta comarca de são Gabriet do oeste (MS), com áreâ totâl de 225,00mts2 (
duzentos e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento "CONJUNTO
HABITACIONAL FÊND( ", Bairro Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e
comarca de são Gabriel do oeste, Avariado em R$ 50.000,00 ( cincoenta mir reais);

4. Lote urbano no 05 (cinco) da quadra n' 22 (vinte e dois) da matricula n " 7415 do sRr
desta comarca de são Gabriel do oeste (MS), com área totâr de 225,00mts2 ( duzentos
e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento "coNJUNTo HABTTACIONAL
FÊNIX ", Bairro Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e comarca de São Gabriel
do Oeste, Avaliado em R$ 50.000,00 ( cincoenta mil reais);

Lote urbano n'06 (seis) da quadra n.22 (vinte e dois) da matricula n.7416 do SRI
desta comarca de são Gabrier do oeste (MS), com área total de 225,00mts2 ( duzentos
e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento "coNJUNTo HÁBITACIoNAL
FÊNIX ', Bairro Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e comarca de são Gabriel
do Oeste, Avaliado em R$ 50.000,00 ( cincoenta mil reais);

6. Lote urbano no 07(sete) da quadra no 22 (vinre e dois) da matricura n " 7417 do sRr
desta comarca de são Gabriel do oeste (MS), com área totar de 225.00mts2 ( duzentos
e vinte e cinco metros quadrados), do Loteâmento "coNJUNTo TTABTTACIONAL
FÊNIX ", Baino Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e comarca de São Gabrier
do Oeste, Avaliado em R$ 50.000,00 ( cincoenta mit reais);

Lote urbano n" 08 (oito) da quadra n" 22 (vinte e dois) da matricurâ n " 74rg do sRr
destâ comârcâ de São Gabriel do Oeste (MS), com área total de 225,00mts2 ( duzentos
e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento "CONJUNTO HABITACIONÁL
FÊND( ", Bai,o Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e comarca de são Gabriel

Clar
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do Oeste, Avaliado em RS 50.000,00 ( cincoenta mil reais);

CRECT _MS



8. Lote urbâno no l0 (dez) da quadra no 22 (yinte e dois) da matricula n.7420 do SRI
destâ comarcâ de São Gabriel do Oestê (MS), com área totâl de 225,00mts2 ( duzentos
e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento .CONJIINTO HABITACIONAL
FÊND( ", Bairro Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e Comarca de São Gabriel
do Oeste, Avaliado em R$ 50.000,00 ( cincoêntâ mil reâis);

9. Lote urbano no 1l (onze) da quadra n'22 (vinte e dois) da matricula n " 7421 do sRr
desta comarca de são Gabriel do oeste (MS), com área total ile z2s,oomtsz ( duzentos
e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento .CONJIINTO HABITACIONAL
FÊNIX ", Bairro Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e Comarca de São Gabriel
do Oeste, Avaliado em R$ 50,000,00 ( cincoenta mil reais);

10. Lote urbano no l3(treze) da quadra n'22 (vinte e dois) da matricula n " 7423 do SRI
desta comarca de São Gabriel do Oeste (MS), com área total de 225,00mts2 ( duzentos
e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento "CONJIINTO IIÂBITACIONAL
FÊNIX ", Bairro Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e comarca de São Gabrier
do Oeste, Avaliado em R$ 50.000,00 ( cincoenta mil reais);

ll- Lote urbano no 15 (quinze) da quadra n" 22 (vinte e dois) da mâtriculâ n" 74zs do
sRI destâ comarca de são Gabriel do oeste (MS), com área total ile 22s,oomrs2 (
duzentos e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento *CONJUNTO

HABITACIONAL FEND( ,,, Bairro Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e
comarca de São Gabriel do oeste, Avariado em R$ 50.000,00 ( cincoenta m reais);

12. Lote urbano no 16 (dezesseis) da quadra n'22 (vinte e dois) da matricula t" 7426 ilo
sRI desta comarcâ de são Gabrier do oeste (MS), com área totar de 225,00mts2 (
duzentos e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento íCONJUNTO
HABITACIONAL FÊND( ', Bairro Fênix, Jardim no perímerro urbano na cidade e
comarca de São Gabrier do oeste, Avariado em Rs 50.000,00 ( cincoenta mir reais);

13. Lote urbano no 17 (dezessete) da quadra n" 22 (ünte e dois) da matricula n. 742i do
sRr desta comârca de são Gabrier do oeste (MS), com área totâr de 225,00mts2 (
duzentos e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento "CONJUNTO
ITABITACIoNAL FÊNrx ", Bairro Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e
comarca de São Gabrier do oeste, Avariado em RS 50.000,00 ( cincoenta mir reais);

14. Lote urbano no 18 (dezoito) da quadra n" 22 (ünte e dois) da matricula n
SRI destâ comarcâ de São Gabriel do Oeste (MS), com área total de 225 nits2 (

Clan a
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duzentos e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento *CONJUNTO
HABTTACTONAT, rÊNUr ", Bairro Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e
Comarca de São Gabriel do Oeste, Àvaliado em Rg 50.000,00 ( cincoentâ mil reais);

15' Lote urbano no l9 (dezenove) da quadra n'22 (vinte e dois) da matricura n.7429 do
SRI destâ comarcâ de São Gabriet do Oeste (MS), com área total de 2}5,00mts| (
duzentos e vinte e cinco metros quadrados), do Loteamento ..CONJUNTO
HABITACIONAL fÊND( ,,, Baino Fênix, Jardim no perímetro urbano na cidade e
Comarca de São Gabriel do Oeste, Avaliado em R$ 50.000,00 ( cincoenta mil reais);

7.0-IDENTIFI CACÃO E CARACTERIZAÇÃO DO Bf,M AVALIADO:

§

Período de vistoria 30 de Novembro de 2021, este corretor
efetuou a inspeção através .de visita ,,'n loco,, parzl
identificação dos elementos Íisicos que servem para formar
uma ideia sobre o valor do imóvel.

O avaliador classifica o imóvel á:
Liquidez: LIQUIDEZ BAIXA;
Desempenho do mercado: NORMAL/BAIXO;
Numero de ofertas: MÉDIO/BAIXO;
Absorção pelo mercado: DEMORADO;
Público alvo para âbsorção do bem: REDUZIDO.
Facilitadores para negociação do bem: condicionado a prazo de pagamento sem correções.

Diagnóstico de mercado.
O método utilizado para a presente avaliação^ baseia-se na comparagão dedados de mercado. Situado em um local dotJdo ã; i"*,rr;.;;"a rnrraestruturâ-

rransações de,,u""o 
"#'iilxll!;,,ii.1t"""1"1i.:H#il:;"::ltidade 

de ofertas e cas

Clarr rÍi

Ll
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8.0. DIAGNOSTICO DO MERCADO:

. 
Y?todo,comoarativo d ado. Método involutivo

. Método evolutivo

. Método da renda

. Método comparativo direto de custo. Método da qualificação de custor Método comparativo direto de reposição de equipamenloso Sem metodologia definida em norma

. Período de pesquisa de Ol .Ol .2OZL a 3l .10.2021.

1I GRAUS DE FUNDAMENTACÃO E PRECISÃO

,.o-^oraoaÃo ro(a) rÉroro,ar, **oarrr**ro,s) rrr"rr_oír,



Assim, em virtude da impossibilidade da obtenção de uma amostra consistente
de elementos ofertados ou transacionados no mercado imobiliario local, de forma a permitir a
determinação do valor de mercado.

Ressalta-se que este tipo de procedimento, embora tecnicamente correto seja o
mais aconselhável de ser adotado nestas circunstâncias.

No desenvolvimento da avaliação, o corretor levantou, através de pesquisa de

mercado, uma pequena amostra do mercado, com informagões verbais obtidas desta cidade. Formada
por elementos comparáveis, ou seja, que âpresentam similaridade quanto às características a fim de

aferir o valor de mercado do imóvel avaliado.

2RXqITI T nÀ ÀwÀ r IÀa^OED ÀT^ nn Dri['ri'Ir Iil\Iar À .

. Valor de Venda

. R$ 770.000,00 ( seiscentos e setenta mil reais).

\I CONCLU§ÃO

Cabe ressaltar que, o valor da presente avaliação reflete a realidade atual do mersado de imóveis

urbanos.

Neste valor, estão inclusos valorizações acumuladas ao longo do lapso temporal decorrido.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a acrêscentar e certo de cumprido o senhor, dá-se por concluído o presente

Laudo de Avaliacâo. contendo 05 fothas numeradas e rubricadas, que vão por mim devidamente

assinadas.

Gabriel do Oeste - MS, 0l de Dezembro de 2021.

CI Carli
Imóveis

Creci/MS 1769

E



GERTIDAO FIS.
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora lmobiliária desta Coma
Sáo Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul. no uso de suas
atribuiçÕes legais, etc...

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
coMÂRcA DE sÃo G.ABRTEL oo oEsrE

sERV|çO REGTSTRAL rMOBrLrÁRtO
a.tL-.,-J.r-,1--- 8a/*

LIVRO N" 2 - REGISTRO GEFAL 26
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IMOVEL: H ARA OA

-1-

23.06.20
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rn o melros ( rnetros de

fl,

frente com a Rua Êugêniô Fêrreira dâ Cunha por cêôto e sessêntá e cinco ditos da
írente âos íundos), perfazendo a área total de í3.2OO.O012 (Íreze mil e duzentos met.os
quadrados), localizado no lado Ímpar da Rua Eugênio Ferreira da Cunha, esquina com a Avenida
Primo MaÍfssoni. do loteamento denominado "SANTA LUZIA ll", situâdo na zona urbene desta
Cidade e Comarca de Sâo Gabriel do oeste, Estãdo de Malo Grosso do Sul, com as sêguintes
medidas e confrontaÉes: Ao Nortê, em 8O,OO metros. com a Rua Eugênio Ferreira da Cunha; ao
Sul, em 60,00 ínelÍqs, com a Chácaaâ 07; a Leslê em 165,00 metíos, com a Avenidâ Primo
Maffissoni; e, a Oeste. em 32.50 metÍos, com e Chácara 05; e, 132,50 metÍos com a Chácara 06.
Tudo confoíne planta e memorial descritivo elaborado pela engenheiia cjvil - Mary Fatima Monlania
- CREA-MS ío83O-O, âpÍovados em 22.05.2014, pele PreíeihjÍa Municipal desta cidade. ART n.
1 1534994.
gB.geE!EIÁB!9.: PREFETTURÂ MUNICIPAL OE SÃO GABRIEL OO OESTE, pessoa iuÍidica de

direito púb,ico intemo, inscrita no CNPJ-MF n. '15.349.5a8/OOO1-94, com sede na
Avenida Geúlio Vaígas, n. 600. cenfo, nesla cijade

REGISTRO ANTERIOR: M-'14.'126, ficha 1. livro n. 2( ral), de 23.O6.2014, deste SRI
da Lei Estadual n. 30 Píotocolô n. 53-317 - Ern 26-O5.2014EMOLUMENTOS: lsento ârtioo '16
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O - INTE SSADA-SO ITANTE

o Município de São Gabriel do Oeste

o Mato Grosso do Sul.

2.0 - OPRIETARIO

r Município de São Gabriel do Oeste

3.0- o S DA AVALIACÃO

o Avaliação pura e simples.

São Gabriel do Oeste (MS) l8 de abril de 2022

3.1 - TIPOS DE BENS

o Imóveis urbanos/semi urbano chácara sem benfeitorias

3.2 DE CRICÕES S DO BEM

o Imóveis urbanos localizados no LOTEAMENTO SANTA LTJZIA l, nesta cidade.

3.3. OCUPAcÔES DO IMÓVEL

o _Sem benfeitorias

3.4 - TIPO DE OCUPACÃO:

o Imóvel totalmente desocupado

4.0 FINALIDADES I)O LAT,'DO/P ARECERTÉCNICO
. LPA- Levantamento Patrimonial.

s.0- oBJETwOS DA AVALTAçÃO/PARECER TÉCMCO
. Determinação dos valores:
o De mercado ..................R$ 712.800,00
. Deliquidaçãoimediata..............................R$ 700.000,00
. De liquidação forçada................ . .......... ..R$ 650.000,00

6.0 -PRESSUPOSTOS. RXSSALV AS f, FATORES L ANTIS:
1. CHTICARA N " 0S (OITO) DA QUADRÂ N.07 (SETE) da matricula n " 14.128 do

SRI desta comarca de São Gabriel do Oeste (MS), com área total de 13.200,004q!
(TREZE MIL E DUZENTOS METROS QUADRADOS), do LoteaÍn A
LUZIA Il ", Bairro Primo Maffissoni, urbano na cidade e Comarca de b

Oeste,(MS) com as seguintes confrontações: ao norte: em 80,00 m

1?@ -

ldo

E,

CRECI-MS 1769
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Eugenio Ferreira da Cunha ; AO SUL: em 80,00 metros com as chácaras 07; AO LESTE:
em 165,00 metros a Avenida Primo Maffissoni; AO OESTE: em 32,50 metros com a
chácara no 05 e, 132,50 metros com a Chácara 09, Avaliado em RS 7f2.g00,00 (
setecentos e doze mil e oitocentos reais);

7.0-IDENTIFICACÃO E CARÀCTERIZACÃ O DO BEM AV o:
Período de vistoria 18 de abril de 2022, este corretor efetuou a
inspeção através de visita "in loco',, para identificação dos
elementos fisicos que servem paÍa formar uma ideia sobre o
valor do imóvel.

8.0- DIAGNOSTI DO MERCADO:

o O avaliador classifica o imóvel á:
o Liquidez: LIQUIDEZ BAD(A;
o Desempenho do mercado: NORMAL/BAIXO;
o Numero de ofertas: I{ÉDIO/BAIXO;
o Absorção pelo mercado: DEMORADO;
o Público alvo para absorção do bem: R-EDUZIDO.
. Facilitadores para negociação do bem: condicionado a prazo de pagamento sem correções.

Método com pârâtivo direto de dados de mercado
Método involutivo
Método evolutivo
Método da renda
Método comparativo direto de custo
Método da qualificação de custo
Método comparativo direto de reposição de equipamentos
Sem metodologia definida em norma

l0 oUISAS DE VALORES DE TRÁTAMENTO DOS ADOS:

Período de pesquisa de 01.01.2021 a 31.12.2021.

a

a

a

PES

1I GRAUS DE FUNDAMENT ACÃO E PRECISÃO

Diagnóstico de mercado.
O método utilizado para a presente avaliação baseia-se na comparação de

dados de mercado. Situado em um local dotado de regular para boa infraestrutura-

Entretanto, 
_ 
constatou-se uma grande quantidade de ofertas e com poucas

transações de imóveis com características semelhantes ao avaliado.

aoRessalta-se que este tipo de proc
mais aconselhável de ser adotado nestas circunstâncias.

edimento, embora tecnicamente co SE

\
!Ê

g.O.N'DICACÁO DO(S) MÉTODO(S) E PROCEDIMENTO(S) UTILIZADO(S)

Assim, em virtude da impossibilidade da obtenção de uma amostra consisrente
de elemenÍos ofertados ou transâcionados no mercado imobiliário local, de forma a permitir a
determinação do valor de mercado.
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No desenvolvimento da avaliação, o corretor levantou, através de pesquisa de
mercado, uma pequena âmostra do mercado, com informações verbais obtidas desta cidade. Formada
por elementos comparáveis, ou seja, que apresentam similaridade quanto às características a fim de
aferir o valor de mercado do imóvel avaliado.

12 RESULTADOS DA AVALIACÃO E DATA DE RXFERENCIA:
o Valor de Venda

e RS 712.800,00 (setecentos e doze mil e oitocentos reais)

CONCLUSÃO

Cabe ressaltar que, o valor da presente avaliação reflete a realidade atual do mercado de imóveis

urbanos.

Neste valor, estão inclusas valorizações acumuladas ao longo do lapso temporal decorrido.

ENCERRÂMENTO

Nada mais havendo a acrescentar e certo de cumprido o senhor, dá-se por concluído o presente

Laudo de Avâliâcão. contendo 03 folhas numeradas e rubricadas, que vão por mim devidamente

assinadas.

São Gabriel do Oeste - MS, 28 de Janeiro de 2022.

C Carli
Imóveis
t769

C
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compromisso com o Cidadão

TSTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Emenda MODIFICATM no 01 ao Projeto de Lei n' l1' de 26 de abril de 2022.

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, apresentam e requerem

a apreciação pelo ptenririo, da Emenda Modificativa n' 01, ao Projeto de Lei n' 11, de 26 de

abríl de 2022, nos termos seguintes:

EMENDA MODIFICATIVA

O AÍ. 1", do Projeto de Lei no 11, de 26 de ab].jll de2022, passa a vigorar com a seguinte

redação:

Art. lo - o Poder Executivo Municipal objetivando promover a construção de unidades

habitacionais através do Programa casa verde Amarela Jica autorizado a doar às famílias

beneficiárias, os seguintes imóveis de sua propriedade:

I - Lote 04 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix - maÚícula 7414 do

Serviço Registral Imobiliário desta comarca, com area total de 225,00m2'

II - Lote 05 da quadra 22 do Loteamento coniunto Habitacional Fênix - matrícula 7415 do

Serviço Registrat Imobilidrio desta comarca, com área total de 225,00m2.

III - Lote 06 da quadra 22 do Loteamento conjunto Habitacional Fênix - matrícula 7416 do

Serviço Registral Imobiliário desta comarca, com área total de 225,00m2.

IV - Lote 07 da quadra 22 do Lotedmento coniunto Habitacional Fênix - matrícula 7417 do

Serviço Registrat Imobilidrio desta comarca, com área total de 225,00m2.

V - Lore 08 da quadra 22 do Loteamento Coniunto Habitacional Fênix - matrícula 7418 do

Serviço Registral Imobiliário desta comarca, com área total de 225,00m2

VI - Lote l0 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitacional Fênix - matrícula 7420 do

Serviço Registrat Imobiliário desta comarca, com área total de 225,00m2.

vll - Lote 1 1 da quadra 22 do Loteamento coniunto Habitacional Fênix - matrícula 7421 do

Serviço Registral Imobiliário desta comarca, com area total de 225,00m2.

a E @cam aràsso.ms.EovbÍ . www.cama râ3go.hs-8ov b/
Kubitlchck,958 - cêntro - Fonê 67 3295,7200 la\67 3295.7224
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VIII - Lote t 3 da quadra 22 do Loteamento Conjunto Habitocional Fênix - matrícula 7423 do

Serviço Registral Imobiliário desta comarca, com área total de 225,00m2.
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lX - Lote l5 da quadra 22 do Loteamento Coniunto Habitaciona I Fênix - matrícula 7425 do

Serviço Registral Imobiliário desta comarca, com órea total de 225,00m2

X - Lote 16 da quadra 22 do Loteamento Coniunto Habitacional Fênix - maffícula 7426 do

Serviço Registral Imobiliário desto comarca, com área íotal de 225'00m2.

XI - Lote 17 da quadra 22 do Loteamento Coniunto Habitacional Fênix - matrícula 7427 do

Serviço Registral Imobiliário desta comarca, com área total de 225,00m2.

XII - Lote 18 da quadra 22 do Loreamento Conjunto Habitacional Fênix maffícula 7428 do

Serriço Registral Imobiliário desta comarca, com área Íotal de 225'00m2'

XIII - Lote l9 da quadra 22 do Loreamento Conjunto Habitacional Fênix - maffícula 7429 do

Serviço Registral Imobiliário desta comarca, com area total de 225,00m2'

XIV - Lote 20 da quadra 22 do Loteamento Coniunto Habitacional Fênix - matrícula 7430 do

Serviço Registral Imobiliório desta comarca, com área total de 225,00m2'

w - Lote 2t da quadra 22 do Loteomento conjunto Habitacional Fênix - maffícula 7131 do

Serviço Registral Imobiliário desta comarca, com area total de 225,00m2'

WI - Chácara 08 da quadra 07 do Loteamento Santa Luzia II'matrícula 14.128 do Serttiço

Registral Imobiliario desta comdrcd, com área total de I 3.200'00n2.

Sala de reuniões, 28 de junho de 2022.

Vereadores:
or

J
Pascoal

VaEDer r Vereador

frededco M. Nerc,

AÉnidã 1(l3.!llno xubite.hct.958 - Centro _ foôe 67 3295.1200 - lar 67 32951224
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