
Tipo Inicial: 502 - Bens IMÓVEIS
Tipo Final: 502 - Bens IMÓVEIS

Classe Inicial: 008 - Reforma Benfeitoria ou Melhoria
Classe Final: 246 - DIREITO DE USO DE IMOVEIS

Adquirido Para o Setor Inicial: 00000000 - Local Não Definido

Adquirido Para o Setor Final: 00000030 - PRATIMONIO E ALMOXARIFADO
Bem Inicial: 000000458 - TERRENO

Bem Final: 000000459 - TERRENO
Período Inicial: 01/01/1900

Período Final: 31/12/2016

Incorporação: < Todos os Bens >
Incorporação: < Todos os Bens >

Incorporação: < Todos os Bens >

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO

Governo do Estado do Espírito Santo

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS SIMPLES

Especificação

Classe 184 - TERRENOS

Aquisição Localização Atual Valor de AquisiçãoResponsávelTombamento

TERRENO area: 259 m2,
descriçao: 1 terreno constante de parte do lote nº05 da quadra a, do loteamento
residencial nova canaa, confrontando-se por seus diversos lados: frente rua anibal
amancio fernandes, de um lado joao emanuel gagno junior e aos fundos a
compradora.para construçao    adquirido de bruna de brito pinto cpf 001.328.085.60,
adquirido pelo presidente em exercicio leilson duarte em 20/07/2009.
destinação: futura instalaçao da camara municipal de pinheiros.
localizaçao: rua anibal amancio fernandes , sn, bairro residencial nova canaa,
perimetro urbano desta cidade de pinheiros - es,
valor: r$ 26.500,00 sendo o pagamento efetuado a vista e em moeda corrente. e
registrado no cartorio de registro civil sob o nº 01 fls 242 do livro 2-n matricula 4442.

26.500,0008/07/2009 Câmara Municipal de Pinheiros
ALBERIONE CORDEIRO DE
CARVALHO

000000458

TERRENO area: 859 m2
descrição: 01 terreno constante do lote nº01 e 02 e parte do lote 05 da quadra a, do
loteamento residencial nova canaa, confrontando-se por seus diversos lados: frente
rua anibal amancio fernandes, de um lado rua anibal amancio fernandes, do outro lado
joao emanuel gagno e aos fundos rua general rondon. adquirido de imperial imobiliaria
ltda me cnpj 09.082.338/0001-04, adquirido pelo presidente em exercicio leilson duarte
em 20/07/2009.
destinaçao: futura instalaçao da camara muncipal de pinheiros.
endereço: rua anibal amancio fernandes , sn, bairro residencial nova canaa, perimetro
urbano desta cidade de pinheiros - es,
valor: r$ 98.500,00 sendo o pagamento efetuado a vista e em moeda corrente.
registrado no cartorio de registro de imoveis sob o nº 04 fls 253vº do livro 2-m
matricula nº 4153.

98.500,0008/07/2009 Câmara Municipal de Pinheiros
ALBERIONE CORDEIRO DE
CARVALHO

000000459

Valor Total da Classe: 125.000,00Quantidade de Bens da Classe: 2

Valor Geral: 125.000,00Quantidade de Bens Geral: 2

E&L Administração de Bens Patrimoniais 1 E&L Produções de Software LTDA
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