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metros) e limita-se com Maria de Jesus Costa da Luz; Do ponto 6 ao ponto 7 na 

direção (LESTE) mede 34m ( trinta e quatro metros) e limita-se com Maria de Jesus 

Costa da Luz; Do ponto 7 ao ponto 8 na direção (SUL) mede 5m (cinco metros) e 

limita-se com Luzia Duarte Dias; Do ponto 8 ao ponto 9 na direção (OESTE) mede 

16,30m (dezesseis metros e trinta centímetros) e limita-se com Raimunda Ferreira 

da Silva e Maria da Conceição Silva; Do ponto 9 ao ponto 1 na direção (SUL) mede 

44,90m (quarenta e quatro metros e noventa centímetros) e limita-se com Maria da 

Conceição Silva, com perímetro de 199,60m (cento e noventa e nove metros e 

sessenta centímetros) e área total de 1.371,34m² ( um mil trezentos e setenta e um 

metros e trinta e quatro centímetros quadrados). 

§1º - O imóvel tem perímetro de 199,60m (cento e noventa e nove metros e 

sessenta centímetros) e área total de 1.371,34m2 (um mil trezentos e setenta e um 

metros e trinta e quatro centímetros quadrados). 

§2º - O imóvel tem registro de escritura no Cartório RANOVAZ da SERVENTIA 

EXTRAJUDICIAL DE SÃO BERNARDO-MA – OFICIO ÚNICO da Comarca de São 

Bernardo, Estado do Maranhão, no Livro de Registro de Imóvel (Registro Geral) nº 

2-S, Matricula nº 3.893, ás folhas 155, e conforme Termo de Constituição de Direito 

de Superfície nº 62 – 20/10/2014 lavrado as fls. 184/186 do Livro 009, da Prefeitura 

Municipal de São Bernardo/MA, deferido pelo Prefeito Municipal em 04/11/2014. 

 

Art. 2º - A concessão de direito real de uso objeto desta Lei dar-se-á de forma 

gratuita, ressalvada a obrigação do pagamento do valor anual da “pensão 

superficiária”, pelo prazo indefinido, na forma e nas condições desta Lei. 

Art. 3º - O concedente, Município de São Bernardo – MA, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, CNPJ nº 06.125.389/0001-88, autoriza ao concessionário EUMARKS 

FREITAS NOGUEIRA, brasileiro, união estável, empresário, portador do Registro 

Geral sob nº 023231972002-9/SSP/MA e CPF 022.239.333-51 e MARIA DOS 

MILAGRES DE ALMEIDA PORTELA, brasileira, união estável, empresária, 






