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Servirá este livro para matrícula de Imóveis pertencentes a
Com,arca de Altamira, Estado do Pará, levará o n° 2-AAAE,
de aC'Jl'do com a Lei de Registros Públicos n° 6.015/73, de
31/12/73, suas folhas numeradas de zero, zero um (001) a
(200)

e

autenticadas

C0:11

o

sinal

público

de que faço uso, indo no final o competente

T ,rmo de Encerramento.

o referido é verdade e dou fé.
Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008.

NÁDIA SUELY ANClIn,-,''it'A DO NASCIMENTO
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Continua às Fls.165 do livro 2-AAAF
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COMARCA DE ALTA MIRA-ESTADO DO PARA
Serviço de Registro de Imóveis
Livro 2- At\E 7egistro Geral
v,j
OFICIAL(a):

IMÓVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo. a seguir transcrito: MEMORIAL DESCRITIVO. Imóvel:
QUADRA ·'A". Área (m 2 ): 8.950 m 2 (oito mil novecentos e cinqÜenta metror/quad!ados). Perímetro: 458,00 m.
Localização do Imóvel: Compreendido entre a Rua Coqueiro, Rua Irmão Fernandes, Alameda Padre Júlio e Alameda
Dom Eurico. PROPRIETÁRIO: ADRIANO COQUEIRO DOS ·SIlNTOS. CPF: 659.601.222-00. MUNICÍPIO:
Altamira. ESTADO: Pará. ZONA URBANA: Dentro da Légua Patrimonial. Limites e confrontações: LOTE 01:
Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 36 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para
a Alameda Padre Júlio, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 02 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE
02: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 35 da mesma quadra, medindo 10,00111, Lado Direito:
para o lote 01 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 03 da mesma quadra, medindo 25,00 111.
LOTE 03: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 34 da mesma quadra, medindo 10,00 01, Lado
Direito: para o lote 02 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 04 da mesma quadra, medindo
25,00 m. LOTE 04: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: co'm o lote 33 da mesma quadra, medindo 10,00
111, Lado Direito: para o lote 03 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 05 da mesma quadra,
medindo 25,00 m. LOTE 05: Frente: Run Coqueiro. medindo 10,00 111; Fundos: com o lote 32 da mesma quadra.
medindo 10,00 m. Lado Direito: para o lote 04 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 06 da
mesma quadra. medindo 25,00 m. LOTE 06: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00111; Fundos: com o lote 31 da mesma
quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 05 da mesma quadra, medindo 25.00 m e Lado Esquerdo: com o lote
07 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 07: Frente: Rua Coqueiro, medindo 12,00 m; Fundos: com o lote 30 da
mesma quadra, medindo 12,00 m, Lado Direito: para o lote 06 da Ínesma quadra, medindo 25,00 111 e Lado Esquerdo:
com o lote 08 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 08: Frente: Rua Coqueiro, medindo 8,00 111; Fundos: com o
lote 29 da mesma quadra, medindo 8,00 111, Lado Direito: para o lote 07 da mesma quadra. medindo 25,00 m e Lado
Esquerdo: com o lote 09 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 09: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m;
Fundos: com o lote 28 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 08 da mesma quadra, medindo
25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 10 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 10: Frente: Rua Coqueiro, medindo
10,00 m; Fundos: com o lote 27 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 09 da mesma quadra,
medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 11 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 11: Frente: Rua Coqueiro,
medindo 10,00 111; Fundos: eom o lote 26 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 10 da mesma
quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 12 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 11: Frente: Rua
Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 25 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 1i da
mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: COI11 o lote I:; da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 13:
Frente: Rua Coqueiro, mcdindo 10,00 m; Fundos: com o lote 24 da mesma quadra, medindo 10,00 111, Lado Direito: para
o lote 12 da mesma quadra. m~dindo 25.00 m e Lado Esquerdo: com o 'Iote 14 da mesma quadra. medindo 25,00 m.
LOTE 14: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 23 da mesma quadra. medindo 10.00 m, Lado
Direito: para o lote 13 da mesma quadra, medindo 25.00 m e Lado Esquerdo: COIll o lote 15 da mesma quadra, medindo
25,00 m. LOTE 15: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00111; Fundos: com o lote 22 da mesma quadra, medindo 10,00
m, Lado Direito: para o lote 14 da mesma quadra. medindo 25,00 111 e Lado Esquerdo: com o lote 16 da mesma quadra,
medindo 25,00 111. LOTE 16: Frente: Rua Coqueiro. medindo 10.00 m; Fundos: com o lote 21 da mesma quadra.
medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 15 da mesma quadra, Illedindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 17 da
mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 17: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 10 da mesma
quadra, medindo 10.00 m, Lado Direito: para o lote 16 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote
18 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 18: Frente: Rua Coqueiro, medindo 9,00111; Fundos: com o lote 19 da
mesma quadra. medindo 9,00 m, Lado Direito: para o lote 17 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com
Alameda Dom Eurico, medindo 15,00 111. LOTl<~ 19: Frente: Rua Irmão Fernandes, medindo 9,00 111; Fundos: com o lote
18 da mesma quadra, medindo 9,00 111, Lado Direito: para Alameda Dom Eurico. medindo 25,00 In e Lado Esquerdo:
com o lote 20 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 20: Frente: Rua Irmão Fernandes, medindo 10,00 m; Fundos:
com o lote 17 da mesma quadra, medindo 10,00 lll, Lado Direito: para o lote 19 da mesma quadra, medindo 25,00 m c
Lado Esquerdo: com o lote 21 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 21: Frente: Rua Irmão Fernandes, medindo
10,00 111; Fundos: com o lote 16 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 20 da mesma quadra,
medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 22 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 22: Frente: Rua Irmão
Fernandes, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 15 da mesma quadrn, medindo 10,00 111, Lado Direito: para o lote 21 da
mesma quadra, med;ndo 25.00 J11 e Lado Esquerdo: com o lote 23 da l~leSJlla quadra, medindo 25,00 m. LOTE 23:
Frente: Rua Irmão Fernandes, medindo 10,00 111; Fundos: com o lote 14 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado
Direito: para o lote 22 da mesma quadra, medindo 25.00 m e Lado Esquerdo: com o lote 24 da mesma quadra, medindo
25,00 m. LOTE 24: Frente: Rua Irmão Fernandes, medindo 10,00 Ill; Fundos: com o lote 13 da mesma quadra. medindo
10,00 m, Lado Direito: para o lote 23 da mesma quadra. medindo 25,00 III e Lado Esquerdo: com o lote 25 da mCSllla
quadra, medindo 25,00 m. LOTE 25: Frente: Rua Irmão Fernandes, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 12 da meSllla
quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 24 da mesma quadra, medindo 25.00 III C Lado I::squerdo: co:n o lote
26 da mesma quadra, medindo 25.00 m. LOTE 26: Frente: Rua Irm50 Fernandes, medindo 10.00 m; Fundos: com o lote
lIda mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 25 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado.
Esquerdo: com o lote 27 da mesma quadra, llledindo 25,00 m. LOTE 27: Frentc: Rua Irmão Fernandes, medindo 10.0
m; Fundos: com o IOle J O da mesma quadra, medindo J 0,00 Ill, Ladu Direito: para o lote 26 da mesma quadra, medinc\~
25,00 In e Lado Esquerdo: com o lote 28 da mesma quadra, medindo 25,00 111. LOTE 28: Frente: Rua Irmão Fernandes,
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medindO 10,00 m; I'undos: com o lote 09 da mesma quadra, medindo 10,00111, Lado Direito: para o lote 27 da mesma
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quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 29 da mesma quadra, medindo 25,00 Ill. LOTE 29: Frente: Rua
Irmão Fernandes, medindo 8,00 01; Fundos: com o lote 08 da mesma quadra, medindo 8,00 m, Lado Direito: para o lote 28
da mesma quadra medindo ')5 ,00 m e Lado Esquerdo' com o lote 30 da mesma quadra medindo 25 ,00 m LOTE 30'
frente: Rua Irmão Fernandes, medindo 12,00 m; Fundos: com o lote 07 da mesma quadra, medindo 12.00 111. Lado
Direito: para o lote 29 da mesma quadra, medindo 25,00 01 e Lado Esquerdo: com o lote 31 da mesma quadra, medindo
·25,00 m. LOTE 31: Frente: Rua Irmão Fernandes, medindo 10,00111; Fundos: com o lote 06 da mcsma quadra, medindo
10,00 m, Lado Direito: para o lote 30 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 32 da ll1esma
quadra, medindo 25,00 ITI. LOTE 32: Frente: Rua Irmão fernandes, medindo 10,0001; Fundos: com o lote 05 da mesma
quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 31 da mesma quadra, medindo 25.00 III e Lado Esquerdo: com o lote
33 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 33: Frente: Rua Irmão Fernandes, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote
04 da mesma quad~a, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 32 da mesma quadra. medindo 25,00 111 e Lado
Esquerdo: com o lote 34 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 3-1-: Frente: Rua Irmão Fernandes, medindo 10,00 m;
Fundos: com o lote 03 da mesma quadra, medindo 10,00 111, Lado Direito: para o lote 33 da mesma quadra, medindo 25.00
m e Lado Esquerdo: com o lote 35 da mesma quadra, medindo 25,00 111. LOTE 35: Frente: Rua .Irmão Fernandes,
medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 02 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 34 da mesma
quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 36 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 36: Frente: Rua
Irmão Fernandes, medindo 10,00111; Fundos: com o lote 01 da lllesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote
35 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com Alameda Padre Júlio, medindo 25,00 111. DATA:
14/JulhoI2008. VISTO. (em branco). Resp. Técnico: (a) Tânia l'V1. a de Medeiros Costa. Arquiteta. Tânia Maria de
Medeiros Costa. PROPRIETÁRIO: O Sr. ADRIANO COQUEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro. maior, capaz.
contador, portador da carteira de identidade RG n° 3793692-PA, carteira de identidade de contabilidade registro nO PA011239/0-3 expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - PA e do CPF/MF nO 659.601.222-00. residente e
domiciliado na Avenida Leste Oest~ n }.79P; Bairro Sudam I!. nesta cidade de Altal~ira, Estado do Pará. Registro
Anterior: às fls.242 do livro 2·F. SÓb;I/JI 9;'J{;/~trl.ullJ.~fJacJ~rrrJo-é'",erdadc e dou fé. Altamira-Pará, 04 de Agosto de
·.... fi 'ial Ir.eni·.'.
2008. A Oficial Interina. (a)
/ /fi!
K-I-M-25.605 - Nos Termos do ReqUe~imeJ1toCende~ttWW~,~te Ofiéiá'tato e de acordo com o artigo da Lei nO 6,O!5/73,
sm1fthiatricu!a foi ad~uirido,por ADRIANO COQUEIRO DOS
de 31 de dezembro de 1973. O in{óvel/ onstante da
SANTOS, acima já qualificado,
virtude de Unificação c remembr/) nf~r~ . _O referido é. ve[dad~ .e-_~u fé.
Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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AV-3-M-25.605 - Certifico que ?,9CLtífil'y)1 da..)et~~~fhquâ{lra foi ~licn:ldo em favor de ,RnJ1ald{~ Ah,;s soares'"cuja
malricula cOllsla às fI.I'.042 desle .1i:ros~9IeyYRh:"1;2é.M(jr.Q,,,,,,fendO e verdade e dou fe. Altal11lra-Pa, 21 de Aoosto
11' ,
" ;
.
de 2008. A Oficial Interina. (a)Nad,.

A \1 -5-l\l-2S.60S _ Certifico que o lote Il~ .Q.4. da rcfely:~. ~tal~J~á:foi ~li~nad,o em favor de A/~dré LlliF Xm:ier NOVflis, cu.~a
matrícula consta às tls./4/icleste livro S~(Y12 n°.lt.:/-M;: . !I738:\Qto!;efendo e verdade e dOll fc. Altanura-Pa, 17 de OutublO
.
'. ;l/id' S I ~• "" .. ,e,
. de 2008. A Oficiallnterina/(a a tB ue I,.
.
'..
.
AV-6-M-25.605 - Certifico que 0.11otet~'f1: da referldalX1jnd:ra foi ali~llnd.o e,m ,fm:or de A~dré ~lfiF.Xm:ier Novais, cuja
matrícula consta às fls./42 deste livro ob o,'no__ R-~-:lI-2.(739~~t[~fcndo e vnddde e dou fc. A1tdllllla-Pa, 17 de Outubro
.
de 2008. A 6i'icialllltcrina. (af"-ãdia Sudy .' -. /hil,~
I
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AV -4-M-25.605 - Certifico que o i0teúfi<.!.l da r.~f~~·R1~il~aJm~ foi aliena~o. ell1 :avor de Alaria G~)rete da. Sil~~ ;()sta,
cuia matrícula consta às {/s.043 destt llvro~j'cr'h 7?~J .M-i'J,647:,O retendo e verdade e dOLl fc. Altallllra-I a, ~ 1 de
.
.
(a)N'diél S!1 ,/ 4nc 1J~_ uU "<-..,, .. me,,[O
ADosto de 2008. A Oficial Interina. a a
" , . ;"ÜJ
. _
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.

matrícula consta, asfls.~41 deste II.vro}o~ o. n° R-'~r-Al-_5~s~,~e~tbetendo e vCldade e dOll [c. Altallllra-Pa. 21 de Agosto
YYIM'
.
de 2008. A Oficlallntenna. (af'ádJ. SueI.. .
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AV-I-M-25.60S - Certifico que o lote n° li dacreferida quadra fóVali~hado en\2fiavor de Rosana Reis,,{iesta, cuja
matrícula consta às fls.040 deste livrn~~b-o 'j/R-:I.M-25.644. O refrido verdade c dou fé,·Altamira·Pá. 21 de Agosto
.
de 2008. A Oticiallnterina. (a)
AV-2-i\!1-25.605 :-,Ccrtifico que .o/Iot nU 15 da refebid~uadraV!'oi. ali~nad.o em favor ~e Rosa~lI ~,ei.\· Costa, 1 cuja
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AV-7-M-2S.605 - Certifico que C\i!If4tlCíchl3 .12 dj r felid~1~1'i.1h"dra fo) alicl13.do em favor de Ronaldo Aires Soare ... , cujs
verdade e dou fé. Ailamira-Pá, 17 de Outubro
matricula consta às fls. 143 desle liv:o sob "\i~'R:I,~1-25. 740 . O
de 2008. A Oficial Interina. (a) Nádta Suely I -~ .,:(1 do Nasctm.fi '/

1fj/d;Yé

AV-8.M-25.60S -: Certifico que o I,<;Jt\')n~jwda ref~ll\:~IAlti~li aliel\~do em favor de ~drill."IlS0/{za da Crm. cuj,
matrícula consta as fls.J44 deste livro sob,o ;,R-L.:jH~25.741. O refelldo e verdade e dou fe. Altumra-Pa, 17 de Outubrc
r
.
. ..(a~
de 2008. A Oficial Interina:
a Adia S ue I IJ V· / / . do
. NaSCimento
.

Jfª

da rettajqqln(j{~~ra foi a.liem.ldo ~m, t~1\'or de ROI1(fI~I() AI,lles. S(}(f~'es, cuj
AV-9-M-25.605 ~ CCI1ifico que o,J.qs~;9t
l11atrícula consta as fls.~6~ deste. livro SOf.icÜ .. Il?" RN-1H- ).'774. O 7~Idl) e \cHJadc C dou fe. Altanura-Pa, 08 d
~'
.
Dezembro de 2008. A Ollclallnlcnna. (a)
~~c Luiz Cris?im de ,?Ii"~";,ra, CUj3
A V-I 0-1\-1-25.605 - Certifico que o lote n° 'M'Ui réf~tt9p)l9J. ~a foi alienado ~m
mat,icula consto às (7s.1118 do livro 2-AAAF sqP ()f1l:i)?rL-ll~ 25.81!8.,Q",xenclo c'. ::",::de e dou fe. AItan"ra·Pa, 19 de
r-.-.-brço de 2009. A Ondal !nterlll~l. (u)
~lta1"lira-P:\

I;':.. :

AV-II-M-25.605 - Cert~fico que o lote 'no 35 da refelida quadra foi alienado em (':'::)]" de Osvaldo Andrade Marinho
Neto, cuja matrícula consta às Os,039 do livro 2-AAAt sob o nO R-J-/~f-25.828. O :'~~:::-:dó é verdade c dou fé. Altanlira-

"i

Pá, 28 de Abril de 2009. A Oficial Interina. (a)
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Livro 2·AA E - Registro Geral

OFICIAL(a):
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IMÓVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo, a seguir transcrito: M ' O" AL lDagaRH1JII,Ornlmóvel'~V('
QUADRA ",!!". Área (m I ): 8.950 ml (oito mil novecentos e cinqüenta metr:9:s qu rados). PerímàiHi:llq'54~40 m.

•

•

Localização do Imóvel: Compreendido entre a Rua Coqueiro, Rua Acesso 11 I.? Alameda Padre JÚlio e Alameda Dom
Eurico. PROPRIETARIO: ADRIANO COOUEIRO DOS SANTOS, CPF: 659.601.222-00. MUNICÍPIO: Altamira.
ESTADO: Pará. ZONA URBANA: Dentro da Légua Patrimonial. Limites e confrontações: LOTE 01: Frente: Rua
Acesso 111, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 34 da mesma quadra, medindo 10,00111, Lado Direito: para a Alameda
Padre Júlio. medindo 25,00 !TI e Lado Esquerdo: com o lote 02 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 02: Frente:
Rua Acesso IH. medindo 10.00 m; Fundos: com o lote 33 da mesma quadra. medindo 10,00 m. Lado Direito: para o lote
01 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 03 da mesma quadra, medindo 25,00 ITI. LOTE 03:
Frente: Rua Acesso 111, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 32 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para
o lote 02 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 04 da mesma quadra, medindo 25,00 tn.
LOTE 04: Frente: Rua Acesso 11I, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 31 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado
Direito: para o lote 03 da mesma quadra, medindo 25.00 m c Lado Esquerdo: com o lote 05 da mesma quadra, medindo
25,00 m. LOTE 05: Frente: Rua Acesso 111, medindo 10,00111; Fundos: com o lote 30 da mesma quadra, medindo 10,00
m, Lado Direito: para o lote 04 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 06 da mesma quadra,
medindo 25,00 m. LOTE 06: Frente: Rua Acesso 111, medindo 10,00 111; Fundos: com o lote 29 da mesma quadra,
medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 05 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com O lote 07 da
mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 07: Frente: Rua Acesso 111, medindo.I 0,00 m; Fundos: com o lote 28 da mesma
quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 06 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote
08 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 08: Frente: Rua Acesso 111, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 27 da
mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 07 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo:
com o lote 09 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 09: Frente: Rua Acesso 111, medindo 10,00 m; Fundos: com o
lote 26 da mesma quadra, medindo .1 0,00 m, Lado Direito: para o lote 08 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado
Esquerdo: com o lote 10 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 10: Frente: Rua Acesso 111, medindo 10,00 m;
Fundos: com o lote 25 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 09 da mesma quadra. medindo
25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 11 da mesma quadra, medindo 25,00 111. LOTE 11: Frente: Rua Acesso lll,
medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 24 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 10 da mesma
quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 12 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 12: Frente: Rua
Acesso 111, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 23 da mesma quadra, medindo 10,00 m. Lado Direito: para o lote I1 da
mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 13 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 13:
Frente: Rua Acesso 111, medindo 10,00 m; Fundos: com o lotc 22 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para
o lote 12 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: COI11 o lote 14 da mesma quadra, medindo 25,00 m.
LOTE 14: Frente: Rua Acesso 111, medindo 10,00111: Fundos: com o lote 21 da mcsma quadra, medindo 10.00 m, Lado
Direito: para o lote 13 da mesma quadra, medindo 25.00 m e Lado Esquerdo: com o lote 15 da mesma quadra, medindo
25,00 m. LOTE 15: Frente: Rua Acesso 111, medindo 10.00 m; Fundos:- com o. ,lote 20 da mesma quadra, medindo 10,00
m, Lado Direito: para o lote 14 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 16 da mesma quadra,
medindo 25,00 m. LOTE 16: Frente: Rua Acesso 111, medindo 10,00 111; Fundos: com o lotc 19 da mesma quadra,
medindo 10,00 m, Lado Direito: para O lote 15 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 17 da
mesma quadra, medindo 25,00 tll. LOTE 17: Frente: Rua Acesso 1II, medindo 15,70 m; Fundos: com o lote 18 da mesma
quadra, medindo 15,70111, Lado Direito: para o lote 16 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com
Alameda Dom Eurico, medindo 25,00 m. LOTE 18: Frente: Rua Coqueiro, medindo 15,50 m; Fundos: com o lote 17 da
mesma quadra, medindo 15,50 m, Lado Direito: para a Alameda Dom Eurico, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o
lote 19 da mesma quadra, medindo 25,00 rn. LOTE J9: Frente: Rua Coqueiro, medindo JO,OO m; Fundos: com o lote 16
da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: com o lote 18 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo:
com o lote 20 da mesma quadra, medindo 25,00 Ill. LOTE- 20: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o
lote 15 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 19 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado
Esquerdo: com o lote 21 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 21: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m;
Fundos: com o lote 14 da mesma quadra, medindo 10,00 111, Lado Direito: para o lote 20 da mesma quadra, medindo
25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 22 da mesma quadra, medindo 25,00 Ill. LOTE 22: Frente: Rua Coqueiro. medindo
10,00 m; Fundos: com o lote 13 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 21 da mesma quadril,
medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 23 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 23: Frente: Rua Coqueiro,
medindo 13,20 111; Fundos: com o lote 12 da mesma quadra, medindo 10,00 111, Lado Direito: para o lote 22 da mesma
quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 24 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 24: Frente: Rua
Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote II da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 23 da
mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 25 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 25:
Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote la da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: com
o lote 24 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 26 da mesma quadra, medindo 25,00 111.
LOTE 26: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 09 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado
Direito: para o lote 25 da mesma quadra, medindo 25,00 tn C Lado Esquerdo: C0111 o lote 27 da mesma quadra, medindo
25,00 m. LOTE 27: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com O lote 08 da mesma quadra, medindo 10,00
m, Lado Direito: para o lote 26 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com o lote 28 da mesma quadra,
medindo 25,00 m. LOTE 28: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 07 da mesma quadra,
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medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 27 da mesma quadra. medindo 25,00 m c Lado Esquerdo: com o lote 29 da
mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 29: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos: com o lote 06 da mesma
quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 28 da mesma quadra, medindo 25.00 m c Lado Esquerdo: com o lote
30 da mesma quadra, medindo 25,00 m LOTE 30' Frente· Rua Coqueiro, medindo 10,00 m; Fundos· COIll o lote 05 da
mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 29 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esquerdo: com
o lote 31 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 31: Frcnte: Rua Coqueiro, medindo 10,00 Ill; Fundos: com o lote 04
da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 30 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado Esqucrdo:
com o lote 32 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 32: Frente: Rua Coqueiro. medindo 10,00 m; Fundos: com o
lote 03 da mesma quadra, medindo 10,00 m. Lado Direito: para o lote 31 da mesma quadra, medindo 25,00 m e Lado
Esquerdo: com O lote 33 da mesma quadra, medindo 25,00 m. LOTE 33: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00 m;
Fundos: com o lote 02 da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 32 da mesma quadra, medindo 25,00
m c Lado Esquerdo:. com o lote 34 da mesma quadra, medindo 25,00 rn. LOTE 34: Frente: Rua Coqueiro, medindo 10,00
m; Fundos: com o lote OI da mesma quadra, medindo 10,00 m, Lado Direito: para o lote 33 da mesma quadra, medindo
25,00 m e Lado Esquerdo: com a Alameda Padre Júlio, medindo 25.00 m, DATA: 14IJulho/2008, VISTO: (em branco),
Resp. Técnico: (a) Tânia M. a de Medeiros Costa. Arquiteta. Tânia Maria de Medeiros Costa. PROPRIETÁRIO: O Sr.
ADRIANO COQUEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, capaz, contador, portador da carteira de identidade
RG.no 3793692-PA, carteira de identidade de contabilidade registro n° PA-OI1239/0-3 expedida pelo Conselho Regional
de Contabilidade - PA e do CPF/MP n° 659.601.222-00, residente e domiciliado na Avenida Leste}~este nO 3.700, Bairro
Sudam 11, nesta cidade de Altarnira, Estado do Pará. Registro Anterior: às fls.242 do lh'ro 2-,F?, srlJ:{05--R-I-AJ-2. 108. O
/ /,;((I!
'
referido é verdade e dou fé, Altamira-Parit 04 de A,gosto de 2008, A Oficial Interina, (a)
R-I-M-25.606 - Nos Termos do'Requerimento endereçado a este Oficialato e de acordo riam oIartigo da Lei n° 6.015/73,
de 31 de dezembro de 1973. O imóvel constante da presente matrícula foi adquirido por ADRIANO COQUEIRO DOS
SANTOS, acima já qualificado, em virtude de Unificação e/~m~mbra11(ento de Ár~a. O referido é verdade e dou fé.
Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008. A Oficial Interina, (a) ( I/VI'
,
AV-I-M-25.606 - Çet:tifico e dou fé que os lotes 24 c li da referi a quadra pas~arell1 a matricular-se neste livro às fls.172
c 173 respectivámente "em nome do mesmo proprietário acil}{a qujliticaclo por mei9Jge requerimento:-O referido é verdade
e dali fé. Altamira-Paní, [O de Dezembro de 2008. A Oficial !ntet~na. (a)
11./ / ---.
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R-I-M-25.607 - Nos termos do Titulo Definitivo de PropfiedadlO%ic à-/~·,:~iP~·.da!adoNle 03.06.2008. o imóvel
constante do presente registro foi adquirido pelo S[/RuY GOMf~Dl! MAGALHAES, acima já qualificado por
compra feita a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PARA, neste ato devidamente representado pela
Prefeita constitucionalmente eleita, Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os
fundamentos na Lei Municipal n". 1.632/06 de 31/03/06, complementada pela Lei Municipal n". 1.822/0? de 21 de
dezembro de 2007, que dispõe sobre a alienação de imóvel urbano do Patrimônio Municipal. Sem valor declarado.
Condi õc~~/do Título. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará. 04 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Feito para constar o Título Definitivo de Propriedade, a seguir ransq~it9fíclmpr:es§o:ro GESCL(do~
Municipal. República Federativa do Brasil. Estado do Pará. Prefeitufa Múnicipal de Alüimira,-lTÍTULO
v
DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N°-3.4I4108. Pelo presente Titulo Definitivo, mediante condições resolutivas,
a Prefeitura Municipal de Altamira, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Privado Interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°. 05.263.116/0001-37, neste ato devidamente representado pela Prefeita constitucionalmente
eleita, Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal nO.
1.632/06 de 31/03/06. complementada pela Lei Municipal n'. 1.809/07 de 21 de dezembro de 2007, que dispõe
sobre a alienação de imóvel urbano do Patrimônio Municipal, outorga a Sra. DALRA MARIA ANUNCIA CÃO
LEAL, brasileira, maior, solteira, autônoma, portadora da cédula de identidade RG n°. 3472870-SSP/PA inscrita no
CPF n°. 621.426.582-53, residente e domiciliada nesta cidade à Rua 10, n°. 3234, bairro Mutirão, o Título
Definitivo de Propriedade do imóvel urbano sito à Rua 08, Lote 16. Quadra 18, bairro Mutirão, com as seguintes
características: com área total de 172,00 m2 (cento e setenta e dois metros quadrados), com os seguintes limites e
confrontações: FRENTE: com a Rua 08, onde mede 8,40 metros: LADO DIREITO: com a Sra. Albertina Maria
Neves, onde mede 20,00 metros; LADO ESOUERDO: com a Avenida Bom Jesus, onde mede 20.00 metros;
FUNDOS: com o SI'. Luiz Moraes da Silva, onde mede 8,80 metros. O presente Titulo, firmado em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, foi registrado à página 028vo do livro n°. 009. Eleito o foro da cidade de Altamira, com
renúncia de qualquer outro, para dirimir questões que resultem dele. Altamira/Pá, 03 de Junho de 2008. (a) Odileida
Maria de Sousa Sampaio. Prefeita Municipal. PROPRIETÁRIA: A Sra. DALRA MARIA DA ANUNCIACA"O
LEAL, brasileira, maior. solteira, autônoma, portadora da cédula de identidade RG nO. 3472870-SSP/PA inscrita no
CPF nO. 621.426.582-53, residente e domiciliacja nesta cidade à Rua 08, lote 16 quadra 18, n'. 3234, bairro Mutirão.
Registro Anterior: às fk252 do livro 2-°., o.b o nO I Jn.
referid,o é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 04 de
A osto de 2008. A OfiCial Interma. (a) / /,/,'/ ádi~ly Anc leta dt1. 1\·asclmenta

o.

R-I-M-25.608 - Nos tennos do TítU}9/De-' itivq.tfkí8]J'!rM~~~,~e'~?GMI14/08 datado de ~3062008, o imóvel
constante do presente registro foi adqu' ido pelo SI'. PALRA_MARIA DA ANUNCIACAO LEAL, acima já
qualificada por compra feita a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PARA, neste ato devidamente
representado pela Prefeita constitucionalmente eleita, Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio,
com os fundamentos na Lei Municipal n'. 1.632/06 de 31/03/06, complementada pela Lei Municipal n°. 1.822/07 de
21 de dezembro de 2007,jque dispõe sobre a alienação de imóvel urbano do Patrimônio Municipal. Sem valor
declarado. Condicões:,às do "9!ulo. O referido é verdade c dou fé. Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008. A Oficial
Interina. (a)
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IMÓVEL - Feito para constar o Título Definitivo de Propriedade de N'-I.22o/8 ,lse!;uv,fl~i!rl~Etlt,~Jj,íWJ'!1\?8"q.
Escudo Municipal. Estado do Pará. Prefeitura Municipal de. Altannira. /fITaLO 'DEFiNITIVO DE
PROPRIEDADE N"-I.228/85. Sr. Antônio Bentes de Figueiredo Neto, Prdt-ého Municipal de Aitamira, Estado do
Pará, usando de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe os Artigos 1°, 13°, 15° da Lei Municipal
016/80 de 27/10/80 que autoriza o Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do Patrimônio Municipal.
Concede a PEDRO PEREIRA DOS ANJOS, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade
na Avenida Djalma Dutra, 2532, pOl1ador da carteira de identidade n°. 206.249-Segup - PA. o presente Título
Definitivo de Propriedade do terreno urbano sito à Avenida Djalma Dutra, entre a Travessa 13 e Acesso OI, nesta
cidade, com as seguintes características: com área total de 227.50 m 1 (duzentos e vinte e sete metros e cinquenta
centímetros quadrados), com as seguintes dimensões e limites: Lado Direito: com o Sr. Alberto Cerpa. onde mede
45,00 metros: Lado Esquerdo: com a Sra. Eurene dos Santos. onde mede 45,00 metros: Fundos: com quem de
direito, onde mede 3,20 metros; Frente: com a Avenida Djalma Dutra, onde mede 6,80 metros, ficando o referido
terreno, de ora em diante, livre e desembaraçado para toda e qualquer transação com terceiros, sendo o presente
Título o documento comprobatório, ressalvadas as obrigações tributárias. Este Título foi registrado à página do 109
do livro n'. 009 de registro de Titulo Definitivos de Propriedade. Prefeitura Municipal de Altamira (PAl, 16 de
outubro de 1985. (a) SI'. Antônio Bentes de figueiredo Neto. Prefeito Municipal. (al Sr. Waldeny Barbosa da Silva.
Dir. Depto. de Finanças. (a) Dr. Marco Antônio Maués Matos. Dir. Depto. O. e Ser. Urbanos. Assim está.
PROPRIETÁRlO: O Espólio do Sr. PEDRO PEREIRA DOS ANJOS. Registro Anterior: às I1s.252 do livro 2-E
sob o n' y.82~' <+-referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (al
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R-l-~i25T 9 - \iae.I\l<nn1l'i:??J,í\~I~,,8~gl,itivo de Propriedade de W-1.228/85 datado de 16.10.1985. O imóvel

ao presente rU\oiE9,Jqi adqUirido por PEDRO PEREIRA DOS ANJOS, por compra feita a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PA, firmado pelo Sr. Antônio Bentes de Figueiredo Neto, Prefeito

const~nte

Municipal de Altamira, Estado do Pará. usando de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe os Artigos
1",13",15' da Lei Municipal 016/80 de 27/10/80 que autoriza o Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do
Patrimônio Munícipal. Sem valor declarado. Condições: à;.A~/+ítujsv.Ofeferido é verdade e dOll fé, Altamira-Pará,
I,rf//
.
04 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (O I) Imóvel Urbano. situado na Alameda Marechal Hennel. de ·gl1ad,gfQ~~ Ri~jità:8f"~'q\~,6q~J)6
(seis) da Quadra "!:l', encravado no Loteamento ·"D. LINDA ALTAMIR,j!', lo lizado nesta\cidade:de Altamira,
Estado do Pará, com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: Para a Alameda Marechal Hermes, onde mede
10,00 m (dez metros); pelo LADO DIREITO: Com o Lote n' 08 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e
cinco metros); pelo LADO ESOUERDO: Com os Lotes n' 03, 04 e 05 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte
e cinco metros); e pelos FUNDOS: Com o Lote n' 07 da mesma quadra. onde mede 10,00 m (dez metros).
Perfazendo uma área total de 250,00111' (duzentos e cinqüenta metros quadrados). PROPRIETÁRIO: A Sra.
FRANCISCA ALVES DA COSTA REIS, brasileira, viúva, aposentada, portadora da Carteira de Identidade RG
n' 4443718-SSP/PA e do CPF/MF n' 118.739.572-20, residente e domiciliada na Rua Manoel Umbuzeiro n' 1740,
Centro, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às tIs./61 do livro 2-AP no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Altamira, Estado do Par', sob o /lo 12.764. O referido é verdade e dou fé.
Altamira-Pará, 04 de A 05to de 2008. A Oficial Interina (a)
jdtáSuc1y AncHeta do Nqscimcnfo

9
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R-I-M-25.610 - Nos termos da Escritura Pública ~e
mpríl< 8r:,Ycf~~~I,,;Akiiu[a!A~.,S4.08.08 lançada às
fls.099v'll OOv' do ltvro n' 156 sob o n' 10.604/08 lavrg9a nestas Notas, o lIRRl:,L,qQ$tante do presente registro fOi
adquirido por FRANCISCA ALVES DA COSTA REIS, acimaJá qualificada por compra feita a RAMEZ SAIO
MAKAREM, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n' 05761 52/SSP/PA e sua esposa Se.' HAIFA
RAMEZ MAKAREM, do lar, portadora da Cédula dc Identidade RG n' 398.894/SSP/PA. ambos brasileiros,
casados, residentes e domiciliados na cidade de Belém, capital deste Estado do Pará, detentores do CPF/MF em
(conjunto) n' 002.786.612-20, neste ato representados por seu bastante Procurador o Se. NASSER MAKAREM,
brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n' 040632-SSP/PA e do CPF/MF n'
059.138.002-68, residente e domiciliado nesta cidade, à Trav. Coronel Tancredo nO 334, ex vi do instrumento
Público de Procuração, bvrado nestas Notas, às ns. I 27 do Livro 057, datado de 22.03.1984, que fica arquivado em
Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-9.500'()() (nove mil e quinhentos reais), cuja
avaliação da Prefeitura Municipal de Altamira/PA foi no valor de R$-IO.OOO,OO (Dez mil reais). Condicães: às da
Escritura. (J fefer~rverdade e dou fé. Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008. A Oficial Interina (a)
11/
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IMOVEL - Um (O I) Lote Urbano, situado na Rua 18. encravado no Lo!ea nto d~B'6llÜ)ildq(~!?[:.·&lliill""'~
localizado nesta cidade de Altamira-Pará, designado na Planta de Lotef"n° J11 da Quadra nO "Mt;:lCQIlll-'afi seguintes
características: com área total de 250.00 m 1 (Duzentos e cinquenta metros quadrados), com as seguintes dimensões,
limites e confrontações: Limita-se pela FRENTE: para a Rua 18, onde mede 10,00 m (dez metros); pelos
FUNDOS: para os lotes 17 e 19 (dezessete e dezenove) da mesma quadra. onde mede 10,00 m (dez metros); pelo
LADO DIREITO: para o lote 26 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros); e pelo LADO
ESQUERDO: para o lote 30 da mesma quadra. onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros). PROPRIETÁRIO: O
Se. MOACIR FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro. solteiro, maior, capaz, felTeiro e armador, portador da
carteira de identidade RG n' I 726390-SSP/PA e do CPF/MF sob o n' 293.558.182-20, residente e domiciliado na
Rua 18 s/n?, BailTo Parque Ipê. nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, Registro Anterior: às fls.274 do livro 2-J,
sob o n,' R"1-M-3290. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008. A' Oficial Interina. (a)
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R-I-M- 5.611, ofiWi~ ,t,;'m9,sdcdªn(R~\j}'itura Publica de Compra e Venda, datada de 04.08.08 lançada às
tls'.101 °Il02 yo do livrotn~1i156iSOb o n° 10.605/08 lavrada nestas Notas, o imóvel constante do presente registro foi
idquirido por MOACIR FERREIRA DOS SANTOS, acima já qualificado por compra feita a OCTANTIS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., com sede à Travessa Agrário Cavalcante, 349. Altos. nesta cidade
de Altamira Estado do Pará, legalmente representada nos termos de seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Pará, sob o n' 1590000-4005, em 27.11.1979, e inscrita no CGC/MF sob o n' 00.470.773/0001-31,
neste ato representada por seu sócio diretor Sr. IVAN SILVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, web designer,
portador da cédula de identidade RG n' 16.525.370-SSPMG e detentor do CPF/MF n' 116.808.906-97, residente e
domiciliado na Av. Frei Henrique Diniz n° 410. Bloco B, apto.t02, Bairro Nova Cachoeirinha, na cidade de Belo
Horizonte/MG, ora de passagem por esta cidade. Pelo preço certo e ajustado de R$-4.0()(),OO (Quatro mil reais),
cuja avaliação da Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi 110 valor de R$-4.500,OO (quatro mil e quinhentos reais).
Condicões: às dá ~tura. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008. A Oficial Interina
(a)
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IMOVEL - Um (O I) Imóvel urbano encravado no Loteamento ''ALTA VI LE Ir. , nesta~Md16<de ~!tilmir.; Esraao
do Pará, designado de Lote 06 da Quadra I I, com os limites e confroritaçõe seguintes: FRE#r"E~ir~2:00 para a
"
Avenida Varginha. LADO DIREITO: 20.00 com o lote 08. LADO ESQUERDO:
20.00 com o lote 04. FUNDOS:
12,00 com o lote 05, com uma área total de 240,00 111' (Duzentos e quarenta metros quadrados). PROPRIETÁRIA:
A Sra. JOSEFA MACHADO SILVA, brasileira. solteira, maior, capaz. vendedora. portadora da Carteira de
Identidade RG nO 287.833-SSP/PA e do CPF/MF sob o n° 263.615.232-68. residente e domiciliada na Rua Alberto
Garcia Soarrs, Quadra 04, casa 39, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: àsfls./70 do livro
2-AAAB",ob.o 11" 25.246. O referido ,é vcrda~e e dou fé. Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008. A Oficial Interina.
/ NácJ.iJJA:JuCI!J hl;~' In;> do !\asCtmen o
"11 ~~
" .
( a)
R-I"M- .612 I" e!Nos., termos"da, 'Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 04.08.08 lançada ás
fls,Ao3 1l04vo do livro il Qt;J:s6"soo o n° 10.606/08 lavrada nestas Notas, o imóvel constante do presente registro foi
ddquirido por .JOSEFA MACHADO SILVA, acima já qualificada por compra feita a ALTAVILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n°
04.553.283/0001-50, com sede à Travessa Agrário Cavalcante n° 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará,
neste ato representado por seu Procurador o senhor OSMAR BAPTISTA SIQUEIRA, brasileiro, separado
judicialmente, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nO 1.837.214 Instituto Félix Pacheco - Rio
de Janeiro e CIC nO 044.423.857-34, residente c domiciliado Quadra 04 Casa 34, Conjunto Alberto Soares, nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração lavrada no Cartório do 3° Ofício
desta Comarca, lançada às fls.155 do Livro n° 22 datada de 05.12.2007. que fica arquivado em Cartório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-7.000,OO (Set mil reais). cuja avaliação da Prefeitura Municipal de
Altamira/PA, foi no valor de R$-8.5110,1I1I (oito 111 i I e quinhentos reais). CondicÕes? ã{ da Escritura. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008. A Oficial Interina,Ca)
11,
---__._
AV-I-IVI-25.612 - Feito p<lr~l COIlSt:lr que IlU illló\'el aCil1l:1 descrito c ç0!llr~Jllt,?'.o f(~i. edilicelda lIllla (OI) Cl;-;<\
Rcsidenci,ll. situada)la Al<l1Y1eda Vargillh:1 ~/1l". !\It<lvilfc. llesta eid'lde. !J)fl~f1~hb'1:.rvê.~t/J,çíR.çjc'eY),I\'--.1jYf'lt.fC(>i() OF
N° I)' !lOS dalada ele 2..4.1/.:2008. assil1ilda por (<1) T;lnia ['\-'laria de i\'leeie~os) <&fllt~'f\iRtlit'e'CL 'tj'REA-31 )6-D-RN4S74~V-l'f\-i\P c (a) Silvério Alball(l !~el'1la!ldes. Sccrctc'trio dc Obras. rOlls1r~IQ)~:~11j;~lf~;)i\C' elll~lO\~!~Tnaria. UlIll
travejall1ento em Ill<ldeiras de lei. cobertíl Ullll telhas cle hell'!"J. toc/;! tixracJíl elll PVc. Car~lCll'rrSlic~IS: Jl1terna_Dh:ll~::
três (,03) portas em ll1~ldeir(\s de lei. E;\t(Tn{]lllellt~: duas l(2) punas elll 1'-:IT\) t.' vidro inclusive il de acesso p<lra o
quintaL quatro (04) janelas em ferro e vidro e um (OI) vilrô. Dependcncids: ullla (OI) "al<l ele esl~lr. uma WI)
cozinha. uma (O 1) 3.re<l de serviço. dois (02) dormitórios. UIll (O 1) 1-1<111. UIll (O I) WC com hanheiro Clllltíguo s(lci,!I.
todos em piso de cer<Ílllica. Derivnç8.o de .l\!.:ua: Po\,o CDlllLllll. 1111lllinacl\1: Centrais Elétrica:; do l)ani-CFLfJ i \
Serventia S<lllitária: \VC, com IllSS<l st':plica. Arca COllstmída: 62.i7 fIl~ (sessenta c dois melros e setelHa l' Sl'll'
centímetros quadrados). Valor d<l CllllslruçJo: HS-JO.OOO.OO (Trinta mil reais). CENTII)/jO: Dispensada ,1 Certicl:tu
Negativa cle Débiw-CND. em virtude clt: <t construçi'io pos."uir ,·\1·ta inferior ,170.00111: (SctenW l11etros qU<1cir<l<!o'i).
O referido é verdade c dou te. Altamira-]Jmú . 10 de l:cvelTim ele ')00::-:.1\ Ofíeiallnterilw (a)

AV-2-1\1-25.612 - Procecie-sl' a esta averbação panl COI1.)!ar ,I CARTA DE HABITE-SE. íl :-ieguir lr,lI1scril:l
Impresso o Escudo Municipal. Prcrcitllr<:l ívlullicipal de f\lwl11ir,1. Estado c!n Parú, Seercrari<l ele t'vlullicipal ele Ob(u:;.
Vl<H;ào e Infi·a-t::strutura. C>tlU>1 IH:' J/,.tlU1F-.)'E .'\'" (Jf)7/1(){J9. rk aC(lrdo C()ll~~tl dCSPL1Clll) pridt.'rielo (l 20 de'
NClVClllbro de 2003 110 prnce5:-,O ele 11'\ I:; I/m( requcrid,l [1(1\' .JOSt'f:l iVl:lchado Sih'a. prulocnll) 11" ~~4/0S (li..' ~(j ck
Novclllbro ele 2()()3. :\ cOllstru(,:8.Cl C'.\:istCllll' IH'! :\I<Hllccf;j V(\r~illl1<l s/n". Ocl. 1 I Illll' 06. /\ll:lvifiL' 11. ,L\lherll) SOelrC:-i.
rpi cOllCluída de acordo curn l) pro.iL'l\) :lpn)"ddCl 110S CSI:l\lIl,J:--, d0 Código de ObreIS. Lei :V1ullicip::li 11" 1.3\Llf\)7.
apro\'<1c!o no dia 27 de .illllho ele 1997. eUI1fl'lrll1e I.ICENÇA PARA CONSTHUÇ ..\O N" 1311200X. ~.\pl'did{l el11
24 clt: Novcmbro de 200R c por reqllcrirnClllO do inlLTCss:lclo de prol. N" () I512009 cli..' I l} de .laneiro ck 2()()').
cst<111dn. pois. cm cOlldiç0CS de ser h:IlJiulc1;1 dou utilizad,l em <1rC:1 cOllstrLlichl tut,t! de ú2.77 1Jl~ (5l'SSt.'llla . .: dllis
mctrus e setenta e sdl.' celltíllletros qlladr~ldlls). Forall\ p,lg~IS :IS W:\<lS. COI1((ll'llle Dr\i\L e.\pedld'll'lll 19 de J~ll1cir\)
de .2U09. AI\(lll1ir~-(PJ\) . .28 ele Jancinl ,k' 2()()t). (8) '['{mieI IVIaI'ia dl' iVkdciw:; Cost;!. AI-qui!t::l<l, CREA-3 I )(Í-D-J{0-,i457~I-V-p;\-Ar e (a) Sitvério Alb<l110 1·'('rn:tn(k'::;V8i,;.Ql:C;<fjSI;~.S!gJ)Mlf. 0.,relcl·iclo é "crel;l<lç (' dlllllc,. f\lt~lllira-IJ:II·<l.
10 de Fevereiro de 20D'). J\ Ofiei;l] !l1ll.'rin:\ (a)
Of ' 'Int8rj,,~
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IMÓVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: MEMORIAL
~í1'ÍffTlv6:rMdriiCíIÍ'iô,'
,
":::'-1' ..
Altal11lra. Estado: Pará. Imóvel: um lote de terra de forma tnangular no p~nmetro urbano denoml~aao âe parte Ideal
do lote 02 da quadra 10, sito à Alameda 00111 Eurico Krautler sino, loteamento Jardim Novo Paraíso. Área
remanescente: 108,50 m'. Perimetro: 62,80 m. PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÕES LTDA - ME.
~lf~TU:

•

Limites e Confrontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 00,00 metros. LADO
DIREITO: com parte remanescente do lote 02 da mesma quadra, onde mede 27,30 metros. LADO ESOUERDO:
com o lote 04 da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. FUNDOS: com o lote OI da mesma quadra, onde mede
10,50 metros. Data: 30105/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng.' Civil. CREA 13.816D/PA Visto: (em branco). Assim está. PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÃO LTDA - ME, com sede na
Rua Coronel José Porfirio n' 3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.371-030, nesta cidade, portadora do CNPJ/MF sob o
n' 09.482.301/0001-73 e Inscrição Estadual n' 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietários
Lindomar Diogo da Silva, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG n' 2408291-SSP/PA e
detentor do CPF/MF n' 338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfírio n" 3228, nesta cidade
de Altamira/PA e Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado. portador da CaJ1eira de Identidade RG nO
2779837-SSP/PA e do CPF/MF n' 463.080.242-87. residente e domiciliado na Rua João Grafon s/n', Jardim
Oriente, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às As. 047 do livro 2- A~ob o n' 24.605. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de A osto de 2008. A Oficial Interina. (3)
adia ~r.ieta do l!8scimef!('
I
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R-I-M-25.613-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda destas N as da\ªd2ff!,,05,.0§:08,lançada,âs
AS.1 05v'/I 06v' do livro n' 156 sob o n" I0.607/08. O imóvel constan.té' do presente registrolfoi.iadqúirido por
CADIP - CONSTRUCÃO LTDA - ME, acima qualificada por compra feita GILCA SUSANE ROSA DE
OLIVEIRA, solteira, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG n' 0599930-SSP/PA e detentora do
CPF/MF n' 295.142.662-34; Sr.' GLÓRIA SUELY ROSA DE OLIVEIRA, divorciada, bancária, portadora da
Cédula de Identidade RG n° 1900566-SSP/PA e detentora do CPF/MF n° 302.113.792-04, neste ato representada
por sua bastante procuradora Gilca Susane da Rosa de Oliveira, acima já qualificada, ex vi do instrumento Público
de procuração do Cartório Araújo, I' Oficio de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de CastanhallPA, datado
de 06.06.2007, as fls.O 17 do livro 66 que fica arquivado para fins de direitos, e o Sr. GILSON BRUNO ROSA DE
OLIVEIRA, solteiro, corretor, portador da Cédula de Identidade RG n' 346686-SSP/PA e detentor do CPF/MF n'
612.248.712-00, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Travessa I~ de Novembro, n' 695, nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo de R$-7 .762,416. Condicões: às da Escritura. O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
/í,J//~ltdhíSí.íJY Anc!:ieta do Nascimenfc
AV-t-M-25.613-Certifíco e dou fé que de acordo com requ~r(niéTÚo ender",etft~t9:rk!~I~~:I~qt1fi~~~~~,:,datado de
30.06.2008 e de acordo com o artigo da Lei n' 6.015/73, de ,,,1 de4ezembro de I 97J,:<.!.e;;j!laOlente assinado pelo
Proprietário e de acordo com o artigo da Lei n° 6.015/73, de 31 de dezembro de 1973, o imóvel consistente da
presente matrícula foi unificado juntamente com outros imóveis, cuja matrícula consta às fls.O/5 do livro 2-AAAE
sob o n° R-/-111-25.6/9, ficando desta forma encerrada a presente matrícula, N{da3J.Uis.-O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
~" / '
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OFICIAL(a):

IMOVEL - Um (OI) Imóvel urbano encravado no Loteamento "ALTAV/LLE li" nestwcitlade,de:Altamira Estado
do Pará, designado de Lote /lo 19 da Quadra
10, com os limites e cont'óntaç es seguintes: FREN'TE:i-12:00 para
a Alameda Três Corações. LADO DIREITO: 20,00 com o lote 17 da mesma quadra. LADO ESOUERDO: 20,00
com o lote 21 da mesma quadra. FUNDOS: 12,00 com o. lote 20 da mesma q~adra, com uma área total de 240,()()
nt' (Duzentos e quarenta metros quadrados). PROPRIETARIA: A Sra. PATRICIA ROSA VARGENS, brasileira,
divorciada, maior, capaz, professora, portadora da Carteira de Identidade RG n° 3230649-SSP/PA e do CPF/MF
sob o nO 459.191.862-91, residente e domiciliada na Rua Dragão do Mar, nO 3350 Bairro Premem, nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às fls./69 do livro 2-AAAB/S'ob/o ,,°25.245. O referido é verdade e
dou fé. Altamira-Pará, 05 de A osto de 2008. A Oficiai Interina. (a)
/ 11. -. - - os emlOS a 'scntura li lea e ornpra e en a, avra a nestas,-,N;otas,datada de 05.08.08
lançada ás fls; I 13v'II14v' do livro n' 156 sob o n' 10.611/08. O imó\'e I constaMe('dirpresente'registro'foi,-adquirido
por PATRICIA ROSA VARGENS, aCllna já qualificada por compra/"'feitá"'à AL TAVILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nO
04.553.283/0001-50, com sede à Travessa Agrário Cavalcante n° 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará,
neste ato representado por seu Procurador o senhor OSMAR BAPTISTA SIQUEIRA, brasileiro, separado
judicialmente, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.837.214 Instituto Félix Pacheco ~ Rio
de Janeiro e CIC n' 044.423.857-34, residente e domiciliado Quadra 04 Casa 34, Conjunto Alberto Soares, nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração lavrada no Cartório do 3° Ofício
desta Comarca, lançada às fls. I 55 do Livro nO 22 datada de 05.12.2007, que fica arquivado em Cartório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-JO.OOO,OO (dez mil reais). Condi õ s: às da Escritura. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
!lI
---.

,,0

•

•

R-2-M-25.óI4 - Nos !'ermos do contrato por instrumento particularl'UJ[,r.n' uUr ~ar-',lio15rf{s' t'blni'BIW ~açõcs e
alienação fiduciária-carta de crédito individual-FGTS. Confralo N"-8055f()(J()()3 5,ii~I_~_OIT~lfncaçã~ das partes:
Devedora{es) FiduciaIltc(s): Patrícia Rosa Vargens. nacionalidade br'asileir;:7, sgpãr~~9]~j(\~i'ci;1Ine,lte, nascida em
29/1111975, professora, portadora da carteira de identidade IZG 3230649, expedida por SSP/PA om29/06/2005 e do
CPF 459.191.862-91, residente e domiciliada em Rua Dragão do Mar, 3350, casa, São Sebastião. Altamira/PA.
Credora Fiduciária: Caixa Econômica Federal-CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública,
vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo DecretovLei n° 759 de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n°
1259 de 19,02.19763, regendo-se pelo ESUltuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário
Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília-DI'. CNPJ/MF n" 00.360.305/0001-04, representada por Ranivaldo José
Oliveira dos SanlOs, economiúrio. portador da carreira de identidade RG 131 SB79, expedida por SSP/PA e do CPF
299.178.161-00 e substabelecimento lavrado ,is folhas OW do livro 2329, em 09/07/2004 no 2" Qfício de Notas de
Brasllia-DF procuração lavrada às folhas 080 do livro 2329, em !3/1212007 no 2° Ofício de Nl)tas de Brasília/DF,
doravante designada CEF.!! Destinação dos recursos objeto deste contrato: O valor da operação, correspondente
ao somatório do valor do financiamento (: do valor cios recllrsos concedidos pelo Fundo de Garanta do Tempo de
Serviço na forma de desconto destinam-se Ú cO!lstruçào do imóvel residencial loca!izado na Alctllleda Três Corações
l, casa, Altamira/PA, destinado iI moradia does) clevcclor(cs) c de seus familiares. ç - MÚtuo/Resgate/Prestações/
Datas/Demais valores/Condições: l-Origem dos reçursos: FGTS. 2-Norma re!;.lulamentadora: HH. 128.20 30/04/2009 ~ S\JHAB/GI:CRI 3-Valor da operaçào: RS-5~.564.00 4-Valllr do desconto: RS-O.OO. 5-Valor ela
divida: RS-58.564,00. 6-Valor da gar,lIltia: RS-72.000,OO. 7-Sistema de Amortização: SAC - Sistema de
Amortização Constante Novo. S-Prazos. em meses: De cOIl:;truç50: 3. De :J.mortizaç50: 240. De renegociação: O. 9Taxa Anual de Juros: Nomina! (%): (í.OOOO. Eft\iva (%)".6,\679. \O-Encmgo Inicia\: Prestaç50 (a+j): RS-536,86.
Seguros: R$-23,63. Taxa de Administração: RS-O.OO. Toral: 1\5-56'0.46. li-Vencimento do Primeiro Encargo
Mensa!: 12/06/2009. 12~Época de recá!culo dos encargos: de acordo com a clúusula décima primeira. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 7) de Junho de 2009. A Olicial Interina, (a)
AV-I-M-25.614-Feito em 12 de ivlaio de 2009, com o contrato por instrulllento pm1icular de mútuo para obras com
obrigações e alienaçfío fiduciária-carta de crédito individual-FGTS. Contrato N"-8()SS/()()()(J365. Credora
Fiducitíria: Caixa Econômica Federal-CEF. <lnteri0rt11Cnk já qualificada; c como Comprador(cs) e Devedor(es)
Fiducinnte(s): Patrícia Rosa Vargrlls. anteriormente qualilicada, dá Ú Credora em primeira c especial alienação
fiduciária, o imóvel objeto deste registro, acima caracu.:rizado, para garantia lb dívida de RS-5N.564.00. sendo R$72.000,00 do valor da gtlr<mtia fídllciflri<t e RS-58.564.00 du v::llor da operação, que terá prazo de 240 rncses, a
contar da data da assinatura deste. Condições: às demais condições constllll do contrato que fica lima via arquivada
em Cartório. O referido é verdade c dou fé. Alt~1IlIira-Pará. 23 de Junho de 2009. ;\ Oficia! Interina
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R-M-25.6IS - Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavra<;.a/ne . &!~l~s~qi\lt.4X:d~ç~ Q?",Q~:p8
lançada ás fls. I 15vO/1 16vO do livro n° 156 sob o n° 10.612/08. O imóvel constante do presente registro. fui adquirido
por ARILÚCIO SA T1STA DOS SANTOS, acima já qualificado por compra feita a ALTA VILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nO
04.553.283/0001-50, com sede à Travessa Agrário Cavalcante n° 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará,
neste ato representado por seu Procurador o senhor Osmar Baptista Siqueira, brasileiro, separado judicialmente,
corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nO 1.837.214 Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro e
CIC n° 044.423.857-34, residente e domiciliado Quadra 04 Casa 34; Conjunto Alberto Soares, nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração lavrada no Cartório do 3° Oficio desta
Comarca, lançada às fls.155 do Livro n° 22 datada de 05.12.2007, que fica arquivado em Cartório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-7.000,OO (setc mil reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de
AltamiralPA foi no valor de R$-IO.OOO,OO (Dez mil reais). Condi õ : às.da Escritura. O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
;fi, ------.~. y Ancl;jeta do Nascimento
Ofici.ll 1I!I:\';i:'~
1i Ofício.) - Re;~i"tro GC bilúvel~
f.klrnir;i.-C' A
a
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IMÓVEL - Um (O I) Imóvel urbano encravado no Loteamento "ALTAVILLl:7, ;yuado1·nôlMorro,do. Focte,mesta
cidade de Altamira, Estado do Pará, designado de Lote ,," 67, conforme Memorial Descritivo a\s-eguir"transcrito:
MEMORIAL DESCRITIVO. Imóvel: Urbano. Área: 162,50 m'. pc.írhctro: 52,50 m. Município: Altamira.
Estado: Pará. Proprietário: Ariltício Batista do-" Salltos. Confrontações: FRENTE: com Rua Olinto Euclides de
Oliveira. DIREITA: com lote 01. ESOUERDA: com Poço. FUNDO: com Conjunto Alberto Soares. Descricão do
Perímetro. Um (O I) imóvel urbano designado com o lote 67 com as seguintes características: Frente à Rua Olinto
Euclides de Oliveira com medida de 10,00 metros. lateral direita ao lote OI com medida de 16,25 metros, lateral
esquerda ao Poço com medida de 16,25 metros e fundos com Conjunto Alberto Soares com a medida 10,00 metros,
totalizando assim uma área de 162.50 111] (cento e sessenta e dois metros e cinquenta centímetros quadrados).
Situado em terras de propriedade de Altaville Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda. Localizada no Morro do
Forte conforme matrícula 24.773 folha 216 que encontra-se em anexo. (a) Karine A. Nascimento. Arquiteta
Urbanista. CREA-14.520·D/PA. Karine A. Nascimento Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. ARILÚCIO
BA T1ST A DOS SANTOS, brasileiro, solteiro. militar, portador da Carteira de Identidade RG n° 2974964·SSP/PA
e do CPF/MF sob o nO 632.412.772-91, residente c domiciliado na Rua Magalhães Barata; n° 1235 Bairro Centro,
nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: àsO,..216 do livro 2-AAZ sob O 11' 24.773. O referido
ely-AfíC!:ieta do Nas!=imentC'
é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de A osto de 2008. A Oficial Interina. (a) NA
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Anchieta do Nascime 'o

IMÓVEL - Um (OI) Imóvel Urbano, situado na Rua Floriano Peixoto, de~gna o na plaiitá'ae"L~t'~',n·,'JOfD~zrdii
Quadra "M·. encravado no Loteamento "iD. LINDA ALTAM/RA", 10c,~lizad nesta cidade de A'ltaihiiã;'E'stado do
Pará, com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: Para a Rua 'f'loriano Peixoto, onde mede 10,00 m (dez
metros); pelo LADO DIREITO: Com o Lote n° Ii da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros);
pelo LADO ESQUERDO: Com o Lote n° 09 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros); e pelos
FUNDOS: Com o Lote nO 10 da mesma quadra, onde mede 10,00 m (dez metros). Perfazendo uma área total de
250,!)O 111' (duzentos e cinqüenta metros quadrados), PROPRIETÁRIO: CADlP - CONSTRUCÃO LTDA-ME,
com sede na Rua Coronel José Porfírio nO 3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.371-030, nesta cidade, portadora do
CNPJ/MF sob o n° 09.482,301/0001-73 e Inscrição Estadualn' 15,271,812-5, representada neste ato por seus sócios
proprietários Lindomar Diogo da Silva, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG nO
2408291-SSP/PA e detentor do CPF/MF n° 338,515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfírio
n° 3228, nesta cidade de AltamiraiPA c Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade'RG nO 2779837-SSP/PA e do CPF/MF n' 463,080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon
s/n', Jardim Oriente, nesta cidade de Altamira/P A. Registro Anterior: às fls./6/ do livro 2-AP, sob o 11° J2.764, O
verdade e dou fé, Altarnira-Pará, 05 de Agosto de' 2008, A Ofícial Interina, (a)
referid
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~o Nascimento

R;I-M- .6161J't9vc,rtnos Oi': 'Ffj\luJ,'ti~ublrca de Compra e Venda, destas Notas datada de 05,08 08. lançada as
I1sv /109v /llOvo do lrvrC\\n~,,156,'sob
o n' lO 60')'08 Q imóvel constante do presente registro fOI adqUirido por
_
CADIP - CONSTRUCAO LTDA-ME, acima identiocada por compra ICita a RAMEZ SAIO MAKAREM,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n° 0576152/SSP/PA c sua esposa Sr:' HAIF A RAMEZ
MAKAREM, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG n' 398,894!SSP/PA, ambos brasileiros, casados,
residentes e domiciliados na cidade de Belém, capital deste Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n°
002,786,612-20, neste ato representados por seu bastante Procurador o SI'. NASSER MAKAREM. brasileiro,
solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n' 040632-SSP/PA e do CPF/MF nO 059,138,002-68,
residente e domiciliado nesta cidade, ú Trav. Coronel Tancrcdo nO 334, ex vi do instrumento Público de Procuração,
lavrado nestas Notas, às fls, 127 do Livro 057, datado de 22,03,1984, que oca arquivado em Cartório para fins de
direito, Pelo preço certo c ajustado de R$-J6,IIIIO,OIl (dezesseis mil reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal foi
de R$-J8.IIIIO,OO (dezoito mil reais), Condições: às.da E!critura, O referido é verdade e dou fé, Altamira-Pará, 05 de
Agosto de 2008. A Oficiai Interina. (a)
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R-2-M-2?,616 ~ Nos t.ermo: do cont:~t.o pOíitlstrup{e?t~ i~aJ.H;-7;'~~';:·~~ ~?n:pra, e venda de unidade isolada e mútuo
com obrigações e ailenaçao fiducJ8na-farta dt credito II1ÜIVlt~ly:~!;f9"f,S. 'Colltrato N~-805510000325. A ~
Qualificação das partes, Vendedor: Cadip - COlIstrIlÇ{;O LIda. - ME, CNP J 09.482,301/0001-73 sito a Rua CeL
José Porfírio, 3268 A, centro, em Altamira neste ato represcntJda por Lindomar Diogo da Silva, nacionalidade
brasileira, separado judicialmente. nascido em 27/0211972, autônomo, portador da carteira de identidade CNH
00203480140 expedida por CNT/P A em 19106/2006 e do CPF 338,515.222-49, Comprador e devedor fiduciante:
Antônio Luiz do Nascimento Júnior, nacionalidade brasileirc., separado judicialmente, nascido em 27/03/1974,
professor, pOl1ador da carteira de identidade RG 2342320 expedida por SSP/PA em 03109/1990 e do CPF
560,057,252-20, residente e domiciliado em Rua Um, 3132, PRX A Uepa, Mutirão, em AltamiralPA, Credora
Fiduciária: Caixa Econômica federal-CEF, Instituição Financeira sob a forma de empresa pública, vinculada <la
Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei n' 759 de 12,08,1969, alterado pelo Decreto-Lei n° 1259 de
19.02.1973 regendo-se pelo Estatuto vigente na dat<l da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul,
Quadra 4. lotes '!.. em Brasília-DF. CNP J/MF n' 00.360,305/0001-04 representada por Runil'oldo José Oli"eiro dos
Santos, econoll1iário, portador da carteira de identidade RG 1318879 expedida por SSP/PA e do CPF 299,178,16100 e substabelecimento lavrado às folhas 080 do livro 2329, em 09/07/2004 no 2' Oficio de Notas de Brasília-DF
procuração l<lvrada às folhas 080 do livro 2329, em 13/12/2007 no 2° Ofício de Notas de Brasília-DF, doravante
designada CEF. B - Destinação dos recursos, valor da compra e venda do terreno, valor da construção e forma de
pagamento. l-Destinação dos recursos: Os recursos correspondentes ao somatório dos valores relativos ao
financiamento R$-54.1 00,00, destinam-se ao pagamento do preço do terreno e da construção do imóvel residencial
a ser nele erigido, localizado na Rua Floriano Peixoto, lote! O, /d~amira/PA, destinado à moradia do de~'edor c de
seus familiares. 2-Valor da compra e vendado telTeno, valor da construção e fqrma de pagamento: O valor de R$54.100,00 (cinquenta e quatro mil e cem reais) composto pelo valor da compra e venda do terreno de R$-22.100,OO
(vinte e dois m:1 e cem reais) e o valor da construção de R$-32.000,OO (trinta e dois mil reais) será integralizado
conforme parcelas abaixo, e será pago em conformidade com o disposto nas cláusulas terceira e quarta deste
instrumento. Financiamento concedido pela credora para pagamento do terreno R$-22.100,00 (vinte e dois mil e
cem reais) e para construção R$-32,000,00 (trinta e dois mil reais) totalizando R$-54,100,00 (cinquenta e quatro mil
e cem reais). C ~ Mútuo/Resgate/Prestações/Datas/Demais valc:'cs/Condições: l-Origem dos recursos: FGTS. 2Nonna regulamentadora: HH, 128,15 - 15/1 0/2008-SUHAB/GEcrZI. 3-Valor da operação: R$-54, I 00,00, 4- Valor
do desconto: R$-O,OO, 5-Valor da dívida: R$-54,100,OO, 6-Valor' da garantia: R$-54,100,00, 7-Sistema de
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JMÓ~EL - Feito par~ con~tar o Memorial Descritivo a scg~lir transcrito: Il!EfMOR ~L D~S':lF!1 ~ "'-c" ,~;~:F§~liS.~B}i~:;~

AltalTIlra. Estado: Para. Imovel: um lote de ten'a de forma triangular no pez,lmetro rbano ehomllWR~:ÚltR~11e I?eal

•

do lote 03 da quadra 22, sito na Alameda Dom Eurico Krautler s/na, loteamento Jardim Novo Paraíso. Area
remanescente: /6/,80 m'. Perimetro: 62,80 m. PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÕES LTDA - ME.
Limites e Confrontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 10,00 metros. LADO
DIREITO: com o lote 05 da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com parte ideal do lote
OI, onde mede 6,08 metros e parte do remanescente do lote 03, medindo 21,10 metros. FUNDOS: com o lote 02 da
mesma quadra, onde mede 0,60 metros. Data: 30/05/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva.
Eng.o Civil. CREA. 13.816-D/PA. Visto: (em branco). Assim está. PROPRIETÁRIO: CADlP - CONSTRUCÃO
LTDA - ME, com sede na Rua Coronel José Porfirio n° 3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.371-030, nesta cidade,
portadora do CNPJ/MF sob o nO 09.482.301/0001-73 e Inscrição Estadual n° 15,271.812-5, representada neste ato
por seus sócios proprietários Lindomar Diogo da Silva, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de
identidade RG n° 2408291-SSP/PA e detentor do CPF/MF n° 338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua
Coronel José Porflrio nU 3228, nesta cidade de Altamira/PA e Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade RG n" 2779837-SSP/PA e do CPF/MF n° 463.080.242-87, residente e

domiciliado na Rua J,9ãO Grafon sin°, Jardim Oriente, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às fls. 187
do livro 2-AAZ 9bi~n° 24.745, O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial
Interina. (a)
I 'J"Uia~flcl ic:tiJ du, Nascimento

R-I-M-25,617~ te,!no.si,d.a:E~êrjii;ra ',flil,b,li_c'!ipe Compra e Venda destas Notas datada de 05.08.08 lançada às
fls,107v°i)Ó8vo do livro ~o 156hso'b"oPn" 10.608/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido por
CADIP - CONSTRUCAO LTDA - ME, acima qualificada por compra fcita GILCA SUSANE ROSA DE
OLIVEIRA, solteira, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG n° 0599930-SSP/PA e detentora do
CPF/MF nO 295.142,662-34; Sr,' GLÓRIA SUELY ROSA DE OLIVEIRA, divorciada, bancária, portadora da
Cédula de Identidade RG nO 1900566-SSP/PA e detentora do CPF/MF n" 302,113.792-04, neste ato representada
por sua bastante procuradora Gilca Susane da Rosa de Oliveira, acima já qualificada, ex vi do instrumento Público
de procuração do Cartório Araújo, 10 Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, datado
de 06.06.2007, as fls.017 do livro 66 que uca arquivado para uns de direitos, e o Sr. GILSON BRUNO ROSA DE
OLIVEIRA, solteiro, corretor, portador da Cédula de Identidade RG n° 346686-SSP/PA e detentor do CPF/MF nO
612.248.712-00, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Travessa 10 de Novembro, nO 695, nesta cidade de
Altalllira,Estad~ do Pará. Pelo preço certo de _R$-6.635: I O. con,*es: à/da Escritura. O referido é verdade e dou
fe. Altamlra-Para, 05 de Agosto de 2008. A Oftclal Interina. (a)
u
dia StretjjAnc!:iet;"1 do Nascimento
AV-I-M-25,617-Certitico e dou fé que de acordo com r~qúeriniénto IjntLe,t;t0'9(t:~;:!,,~(:,q'\lsi.~!~to datado de
dezembro de 1.9]3,;devjdamente assinado pelo
30.06.2008 e de acordo com o artigo da Lei n° 6.015/73, de 31
Proprietário e de acordo com o artigo da Lei nO 6.015/73, de 31 de dezembro de 1973, o imóvel consistente da
presente matrícula foi unificado juntamente com outros imóveis, cuja matrícula consta às fls.02/ do livro 2-AAAE
sob o n° R-I-111-25.625, ficando desta forma encerrada a presente matríoÚla. Nada mais. O referido é verdade e dou
fé, Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. 11 Oficiai Interina. Ca) ,/;. v.
----
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IMÓVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: ME.MfJRIAL'DESCR1TlVO.
MunicíQio:
,
..
Altamlra. Estado: Para. Imovel: um lote de terra de forma tnangular no pénrnetro urbano denommado'de parte Ideal
do lote O1 da quadra 22, sito na Alameda Dom Eurico Krautler sino, loteamento Jardim Novo Paraíso. Área
remanescente: 9,10 m'. Perímetro: 15,78 m. PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÕES LTDA - ME. Limites e
Confrontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 3,00 metros. LADO DIREITO: com
parte ideal do lote 03 da mesma quadra, onde mede 6,08 metros. LADO ESOUERDO: com parte remanescente do
lote OI, onde mede 6,70 metros. FUNDOS: com parte rcmanescente do lote OI da mesma quadra, onde mede 0,00
metros. Data: 30/05/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Robet10 Fontes da Silva. Eng.' Civil. CREA. 13.816-D/PA.
Visto: (em branco). Assim está. PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÃO LTDA - ME, com sede na Rua
Coronel José Porfirio n' 3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.371-030, nesta cidade, portadora do CNPJ/MF sob o n'
09.482.301/0001-73 e Inscrição Estadual n' 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietários
Lindomar Dio"o da Silva, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG n' 2408291-SSP/PA e
detentor do CPF/MF n' 338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfirio n' 3228, nesta cidade
de AltamiralPA e Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n'
2779837-SSP/PA e do CPF/MF n' 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon s/n', Jardim
Oriente, nesta cidade de AltamiralPA. Registro Anterior: ás fls. 186 do livro 2-A)\Zlsob O n' 24.744. O referido é
verdade c dou fé. Altamira-Pará, 05 de Aoosto de 2008. A Oficial Interina. (3) ,4;;t adlB &efg-A-nchieta do .Nascimen
R-I-M-25.618-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda dest~7/N;rtas datadaJd,:,Ó5'p\i:ó'~~!!t\\~ç,ai!,',t.M
fls. I 07v'/1 08v' do livro ~' 156 sob o n' 10.608/08. O imóvel constan],e do presente registro-, foi',adquirido por
CADIP - CONSTRUCAO LTDA - ME, acima qualificada por compra feita GILCA SUSANE ROSA DE
OLIVEIRA, solteira, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG n' 0599930-SSP/PA e detentora do
CPF/MF n' 295.142.662-34; Sr.' GLÓRIA SUELY ROSA DE OLIVEIRA, divorciada, bancária, portadora da
Cédula de Identidade RG n' 1900566-SSP/PA e detentora do CPF/MF n' 302.113.792-04, neste ato representada

por sua bastante procuradora Gilca Susanc da Rosa de Oliveira, acima já qualificada, ex vi do instrumento Público
de procuração do Cartório Araújo, 10 Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, datado
de 06.06.2007, as fls.O 17 do livro 66 que fica arquivado para fins de direitos, e o Sr. GILSON BRUNO ROSA DE
OLIVEIRA, solteiro, corretor, portador da Cédula de Identidade RG n' 346686-SSP/PA e detentor do CPF/MF n'
612.248.712-00, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Travessa 10 de Novembro, nO 695, nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo de R$-6.635,10. Condi õe' à<dª pitura. Oreferid\l"é ~f,;;g.w!,e e dou
fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
t ódio Suely Anch,etD.. ~~ "'
AV-I-M-25.618-Certifico e dou fé que de acordo com requ 7rim<;nto endí'J~!lgo .a,.esteOtkial~tti·datado de
30.06.2008 e de acordo com o artigo da Lei n' 6.015/73, de 3'1 de dezembro de 197,3bdevidamente assinado pelo
Proprietário e de acordo com o artigo da Lei n" 6.015/73, de 31 de dezembro de 1973, o imóvel consistente da
presente matrícula foi unificado juntamente com outros imóveis, cuja matrícula consta às as.02] do Iil'fO 2-AAAE
sob o n' R-I-M-25.625, ficando desta forma encerrada a presente matrícula!N~-n1ais. O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: AJEMORIAi:tjESCRítjvO;,~unicípio:
Altamira. Estado: Pará. Imóvel: uma área de terra no perímetro urbano denomih-adaJôe' ).9j~$.'{i;JO'-Ü8, '06 e 04 da
quadra" I O" sito na Alameda Dom Euríco Krautler sin°, loteamento Jardim Novo Paraíso. Área remanescente:
1.358,50 m'. Perímetro: 16I.30 m. PROPRIETÁRIO: CADIP
CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Limites e
Conlrontações: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 48,50 metros. LADO DIREITO: com
parte remanescente do lote 02 da mesma quadra, onde mede 2730 metros. LADO ESOUERDO: com o lote 14 da
mesma quadra, onde mede 25,00 metros. FUNDOS: com os lotes O I, 03, OS, 07, 09 e II da mesma quadra, onde
mede 50,00 metros, Data: 30/05/08, Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva, Eng,O Civil. CREA,
13,816-D/PA, Visto: (em branco), Assim está, PROPRIETÁRIO: CADIP CONSTRUCÃO LTDA - ME, com
sede na Rua Coronel José Porfirio nO 3268-A, Bairro Recreio, Cep,: 68,371-030, nesta cidade, portadora do
CNPJ/MF sob o n° 09.482,301/0001-73 e Inscrição Estadual nO 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios
proprietários Lindomar Diogo da Silva, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG n'
2408291-SSPiPA e detentor do CPF/MF n° 338,515,222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfírio
n° 3228, nesta cidade de AltamiralPA e Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade RG n° 2779837-SSP/PA e do CPF/MF n' 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon
s/n°, Jardim Oriente, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às fls.48/49/50/5 I e 52 do livro 2-AAZ e as
fls,009 do i'vrb,2,A,tYÁE. O referido é verdade_e dou fé. Altamira-Parií, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina.
Il, '.J.U" Suei!] Ane' iet.:l C;(_' !'-lB.~~dmeJi.t'o
(a)
R-I-Mi25.6J'p-No~, a;,rmós do Requerimcl)to datada ele 30.06.2008, devidamente assinado pelo proprietário,
endereQatlo "este Oficialato,e' de-acordo com o artigo da Lei nO 6.015/73, de 3 I de dezembro de 1973. O imóvel
constan~ da presente matrícula foi adquirido por CADIP CONSTRUCÃO LTDA - ME, acima já qualificada,
em virtude de Unificação de Áreas, conforme determina o artigo 234 da referida Lei, que regulamenta os Registros
Públicos, com alterações constantes das Leis n' 6,140 de 28 de novembro de 1974 e Lei n° 6.216 de 30 de junho de
1975. Cerlidii.o: certifico ainda que a presente área irá denominar-se de lote 12 com área de 2/2.50111 1 , lote 12-A
com área de 212,50 m', lote 12-B com área de lote 212.-'0 m', lote 12-C com área de 212,50 m', lote 12-D com área
de 212.50 m' e lote 12-E com área de 2811111111' da.~a'ro, O referido é verdade e dou fé, Altamira-Pará, 05 de
1 • ,u,' i~'i;J (lo r·ia.:!dm.'!n.tBl
Agosto de 2008. A OficIallntenna. (a}.j,.. I.· ...
AV-I-M-25.619-Certifico e dou fé que o I te
'e,léólinFsê.inatriculado às fls.016 deste livro sob o nO 25.620 em
nome da CADIP - CONSTRUÇÃO LriJR !'\VIE:)i!ifriá:'qu'iiiifii:'icla"O referido é verdade e dou fé, Altamira'I
.. ,Co.,,,"~'
~
Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial 1!1 erina. (a)
/11 U:--. C'
~ ~t.. ,.' :111 f.J,:l3cim~,,~-o

"

A V-2-M-25.619-Certifico e dou fé que o lote 12-A )' lCÓ ra-se mairiéüla,db 'às'fls,O 17 deste livro sob o nO 25.621
em nome da CADlP - CONSTRUÇÃO LTDA - ME, a imaAli'alifiêadi<Q:r~ter.idó"é"vefdade e dou fé. AltamiraIlj/-iE.l Suely Â"~~r.i~tn-(f~ NE.lsclm-en&
Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)/I
A V-3-M-25.619-Certifico e dou fé que o lote 12-8 encon' a-se,matriculaélo' i;,(fls~O 18 deste livro sob o nO 25,622
em nome da CADIP - CONSTRUÇÃO LTOA - MF!, acima ci';I;mic~da: O referido é verdade e dou fé. AltamiraPará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)·
11': ~dia Su::lu Anc~ieta. do Nascimentet
AV-4-M-25.619-Certifico e dou fé que o lote 12-C encoirtfa-se.matriculadó' às'Os',OI9 deste livro sob o n° 25,623
em nome da CADIP - CONSTRUÇÃO LTDA - ME/acima ~u';lrn~d-ifd}~Lf~~·id~l:é~~Y;;.dade e dou fé. Altarnira' I Interma.
'
()
,
/11.
Ane', [<,ta
a
. ~ádiilSuely~.
. d.o tvasc!ment(J,
Para,'05 d e AooOs t o d e 2008 . A OfiICIa

•

AV-5-M-25.619-Certifico e dou fé ql!e o lote 12-D ,epton ra-se matriculado.às,fls.020,deste livro sob o nO 25,624
em nome da CADIP - CONSTRUÇAO LTDA -lHE, acima Rualific
c-'0'referiôo é,verd"dIlS dou fé. Altamira'"
I
I A lchcta do I'" 1:I:,<.-"rr....
Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
11/1 á'
uC y
r . L'.erir.a
AV-6-M-25.619-Feito para constar o Memorial Descriti o a ~eg~irdranscrito .. ''t,{EMORIAL DESCRITIVO,
Município: Altamira. Estado: Pará. Imóvel: um lote de" terr; de forma irregüiàYn6"'pehmetro urbano denominado de
lote 12-E da quadra "10" sito na Alameda Dom Eúfico Krautler nO 1334, loteamento Jardim Novo Paraíso. Área
remanescente: 281,00 m', Perímetro: 76,30 m. PROPRIETÁRIO: CAD1P - CONSTRUÇÕES LIDA - ME,
Limites e ConITontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 6,00 metros, LADO DIREITO:
com parte remanescente do lote 02 da mesma quadra, onde mede 27,30 metros, LADO ESQUERDO: com o lote
12-D da mesma quadra, onde mede 25,50 metros. FUNDOS: com os lotes 01 e 03 da mesma quadra, onde mede
18,00 metros, Data: 30/05/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng,O Civil. CREA, 13,816D/PA, Visto: (em branco), Assim está, Registro Anterior: àsfls.047 do livro 2-AAZ sob o n' 24.605. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008, A Olicial Interina, (a)

w./ ------

,

R-2-M -25.619-Nos terlllos do contrato por illstnllllenlo pan icular de' rJ0&dpn 16!ly' 'da' &!at~fl'Jl{as'C''WltS1rLlçi'ío e
111l1tLlO com obrignções e aliellnç50 fidllci:íria-cartn de crédito individllal-FG,l;;"í' :.dJl'ié~!~J!y;ojt{Er~<fllJ()()373. AQualilicação das partes: Vendedor CADIP - Construcão Ltda, - ME, cNrJ'DIf'i'~Jll:\7fl~íl,I-73 sito a Rua CeL
José Porrírio, 3268 A, Recreio, em Altalllira. Compr'ddurcs e Devedores Ficluciantes: Gustavo Gutrmbcrg
Martins da Silva, nacionalidade brasileira, casado !lO regime de comunhão parcial de bens, nascido em
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IMOVEL Feito para constar o Memorwl DeSCritivo a seguir transcnto: Jl1EMORIAL WEJS(JRfTIVO~(MuO!CtpIO:
Altamira. Estado: Pará. Imóvel: um lote de terra de forma retangular no per\lftetro' urbano denom'1Nàa(;râê'"íote 12 da
quadra 10, sito à Alameda Dom Eurico Krautler nO 1324, loteamento Ja(dirn Novo Paraíso. Área remanescente:
1/1,50 m'. Perímetro: 67,00 m. PROPRIETÁRIO: CAD/P - CONSTRUCÕES LTDA - ME. Limites e
Confrontações: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 8,50 metros. LADO DIREITO: com o
lote 12-A da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com o lote 14 da mesma quadra, onde
mede 25,00 metros. FUNDOS: com o lote 11 da mesma quadra, onde mede 8,50 metros. Data: 30/05/08.
Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng.o Civil. CREA. 13.816-D/PA. Visto: (em branco).
Assim está. PROPRIETÁRIO: CADlP CONSTRUCÃO LTDA - ME, com sede na Rua Coronel José Porfirio n°
3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.371-030, nesta cidade, portadora do CNPJ/MF sob o n' 09.482.301/0001-73 e

Inscrição Estadual n° 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietarios Lindomar Diogo da Silva,

•

brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG nO 240829 I -SSP/PA e detentor do CPF/MF nO
338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfirio n° 3228, nesta cidade de AltamiralPA e
Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, ponador da Carteira de Identidade RG n° 2779837-SSP/PA e do
CPF/MF n' 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon s/n°, Jardim Oriente, nesta cidade de
Altamira/PA. Registro Anterior: às fls.OIS do livro 2-AAAE sob o,{o 25.6.\9~ O referido é verdade e dou fé .
Altamira-Pará, 05 de A Josto de 2008. A Oficial Interina. (a)
j( - ~uelg Anchieta. do Nascimenh

R-I-M-25.620 - Nos Termos do Requerimento endereçado a

I

te

ficia!ªt~~dfdue_ ~c,'~~~q) Ci.Q·!"!t.Q'.'ª-rtigo da Lei n°

6.015/73, de 31 de dezembro de 1973. O imóvel constante/da presente matricula·Joi·,adquirido por CADlPCONSTRUÇÃO LTDA - ME, acima já qualificada, em vínude de Unificação e remembramento de Area. O
referido é verdade~ e dou fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Olicial Interina. (a)

/'"

," '"I

Illútüb c

III

"0 - Nos T-:n\1os ;'dwúemtrato por instrumento particular de compra c venda de terreno e co'nst-~l;çãn e
í.gorigaçõr.-:s <3 alien~l.ção fiduciúria-carta de crédito individual-FGTS. Cou/rato /V'-8055/{){}()()346. A -

Qu~iNl6ri~!5>~#:ii8[í'~,{'V'fRéí~~or

Cadip

Construo;;n LIda.

ME, CNP.I 09.482.30I/00()[-73. silO a Rua Cel.

Jos~ Porrírio. :ni58 A, Centro. em Altamira/PA, neste ato representada por Lindomar Diogo da Silva. nacionalid,ide

•

brasileira, casado no regime de comllllhfío parcial de bcns, nascido C111 27/02/1972. autônomo, portador da carteira
de identidade CNH 00203480140 expedida por CNT/PA elll 19/0612006 e do CPF 338.515.222-49. Comprador c
Devedor Fiduciante: Francinaldo Barroso Quaresma. nacionalidade.brasileira. solteiro. nascido em 09/[0/1978.
militar, portador da carteira de identidade RG 27669 expedida por PM/PA em 07107/1999 e do C[)F 655.270.89200. residente e domiciliado em Tnlvess,l Um. 2362. CilSll. Sudani [I. em Alt<ll1lira/Pi\. Credor,i Fiduciária: Cai\a
Econômica Fcd<-'ral CEF. instituiç:'io fill.1I1ceíra. :.:;ob (! I'llrlll<l clt' clllprcsil públic<l. vinclll<ldil ao ivlinistL'rio da
Fazenda. criada pelo Decreto-Lei nO 7'59. de 12.08.1969. alterildu pc[n [)L'Cret{)-I~ei nO 12'59 ele 19.02. [973. rcgclldose pelo Estatuto vigente na data da pl"Csel1te contrata'r'fio. C\ll11 sede no Setm Rlllcúrio Sul. Ouac!m 4. lotes ~~1. elTl
Brasíli<1-DF. CNPJ/MF n° OO.3ÓO.30S/000 J -0.:1. ITpresclltada por Rallivaldo José de Oliveira dos S'lIltos.
econollliário. portador da carteira de identidade RCJ 13lHH79 expedida por SS[)/PA e elo c: ]lr: 299.17S.16[-OO c
substabelecimento lavrado ús folhas OHO ciu livro 2329. ell] 09/07/2004 no 2° Ofício de N()t<l:- de Brasília-I)F
procuração lavrada às rolhas 080 do livro 2.329. el11 13/12/2007 no 2° Ofíciu ele N(ltas de Brasília-DF. dor~lvalltc
designadJ CEF. B - Destinaçào dos recuI·sos. valor (1:1 compra c venda do terreno. valor da construção e 10nna ele
pagamento: l-Destinação dos recuI'sos: Os recursos cOITespondelltes ,j() somatório dos valores relativo,", ;10
financiamento R$-49.000.00. deslinalll-se ao pagamento do preço do terreno c da construção cio imóvel residcllcial
a ser ne[e erigido. localizado na Alameda Dom Eurico I<.rautler. 1324. lote. /\.ltamira/PA. destinado Ú llloradi,l ele)
devedor e de seus t~lJlliliares. 2-Valor da tompr<! e venda do terreno. valor da construção e forma de pagamento: O
valor de R$-49.000.00 (quarenta e nove mil reais) composto pelo valor d,] comprJ e vend<l do terreno de R$9.000.00 (nove mil reais) e o valor da construção de RS-40.000.00 (quarenul Ini[ reais) ser<Í. integr~liizaclo cOJlforlne
parcelas abaixo e serú pago em conforlllidade com () disposto !las c[<ÍlIsu[as terceira e quarUl deste inSlrlIIlKIl!O.
Financiamento concedido pela Credora p,lra pagamento do terreno RS-9.000.00 (nove mil reais) e para construç:iu
RS-40.000.00 (quarell1<l mil reais) tota[i7.anclo R$-<19.000.00 .(qu.lrenta c novc Illi[ reais). C
Mútuo/Resgate/Prt'staçiks/Datas/Dclllais valores/Condições:
I-Origelll dus recursos: FGTS. 2-Norln,1
regulolllelltaelora: 1·1 I·!. 12X. [6 - 0911 2/211()~-S U HA 13/C; 1'C1{i. J- Valor ela upcração: R$-49()()O.OO 4- Va 101' elo
de5COllto: R$-O.OO. 5-Va[or ela elívidil' 1{$-49.000.00. 6-Va[or da g,lr~lIltiQ: RS-49.000J)O. i-Sislellla de
Amortização: SAC - Sistema de ;\l1lortizaç~o COllsl<lnte Novo. S-Prazos. em meses: de construção: :J De
3mortizaçfío: .240. De n:ncgoeiaçüo: O. 9-Ta.\<I Anua[ de .1111"05 (\%): NOlllill~ll: :-"'.0000. FfL'liva: ).1 [63. IO-Fncargn
Inicia[: Prestação (a+j): RS-408 ..33. Segllros: RS-[9.1 [ T:L:ll dc adlllinistraçi'io: RS-O.OO. Tl1ted: RS-427A4. 11Vencimento cio primeiro éllcargo mCIl.'\ill: 26/0212009. 12-Epoca ele recúlcu[o cios encargo:>: de acordo COlll a
clúusula décillla primeir,!. Cerlitlt7o: certitk(ll' dOll k' que () llllpOSIO de TnlllslllissJo de Propriedade ··[mer. Vivos"
Coi pago COIll o DOCUIlll'llt() de Arrccadaçfín 1\'lunicip,II-Di\f'vl no valor de RS-I S4.~9 scndo RS-180.00 de ITI~1 c
mais RS-4.29 de taxas e emolumentos c(1n\~wmc Ciuia de Recolhimento hOCeY.sll N°-0377/2()()l) elllissão: 2/2/200C)
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IMOVEL Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: ME.M. RIAL1'VIJ.S~.yItJ1JVO?MÜrirclm6:
Altamira. Estado: Pará. Imóvel: um lote de terra de forma retanoular no éfim<Ítro urbano denortljlfá'1I6'êie'lote 12-A
o
~I
,
da quadra 10, sito à Alameda Dom Eurico Krautler n° 1326, loteamento :Jardim Novo Paraíso. Area remanescente:
212,50 m'. Perímetro: 67.00 m. PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Limites e
Conrrontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler. medindo 8,50 metros. LADO DIREITO: com o
lote 12-B da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com o lote 12 da mesma quadra. onde
mede 25,00 metros. FUNDOS: com os lotes 09 e II da mesma quadra, onde mede 8,50 metros. Data: 30/05/08.
Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng.o Civil. CREA. 13.816-D/PA Visto: (em branco).
Assim está. PROPRIETÁRIO: CADIP-CONSTRUCÃO LTOA - ME, com sede na Rua Coronel José Porfírio n°
3268-A, Bairro Recreio. Cep.: 68.371-030, nesta cidade, portadora do CNPJ/MF sob o n° 09.482.301/0001-73 e
Inscrição Estadual nO 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietários Lindomar Diogo da Silva,
brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG nO 2408291-SSP/PA e detentor do CPF/MF n°
338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfírio nO 3228. nesta cidade de Altamira/PA e
Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado. portador da Carteira de Identidade RG nO 2779837-SSP/PA e do
CPF/MF n° 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon s/n°. Jardim Oriente. nesta cidade de
Altamira/PA. Registro Anterior: às fls.015 do livro 2-AAAE 06 o ·n0/25.619. O referido é.verdade e dou fé .
Altamira-Pará, 05 de Aoosto de 2008. A Oficial Interina. (a
/1~ NitIía Suely Anc~i~ta do.. Nasr'lmem'

Ir-l-M-,?S.62I" - Nos lermos do Requenme.nt~ endereçad?/a - 'te

l~ta"Va,~\?:0e_.'.·ê,:~lc~~. o

COIl.l.O

artigo a

el n

6.015/7 o, de o I de dezembro de 1973. O ,movei consta)lte a presente matncula· fOl,'adqulrldo por CAOIP CONSTRUÇÃO L TOA - ME, acima já qualificada. em virtude de Unificação e remembramento de Área. O
referido é ;!verdade/é dou fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)

(}".j / '

.

.- Nos termos .elo contrâto por instrumento particular ele eompra e venda de unidade isolada e mútuo
'~e"o,=n=oT,.,"'s~o"'-eLs ·:~.·~(~·I'fe;l'(~ÇQ~nefimICiúriu-carta de crédito individual-FGTS. COl11ralO N"-80551()()()()339. A Qll(-rlTn~Hçãb:"cfàs··partes: lV,éncledor: Cad ip - Construcão Ltda-l\'1 L CNP./ 094H230 1000 173, sito a Rua Ce!. José
pornrih, 326S~:TA'",;:'Centro, em Altamira, neste ato representada por Linclomar Diogo da Silva, nacionalidade
brasileirn, casado no regime de cOlllunhfío parcial de bens, Jlascido em 27/02/1972, autônomo, portador da carteira
de identidade CNH 002034S0 140 expedida por CNT/PA em 19/06/2006 e do CPF 338.515.222-49. Compradores e

•

devedores tiduciantes: Marcelo Santos da Costa, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em 29/0511977,
scrvidor público municipal, portador da cilrteira de iclenticbch~ RG 6119550 expedida por SSP/PA cm 20/07/2006 c
do CPI-:" 074.606.067-07, residente c dOllliciliado em Rua Otaviano Santos. 2129, Sudam 1. em /\ltamira/PA e Ana
Santos da Costa, nacionalidade brasileira, casada no regime de cOlllLlnlli'ío universal de bens, nascida em
12/09/1953, aposentada, portadora da carteira de iclelllidade 2043068 expedida por SSP/P/\ em 07101/2004 e do
CPF 366.851.862-91. residentE.' L' domiciliada em Rua Ot,lviano Santos, 2129. Sudam 1. em I\ltalllira/PA e seu
esposo Enéas Umbelino da Costa, naci()nalidade brasi!cir~1. casado no regime de COlllLlllhJ.o universal de bens,
nascido em 01/i0/194g, autônomo, portador da carteira de identidade SSIg330 expedida por SSP/PA em
07/01/2004 e do CPF 082.059.902-63, t'esidente e domiciliados em Rua Otaviano Santos, 2129, Sudam I, em
Altamira/PA. Credora Fiduciária: Caixa EconÔllIiC:l Fcdcral-CEF. instituiçEío lina!jceira sob a forma de empresa
pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei nO 759, de 12.08.1969, alterado pelo DecretoLei n° 1259 de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto VigCllt~ na data da presente contratação, com sede no Setor
bancúrio Sul, Quadra 4, lotes 3k em Brasília-DF, CNPJ/f'vll: n° 00.360.305/0001-04, representada por Ranivaldo
José Oliveira dos Santos, ecollomi<Írio, pot·tador da caneinl de identidade RG 1318879 expedida por SSP/PA e do
CPF 299.178.161-00 e substabelecimento lavrado ás folhas OgO do livro 2329 em 09/0712004 no 2° oficio de Notas
de Brasília-DF procuração lavrada ils tls.OXO do livro 2329, em 13/1212007 1102° Ofício de Notas de Brasília-DF
doravante designada CEF. B - Destinação dos recursos, valor da compra e venda do terreno, valor da construção e
forma de pagamento: l-Destinação dos recursos: Os recursos correspondentes ao somatóri() dos valores ao
financiamento RS-40.000,OO, destinam-se (lO pagamento do preço do terreno e da construção elo imóvel residencial
a ser nele erigido, locillizado na Alallll'ch Dom Eurico Krautler. 1326. Altalllira/PA, destinado à moradia dos
devedores e de seus f~ll!liliares. 2-Valor d~l cOlllpra e venda do terreno. valor eh! construção c forma de pagamento: ()
valor de R$--tO.OOO,OO Uluarcnta mil retlis) composto pelo valor da compra c venda do terreno ele RS-9.000.no
(nove mil reais), e o valor da construçfio ele RS-31.000.00 (trinta e UIll mil reais) seró integralizado conforme
abaixo, c será pago em conformidade com o disposto !las ci<Íusulas terceira e quana deste instrumento.
Financiamento concedido pela Credora pam pagamento do terreno R$-"9.000,()() (nove mil reais) e para construção
RS-31.000.00
(trinta e um mil reais) totalizando RS-40.000.00 (quarenta mil reais). C
Mútuo/Resgate/Prestações/Datas/Demais valorcs/condiyões:
l-Origem dos recursos: FGTS. 2-NOrlna
regu lamontadora: 1·11·1. 128. 16 - 09/ 12-2008-S U HA 11-G ECR I. 3- Valm da opel'ação: R$-40000.00 4-Desconto: R$-

0,00. 5-Valor da dívida: R$-40.000,00. {i-Valor da garanti:l fiduciária: R$-·:10.000,00. 7-Sistemil de AlIlortizaçilo:
SAC - Sistema de Amortização Constanle Novo. 8-Prazos, em meses: amortização: 240. Renegociação: O. 9-Taxa
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IMOVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: ME
R/ALlD1l"SGRI7'lléO: c MUI\icípio:
Altamira. Estad?: ~ará. Imóvel: um lote, de terra de fo~rna retangular no Véríll~ tm urbano denoJ~iffáC1ôacíé'\lote 12~B
da quadra 10, Sito a Alameda Dom EUricO KrautIer n 1328, loteamento Jardim Novo Paraíso. Area remanescente:
2/2,50 m'. Perímetro: 67,00 m. PROPR[[oTÁR[O: CAD/P - CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Limites e
Confrontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 8,50 metros. LADO D[REITO: com o
lote 12-C da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com o lote [2-A da mesma quadra,
onde mede 25,00 metros. FUNDOS: com os [ates 07 e 09 da mesma quadra, onde mede 8,50 metros. Data:
30/05/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng.' Civil. CREA. 13.816-D/PA. Visto: (em
branco). Assim está. PROPRIETARIO: CADIP - CONSTRUCÃO LTDA - ME, com sede na Rua Coronel José
Porfírio n' 3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.37[-030, nesta cidade, portadora do CNPJ/MF sob o n'
09.482.301/0001-73 e Inscrição Estadual n° 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietários
Lindomar Diogo da Silva, brasileiro, casado. autônomo, portador da cédula de identidade RG n° 2408291-SSP/PA e
detentor do CPF/MF n° 338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfirio n' 3228. nesta cidade
de Altamira/PA e Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Cm1eira de Identidade RG n'
2779837-SSP/PA e do CPF/MF n' 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon s/n', Jardim
Oriente, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às fls.0[5 do livro 2-AAJe sob o n"25.6[9. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de Aoosto de 2008. A Oficial Interina. (a) /Jil. di.KSÚelY,.-.,A:nchi;tB ~o .NlJsclmcrJ
R-I-M-25.622 - Nos TenTIos do Requerimento endereçado a este Oficialato/e d aco~do.:com olat:tigo da ~LeL·n?
6.015/73, de ~1 de dezembro de 1973. O imóvel constante da presente U1atrí ula foi adquiridoupor1CADIP CONSTRUÇAO LTDA - ME, acima já qualificada, em virtude de Unificação e remembramento de Área. O
referido é verdade ydou fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial [nterina. (a)

/1.1/

/'

.

Jl1lrl''' . .'--n.,Nos)ter~OO~ontrato por instrumento particular de compra e venda de terreno e construção e
mútuo cbfilf fig.çães e alienação fiduciária-carta de crédito individual-FGTS. ÇOlllrato N"-8055/0000348. A -

•

Qut~iRtIa~Xll1iís'~~1'es!n"'efiBedor: Cadip Construção Ltda - ME, CNPJ 09.482.301/0001-73, sito a Rua Cel.
José P6rfíno,'':i2'68'À, centro, em AltamiralPA, neste ato representada por Lindomar Diogo da Silva, nacionalidade
brasileira, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27/0211972, autônomo, portador da carteira
de identidade CNH 00203480140 expedida por CNT/PA e 19/06/2006 e do CPF 338.515.222-49. Comprador e
Devedor Fiduciante: Luzia de Jesus Tigre, nacionalidade brasileira, divorciada, nascida cm 16101/1964,
professora, portadora da carteira de identidade RG 759468-ES expedida por SSP/ES em 11/12/1984 e do CPF
295.054.702-82, residente e domiciliada em Rua Dom Eurico Krautler, 1328, Novo Paraiso, em A[tamira/PA.
Credora Fiduciária: Caixa Econômica Federal - CEF, instituição financeira sob a fonna de empresa pública,
vinculada ao Ministério da Fazenda criada pelo Decreto-Lei nO 759 de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n°
1259 de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário
Sul, Quadra 4, lotes '/" em Brasilia-DF, CNP J/MF n° 00.360.305/000 [-04, representada por Ranivaldo José de
Oliveira dos Santos, economiário, portador da carteira de identidade RG [3[8879 expedida por SSP/PA e do CPF
299.178. [61-00 e substabelecimento lavrado às folhas 080 do livro 2329 em 09/07/2004 no 2' Ofício de Notas de
Brasília-DF procuração lavrada às folhas 080 do livro 2329, em 13112/2007 no 2' Ofício de Notas de Brasília-DF,
doravante designada CEF. li - Destinação dos recursos, valor da compra e venda do ten'eno, valor da construção c
forma de pagamento: l-Destinação dos recursos: Os recursos con'espondentes ao somatório dos valores relativos ao
financiamento R$-34.298,37 e dos valores do desconto R$-2.898,89, acrescido do valor dos recursos próprios RS7.202,74, destinam-se ao pagamento do preço do terreno e da construção do imóvel residencial a ser nele erigido,
localizado na Rua Dom Eurico Krautler, [328, Lt.12 Qd.B, AltamiralPA, destinado à moradia does) devedor(es) e
de seus familiares. 2-Valor da compra e venda do terreno, valor da construção e fonna de pagamento: O valor de
R$-44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) composto pelo valor da compra e vcnda do terreno de
R$-9.000,00 (nove mil reais) e o valor da construção de R$-35.400,OO (trinta e cinco mil e quatrocentos reais) será
integralizado conforme parcelas abaixo, e será pago em confonnidade com o disposto nas cláusulas terceira e quarta
deste instrumento. Recursos próprios já pagos: R$-7.202,74. Recursos concedidos pelo Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, como desconto: R$-2.898,89. Financiamento concedido pela credora para pagamento do
terreno R$-9.000,00 (nove mil reais) e para construção R$-25.298,37 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e oito
reais e trinta e sete centavos) totalizando R$-34.298,37 (trinta e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e
sete centavos). !:: - Mútuo/Resgate/Prestações/Datas/Demais valores/Condições: l-Origem dos recursos: FGTS. 2Norma regulamentadora: HH. [28.16 - 09112/2008 - SUHAB/GECRI. 3-Valor da operação: R$-37. [97,26. 4-Valor
do desconto: R$-2.898,89. 5-Valor da dívida: R$-34.298,37. 6-Va[or da garantia: R$-45.000,00. 7-Sistema de
Amortização: SAC - Sistema de Amortização Constante Novo. 8-Prazos, em meses: de construção: 3. De
Amortização: 240. De renegociação: O. 9-Taxa Anual de Juros (%): Nominal: 5,0000. Efetiva: 5,1 163. lO-Encargo
[nicial: Prestação (a+j): R$-285,81. Seguros: R4-21,75. Taxa de Administração: R$-O,OO. Tota!: R$-307,56. 11Vencimento do prirn~iro encargo mensal: 02/03/2009. 12-Época de recálculo dos encargos: de acordo com a
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IMOVEL - Feito para constar o Memonal DesCrItivo a segUir transcnto: MEMoR/AL,DESGR/T1YO.cMufncíplO:
Altamira. Estado: Pará. Imóvel: um lote de terra de forma retangular no pérímetro urbano denonlinado'de\lote !2-C
da quadra 10, sito à Alameda Dom Eurico Krautler n° 1330, loteamento Jardim Novo Paraíso. Área remanescente:
2/2,50 m'. Perímetro: 67,00 m. PROPRIETÁRIO: CADlP - CONSTRUCÕES LTDA - ME. Limites e
Confrontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 8.50 metros. LADO DIREITO: com o
lote 12-D da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com o lote 12-B da mesma quadra,
onde mede 25,00 metros. FUNDOS: com os lotes 05 e 07 da mesma quadra, onde mede 8,50 metros. Data:
30/05/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng." Civil. CREA. 13.816-D/PA. Visto: (em
branco). Assim está. PROPRIETARIO: CADlr CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com sede na Rua Coronel José
PartIria n" 3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.371-030. nesta cidade, portadora do CNPJ/MF sob o n°
09.482.301/0001-73 e Inscrição Estadual n' 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietários
Lindomar Diogo da Silva, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG n° 2408291-SSP/PA e
detentor do CPF/MF n" 338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfirio n° 3228, nesta cidade
de AltamiralPA e Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n'
2779837-SSP/PA e do CPF/MF n' 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon s/n", Jardim
Oriente, nesta cidade de AltamiralPA. Registro Anterior: às fls.015 do livro 2-AAAE / sob o nO 25.619. O referido é
/1- '~!lel Ancr..ieta do ~ascimeflf
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de A osto de 2008. A Oficial Interina. (a)
R~t-M-25.623 - Nos Termos do Requerimento endereçado a este Oficialato / e
acor90 r'?:~t~6:i.'~~.!g9'~_alLei.,no

6.015/73, de ~ I de dezembro de 1973. O imóvel constante da presente"fuatncula fdi \í'dquil;i.dg;;por: <':ADlP
CONSTRUCAO LTDA - ME, acima já qualificada, em virtude de Unificação e remembramento de Área. O
referido é vefdade/e~ dou fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
ft
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82@ ··':·ê"No~0term& ~ontrato por instrumento particular de compra e venda de teneno e construção e
mútuo so~f~):íb&~.i~5J lrnM~l,ação fiduciária-carta de crédito individual-FGTS. Colllralo N"-8055/000039/. AQu~'iR!'\?ç'ã~;MÜj'll}~s: Vendedor: Çadir - Construcão Ltda - ME, CNPJ 09.482.30110001-73, sito a Rua Ccl.
José p~rfirio, 3268 A, centro, em Altamira/PA. Comprador e Devedor Fiduciante: Wilianab Pinheiro dos
Santos, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 06/02/1981, vendedora, portadora da carteira de identidade
RG 0785877193 expedida por SSP/BA em 04/1 1/1 993 e do CPF 722.236.692-04, residente e domiciliada em Rua
José Marcos Viterbino, 1540, Acesso 04, Jardim Independente 1, em AltamiralPA. Credora Fiduciária: Caixa
Econômica Federal
CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da
Fazenda criada pelo Decreto-Lei n' 759 de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n" 1259 de 19.02.1973, regendose pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes %, em
Brasília-DF, CNPJ/MF n' 00.360.305/0001-04, representada por Ranivaldo José de Oliveira dos Santos,
economiário, portador da carteira de identidade RG 1318879 expedida por SSP/PA e do CPF 299.178.161-00 e
substabelecimento lavrado às folhas 080 do livro 2329 em 09/07/2004 no 2' Oficio de Notas de Brasília-DF
procuração lavrada às folhas 080 do livro 2329, em 13/12/2007 no 2' Oficio de Notas de Brasília-DF, doravante
designada CEF. !! - Destinacão dos recursos, valor da compra e venda do terreno. valor da construcão e forma de
pagamento: I-Destinacão dos recursos: Os recursos correspondentes ao somatório dos valores relativos ao
financiamento RS-32.J5J.OO e dos valores do desconto RS-J3.000.00, destinam-se ao pagamento do preço do
terreno e da construção do imóvel residencial a ser nele erigido, localizado na Alameda Dom Eurico Krautler, 1328,
1330, Lt.12-C Qd.IO, AltamiralPA, destinado à moradia does) devedor(es) e de seus familiares. 2-Valor da compra
e venda do teneno. valor da construcão e forma de pagamento: O valor de R$-45.J5J.OO (quarenta e cinco m\\ e
cento e cinquenta e um reais) composto pelo valor da compra e venda ~o terreno de RS-9.000.00 (nove mil reais) e
o valor da construção de RS-36.151.00 (trinta e seis mil e cento e cinquenta e um reais) será integralizado conforme
parcelas abaixo, e será pago em conformidade com o disposto nas cláusulas terceira e quarta deste instrumento.
Recursos concedidos pelo Fundo de Garantia do Tempo cle Serviço-FGTS, como desconto: RS-/3.000,00.
Financiamento concedido pela credora para pagamento do terreno RS-9.000.00 (nove mil reais) e para construção
R$-23.15/,00 (vinte e três mil e cento e cinquenta e um reais) totalizando R$-32.15/,OO (trinta e dois mil e cento e
cinquenta e um reais). Ç. - Mútuo/Resgate/Prestacões/Datas/Demais valores/Condicões: l-Origem dos recursos:
FGTS. 2-Norma regulamentadora: HH.128.20 - 30/04/2009 - Suhab/Gecri. 3-Valor da operação: R$-45.151 ,00. 4Valor do desconto: R$-13.000,00. S-Valor da divida: R$-32.151,00. 6-Valor da garantia: R$-47.000,00. 7-Sistema
de Amortização: SAC - Sistema de Amortização Constante Novo. 8-Prazos, em meses: de construção: 3. De
Amortização: 240. De renegociação: O. 9-Taxa Anual de Juros (%): Nominal: 4,5000. Efetiva: 4,5941. tO-Encargo
Inicial: Prestação (a+j): R$-254,52. Seguros: R$-13,45. Taxa de Administração: R$-O,OO. Total: R$-267,97. 11Vencimento do primeiro encargo mensal: 08/06/2009. 12-Época de recá\culo dos encargos: de acordo com a
cláusula décima primeira. Cerlidlio: certifico e dou fé que o Imposto de Transmissão de Propriedade "Inter. Vivos"
foi pago na Caixa Econômica Federal-CEF, agência local em data de 22/05/2009 com o Documento de Arrecadação
Municipal-DAM no valor de R$-184,29 sendo R$-180,00 de ITBI e mais R$-4,29 de taxas e emolumentos
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IMOVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: MEMfjR/1J: /)ES(]R?T/~~/I~~J~il~Tp{3:
.
AltamIf3. Estado: Para. Imovel: um lote de terra de forma retangular no perímrtro urbano denOnllnaaüLêle lote 12-0
da quadra 10, sito à Alameda DOI11 Eurico Krautler nO 1332, loteamento Jardi1~ Novo Paraíso. Área remanescente:
212,50 m'. Perímetro: 67,00 m. PROPRIETÁRIO: CADIP
CONSTRUCA-O LIDA - ME. Limites e
Confrontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 8.50 metros. LADO DIREITO: com o
lote 12-E da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com o lote 12-C da mesma quadra,
onde mede 25,00 metros. FUNDOS: com o lote 05 da mesma quadra, onde mede 8,50 metros. Data: 30/05/08.
Responsável Técnico'. (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng." Civil. CREA. 13.816-D/PA. Visto: (em branco).
Assim está. PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÃO LTDA - ME, com sede na Rua Coronel José Porfirio nO
3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.371-030, nesta cidade, portadora do CNPJ/MF sob o n° 09.482.301/0001-73 e
Inscrição Estadual nO 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietários Lindornar Diogo da Silva,
brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG n" 2408291-SSP/PA e detentor do CPF/MF n"
338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfírio n° 3228, nesta cidade de AltamiralPA c
Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n° 2779837·SSP/PA e do
CPF/MF nO 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon s/n', Jardim Oriente, nesta cidade de
Altamira/PA. Registro Anterior: às tls.O 15 do livro 2-AAAE sob! on° 25,619. O referido é yerdade e dou fé.
Altamira-Pará, 05 de A osto de 2008. A Oficial Interina. (a)
fl/' ~lIel!J Ar.c~ieta dr:: Nasclmentf'J
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R-I-M-25.62~ - Nos Termos do Requeril11e.nt~ endereçado es Ofic)_a@lQi~ -:d~,-:~p?i?º<.:C.9Xl?v?Jartigo da Lei nO
6.015/73, de -:1 de dezembro de 1973. O lInovel eonstan,!e cj presente matnculai,fol'ladqumdo por CADIP CONSTRUCAO LTDA - ME, acima já qualificada, em virtude de Unificação e remembramento de Area. O
referido ié//vercdde e dou fé. Altamira·Pará. 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)

l 24ch~fflsdf~sntt6tl!ontrato por instrumento particular de compra e venda de terreno e construção e
mútuf cq " ~h~i.&~r,~,~g,"e a!~eeD.ação fidu~iária-carta de crédito individual-FGTS. Contrato N"-8055/0000357. A Quallrl2fiW01<9,~s,':r.~'+I\l.s: ~en3edor: CadlO Construcão LIda. ME, CNPJ 09.482.30110001-73, SIto à Rua Cel.
José Porfirio, 3268 A, Centro, em AltamiralPA. Comprador e Devedor/Fiduciante: Eremita Batista da Silva,
nacionalidade brasileira, divorciada, nascida em 26112/1957, professora, portadora da carteira de identidade RG
3562610, expedida por SSP/PA em 11/08/2005 e do CPF 163.132.592·20, residente e domiciliada em Alameda São
José, 928, casa, Jd. Indep. Um, em AltamiralPA. Credora Fiduciária: Caixa Econômica Federal-CEF, instituição
financeira, sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de
12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei nO 1259 de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente
contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 'I., em Brasília-DF, CNPJ/MF nO 00.360.305/0001-04,
representada por Ranivaldo José de Oliveira dos Santos, economiário, portador da carteira de identidade RG
1318879 expedida por SSP/PA e do C PF 299.178.161-00 e substabelecimento lavrado às folhas 080 do livro 2329,
em 09/07/2004 no 2' Oficio de Notas de Brasília-DF procuração lavrada às folhas 080 do livro 2329, em
1311212007 no 2' Oficio de Notas de Brasília-DF, doravante designada CEF. B - Destinacão dos recursos, valor da
compra e venda do terreno, valor da construcão e forma de pagamento: l-Destinacão dos recursos: Os recursos
correspondentes ao somatório dos valores relativos ao financiamento R$-45.966,OO, destinam-se ao pagamento do
preço do terreno e da construção do imóvel residencial a ser nele erigido, localizado na Alameda Dom Eurico
Krautler, 1332, terreno, AltamiralPA, destinado à moradia do devedor e de seus familiares. 2-Valor da compra e
venda do terreno, valor da construcão e fonna de pagamento: O valor de R$-4s.966,00 (quarenta e cinco mil
novecentos e sessenta e seis reais) composto pelo valor da compra e venda do terreno de R$-9.000,00 (nove mil
reais) e o valor da construção de R$-36.966,00 (trinta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais) será
integralizado conforme parcelas abaixo e será pago em conformidade com o disposto nas cláusulas terceira e
quarta deste instrumento. Financiamento concedido pela Credora para pagamento do terreno RS-9.000,00 (nove
mil reais) e para construção R$-36.966,00 (trinta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais) totalizando R$45.966,00 (quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e seis reais). C - Mútuo/Resgate/Prestações/Datas/Demais
valores/Condições: l-Origem dos recursos: FGTS. 2-Norma regulamentadora: HH.128.17 - 02/02/2009SUHAB/GECRI. 3-Valor da operação: R$-45.966,00. 4·Valor do desconto: R$-O,OO. s·Valor da dívida: R$45.966,00. 6-Valor da garantia: R$-49.000,00. 7-Sistema de Amortização: SAC - Sistema de Amortização
Constante Novo. 8-Prazos, em meses: de construção: 3. De amortização: 240. De renegociação: O. 9-Taxa Anual de
Juros (%): Nominal: 5,0000. Efetiva: 5,1163. lO-Encargo Inicial: Prestação (a+j): R$-383,04. Seguros: R$-70,04.
Taxa de administração: R$-O,OO. Total: R$-453,08. li-Vencimento do primeiro encargo mensal: 06/0412009. 12Época de recálculo dos encargos: de acordo com a cláusula décima primeira. Certidão: certifico e dou fé que o
Imposto de Transmissão de Propriedade "Inter. Vivos" foi pago no Banco do Brasil S/A, agência local em
17.03.2009 com o Documento de Arrecadação Municipal-DAM no valor de R$-I84,29 sendo R$·180,00 de ITBI e
mais R$-4,29 de taxas e emolumentos confonne Guia de Recolhimento Processo N°-1126/2009 emissão:
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IMOVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: MEi\ÍORIAD'IJESCR1TIVO;JMuhidpio:
Altamira. Estado: Pará. Imóvel: urna área de ten"a no perímetro urbano 9fnorhinada de lotes 1 i',;~09,iI07:/05 e parte
ideal dos lotes O1 e 03 da quadra "22" sito na Alameda Dom Eurico Krautler sin°, loteamento Jardim Novo Paraíso.
Área remanescente: 1.170,90111'. Perímetro: 146,40 m. PROPRIETÁRIO·. CAJ)II' - CONSTRUCÕES LTDA ME. Limites e Confrontações: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 53.00 metros. LADO
DIREITO: com o lote 13 da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com parte
remanescente dos lotes OI e 03 da mesma quadra, onde mede 27,80 metros. FUNDOS: com os lotes 02. 04, 06 e 08
da mesma quadra, onde mede 50,00 metros. Data: 30/05/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da
Silva. Eng." Civil. CREA. 13.816-D/PA. Visto: (em branco). Assim está. PROPRIETÁRIO: CADIP CONSTRUCÃO LTDA - ME, com sede na Rua Coronel José Porfírio n" 3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.371030, nesta cidade, portadora do CNP J/MF sob o n" 09.482.301/0001-73 e Inscrição Estadual n" 15.27 1.8 I 2-5,
representada neste ato por seus sócios proprietários Lindomar Diogo da Silva, brasileiro, casado, autônomo,
portador da cédula de identidade RG n" 2408291-SSP/PA e detentor do CPI'/MF n" 338.5 I 5.222-49, residente e
domiciliado na Rua Coronel José Porfírio n° 3228, nesta cidade de Altamira/PA e Claudionor Pereira de Sales,
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n" 2779837-SSP/PA e do CPF/MF nO 463.080.242-87,
residente e domiciliado na Rua João Grafon sino, Jardilp Oriente, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior:
às fis.188!l89!l90 e 191 do livro 2-AAZ e OS.013 e 0.14 do livro 2-AAAE. O referido é verdade e dou fé. AltamiraPará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)[11 ádf8. Suely Anchieta do N~sciment()
R-I-M-25.625-Nos Termos do Requerimento iate a d~'i! ~q,º,,,~~q·9~~~~ . . LqÇ~ldfHD,t;º.te assinado pelo proprietário,
endereçado a este Oficialato e de acordo com o artlgo da Lei n° 6,0 15/7J;J,dc 31 de dezembro de 1973. O imóvel
constante da presente matrícula foi adquirido por CADII' - CONSTRUÇÃO LTDA - ME, acima já qualificada,
em virtude de Unificação de Áreas, conforme determina o artigo 234 da referida Lei, que regulamenta os Registros
Públicos, com alterações constantes das Leis n" 6.140 de 28 de novembro de 1974 e Lei n" 6.216 de 30 de junho de
1975. Certidfio: certifico ainda que a presente área irá denominar-se de lote 11 com área de 212.50 m 1 , lote I l-Á
com área de 212,50 m'. lote !.l-B com área de lote 212,50 m', lote I l-C com área de 212,50 m', e lote 11-0 com
área de 212,50 m'/da gpadfíÍ 22. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, OS de Agosto de 2008. A Oficial
Im adia SudiJ··.· :_"i <io. Nascimento'
Interina. (a)
- - - 5. 25 ertifi\,~,e;<l·"~. u·'"O,lbte,l I encontra-se matriculado às OS.022 deste livro sob o n" 25.626 em
nome da CADIP - cÓNsfRÜçÃ;(tLm:A°~~ME, aoimJ\ qualificada. O referido ~v~dade e dou fé. AltamiraPará, 05 de/Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a) /J.('. ~eua-:Suely Ancl-;ieta ~n r.:~sc~fTIf}nt('
AV-2-M-25.625-Certilico e dou fé que o lote 117Á nCOlllra-~eilnatricl!lado às 111s,023 deste livro sob o n" 25.627
em nome da ÇADIP - CONSTRUÇÃO LTDA' - M E, acima quaJificadacIQ'·referido é verdade e dou fé. AIlamiraPará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
/ , l ' ia &c!;: t~;!C' iera do !"asclment(j\

P"

A V-3-M-25.625-Certilico e dou fé q':le o lote II-B
ontr~,sp.lll1'-iJ'i('Üll'dg)kij'\,!J.24 deste livro sob? n" 25.628
em nome da CADIP - CONSTRUCAO L TOA - ME, aCllpa qualrficada.i,01rMendo e verdade e dou fe. Altal11lraPará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)1
~
ã.cUa-Síleiv Anc':ieta do Nascimento

•

AV-4-M-25.625-Certitlco e dou fé q':le o lote II-C :;IÍcomra-se 11Iatti<Fi!!ªdo:,~,)J,.,:~5t,~~$\" livro sob o n" 25.629
em nOl11e da CADIP - CONSTRUCAO LTOA - ME, acil11á.9ualificada ..Üreferid<'l é verdade e dou fé. Altamira. I Interma.
'
()
...
lIJ.&Iie Suely.........
Anchieta
, OS d e Ao os t o d e 2008 . A OfiICIa
a
,,; ~1
~',
" . _:do . Na,cimento
Para,
AV-5-M-25.625-Feito para constar o Mel11orial/De, ritivo alseguir, transcrito: MEMORIAL DESCRITIVO.
Município: Altamira. Estado: Pará. Imóvel: um;ISte de terra de forma reÜingular:no perímetro urbano denol11i~ado
de lote 11-0 da quadra 22, sito à Alameda Dom Eurico Krautler n° 1327, loteamento Jardim Novo Paraíso. Area
remanescente: 320,90 m'. Perímetro: 78,50 111. PROPRIETÁRIO: CADII' - CONSTRUC()ES LTDA - ME .
Limites e Confrontações: FRENTE: COI11 a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 19,00 metros. LADO
DIREITO: com o lote· I I -C da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. LADO ESQUERDO: com parte
remanescente dos lotes 01 e 03 da mesma quadra, onde mede 27,80 metros. FUNDOS: com o lote 02 da mesma
quadra, onde mede 6,70 metros. Data: 30/05/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng."
Civil. CREA. 13.816-D/PA. Visto: (el11 branco). Assim está. Registro Anterior: àsfls.013/014 deste livro sob o n"
25.617 e 2.5.618. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)

,Jp/,

.

R4"i~1' __~j67'~:LN9?}SU1)s>,~,;!q~eSz~~tr~to ~~r. instrumento !):~rtic.ula~· ?e compra c venda c1e t~,rren?_ e constn:ção e
mr;tuo cOI11~óbrigaÇiõcs;.e allenaçao l1dllcl<.ma-carta de credito IIldlvldunl-FGTS. Contrato 1\ -80))/000037J. AÓualfficf{eâo- daso rFlrtes: Mendedor: CADIP - Construção Ltda. - ME. CNPJ 09.482.30110001-73 sito a Rua Cel.
José Porfíri~lc3268·PÀ, Recreio, em Altalllira. Compradores e Dcvedores Fiduciantes: [rloll Di Fran Feitosa
Castelo Santana, nacionalidade brnsilcira, solteiro. nascido em 311l21l9S2, professor. portador da carteira de
identidade 4162220 expedida por SSP/PA em 2210912008 c do CPF 709.701.652-34, residentc e domiciliado em
Avenida Tancredo Neves, 3073. Casa. Pn':lllem, em Altalllira/PA. Credora Fiduciária: Caixa Econômica Federal-
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IMOVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: ll1EA1j)RIAl~DESQRl'TI-VO:>rvtURiéípio:
Altamira. Estado: Pará. Imóvel: um lote de terra de forma retangular no perímelro urbano denorninadó~'éÍe'\lote 11 da
quadra 22, sito à Alameda Dom Eurico Krautler n° 1319, loteamento Uardim Novo Paraíso. Área remanescente:
2/2,50 111', Perímetro: 67,00 m, PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÕES LTDA _ ME Limites e
Confrontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 8,50 metros, LADO DIREITO: com o
lote 13 da mesma quadra, onde mede 25,00 metros, LADO ESOUERDO: com o lote I I -A da mesma quadra, onde
mede 25,00 metros, FUNDOS: com o lote 08 da mesma quadra, onde mede 8,50 metros, Data: 30105/08,
Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva, Eng," Civil, CREA, 13,816-D/PA. Visto: (em branco),
Assim está. PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÃO L TDA - ME, com sede na Rua Coronel José Porfirio n"
3268-A, Bairro Recreio, Cep,: 68,371-030, nesta cidade, portadora do CNPJIMF sob o n" 09.482,301/0001-73 e
Inscrição Estadual nO 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietários Lindomar Diogo da Silva,
brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG n" 2408291-SSP/PA e detentor do CPF/MF n'
338,515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfirio n' 3228, nesta cidade de AltamiralPA e
Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n" 2779837-SSP/PA e do
CPF/MF n" 463,080,242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon sln', Jardim Oriente, nesta cidade de
Altamira/PA, Registro Anterior: às fls,191 do livro 2-AAZ so~ oJ'",.24,749, Oreferido é ,verdade e dou fé.
Altamira-Pará, 05 de Auosto de 2008. A Oficial Interina. (a) 'III~ N.áclfâSuely.~nc:-'~ta do._N8!'clmentc"
R-I-M-25.626 - Nos Termos do Requerimento endereçado
.. acordo
com'_o artiao
da Lei nO
I/ a ste Oficialato,e_de
.... "',
_
b
6,015/73, de 3 I de dezembro de 1973, O imóvel cons,tant da presente matricula, foi'\adquirido por CADIP CONSTRUÇÃO LTDA - ME, acima já qualificada, em virtude de Unificação e remembramento de Área. O
referid~,jl /dáde e dou fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008, A Oficial Intcrina. (a)
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,- Nos 'Iermos do contrato por instrumento particular de compra e venda de terreno e construção e
m' tulí~ '6'bl'l1ltd~~c'i'","ali""'~ão fiduciária-carta de crédito individual-FGTS. COl/lralo N"-805510000388, A Cl4ahfif.~~qa:!,~.ir!i4n~r~óy,1A1dedor: Cadip - Construções Ltda., CNPJ 09.482.30110001-73 sito à Rua Ce!. José
Porfírio, 3268,:rA;'jÇentro~ em Altamira/PA. Compradores e Devedores Fiduciantes: Raimundo Nonato Pires
Correa, nacionalidade brasileira, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 31/ t 2/ 1968, vigilante,
portador da carteira de identidade RG 188 I 973 expedida por SSP/PA em 11106/1 999 e do CPF 328,609.512-53, sua
esposa Rosana Maria Coelho Corrca, nacionalidade brasileira, nascida em O t 106/1972, auxiliar geral, portadora
da carteira de identidade RG 236 I 196 expedida por SSP/PA em 0810212007 e do CPF 4 I 4.235.002· I O, residentes e
domiciliados em Rua Lucindo Câmara, 4109, sacolão, Jardim Independente I, em AltamiralPA. Credora Fiduciária:
Caixa Econômica Federal-CEF, instituição financeira, sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério
da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei n' 759, de 12.08,1969, alterado pelo Decreto-Lei n° 1259 de 19.02.1973,
regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes
'I"~ em I3rasiiia-DF, CNPJ/MF n' 00,360.305/0001-04, representada por Ranivaldo José de Oliveira dos Santos,
economiário, portador da calteira de identidade RG 1318879 expedida por SSP/PA e do C PF 299, I 78, I 6 I -00 e
substabelecimento lavrado às folhas 080 do livro 2329, em 09/07/2004 no 2' Ofício de Notas de Brasília-DF
procuração lavrada às folhas 080 do livro 2329, em 13/12/2007 no 2° Ofício de NCJtas de Brasília-DF, doravante
designada CEF. 1! - Destinação dos recursos, valor da compra e venda do terreno, valor da construção e forma de
pagamento: l-Destinação dos recursos: Os recursos correspondentes ao somatório dos valores relativos ao
financiamento RS-27, 767,00, e dos valores do desconto R$-/3,OOO,OO, destinam-se ao pagamento do preço do
terreno e da construção do imóvel residencial a ser nele erigido, localizado à Rua Dom Eurico Krautler, 1319, Lt.ll
Qd.22, Altamira/PA, destinando à moradia dos devedores e de seus familiares. 2-Valor da compra e venda do
terreno, valor da construção e forma de p<lgamento: O valor de RS-40. 767.00 (quarenta mil e setecentos e sessenta e
sete reais) composto pelo valor da compra e venda do terreno de RS-9.000.00 (nove mil reais) e o valor da
construção de RS-3/.767,OO (trinta e ull1l11il setecentos e sessenta e sete reais) será integralizado conforme parcelas
abaixo, e será pago em conformidade com o disposto nas cláusulas terceira e quarta deste instrumento. Recursos
concedidos pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como desconto: R$-/3.000.00. Financiamento concedido
pela credora para pagamento do terreno R$-9,000,00 (nove mil reais) e para construção R$-/8.767,00 (dezoito mil
setecentos e sessenta e sete reais) totalizando R$-27. 767,00 (vinte e se.te mil setecentos e sessenta e sete reais). ç Mútuo/Resgate/Prestações/Datas/Demais valores/Condiçõcs:
l-Origem dos recursos: FGTS. 2-Norma
regulamentadora: HH, 128.20 - 30104/2009 - SUHAG-GECRL 3-Valor da operação: RS-40.767,OQ, 4-Valor do
desconto: R$-13,000,00, 5-Valor da divida: R$-27,767,00, 6-Valor da garantia fiduciária: R$-43.800,00, 7-Sistema
de amortização: SAC - sistema de amortização constante novo. 8-Prazos, em meses: De construção: 3. De
am0l1ização: 300. De renegociação: O. 9-Taxa Anual de Juros (%): Nominal: 4,5000. Efetiva: 4,5941. lO-Encargo
Inicial: Prestação (a+j): RS- I 96,68, Seguros: RS- I 3,89, Taxa de administração: RS-O,OO. Total: R$-210,57, 11Vencimento do prim~iro encargo mensal: 08/0612009. 12-I~poça de recálculo dos encargos: de acordo com a
cláusula décima primeira. Certidtio: Certifico e dou fé que o Imposto de Transmissão de Propriedade Inter. Vivos
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IMÓVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcritojMEJII!ORIAL1VESC:R7fWõ''MÓlii'êipíô:
Altarnira. Estad?: Pará. Imóvel: um lote de terra de forma retangular nOl?rírtí'etro urbano denom)ii'âCio"dê'lote 11-A
da quadra 22, Slto à Alameda Dom Eurico Krautler nO 1321, loteamenro Jardim Novo Paraíso. Area remanescente:
212,50 m'. Perímetro: 67,00 m. PROPRIETÁRIO: CAIJIP
CONSTRUCÕES LTIJA - ME. Limites e
Conrrontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 8,50 metros. LADO DIREITO: com o
lote II da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com o lote II-B da mesma quadra, onde
mede 25,00 metros. FUNDOS: com os lotes 06 e 08 da mesma quadra, onde mede 8,50 metros. Data: 30/05/08.
Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng.' Civil. CREA. 13.816-D/PA. Visto: (em branco).
Assim está. PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÃü LTDA - ME, com sede na Rua Coronel José Porfirio n'
3268-A, Baino Recreio, Cep.: 68.371-030, nesta cidade. portadora do CNPJ/MF sob o n' 09.482.301/0001-73 e
Inscrição Estadual n° 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietários Lindomar Diogo da Silva,
brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG n' 2408291-SSP/PA e detentor do CPF/MF n'
338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfirio n° 3228, nesta cidade de AltamiralPA e
Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n° 2779837-SSP/PA e do
CPF/MF n' 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon s/n°, Jardim Oriente, nesta cidade de
n' Plc748. O referido é v.erdade e dou fé.
AltamiralPA. Registro Anterior: às fls.190 do livro 2-AAZ sob
Altamira-Pará, 05 de A osto de 2008. A Oficial Interina. (a)
1/;~ á~ Sucly Anchieta ~o Nasctmento

ri

R-I-M-;5.62~ - Nos Termos do Requerimenw endereçado/a e e Ofic\~I~t~,f,de;;ª);9rdo·,.éom',o;.rtigo da Lei n'
6.01517 J, de

J

I de dezembro de 1973. O lmovel constante da presente matrtcula"foJ!adqullldo por CADIP acima já qualificada, erf~ virtude de Unificação e remembramento de Área. O
fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)

~~~~~~~~~~o-J.~'
~eferido

•

por instrumento part:..:·,.::,;:' de compra e venda de terreno e construção e
) , Hr)~!Lçpação fiduciária-carta de crédito !:;·:;:\f~dual-FGTS. Contrt:lo N"-80551DOD0390. Apartes: Vendedor: Cadip - Construcões LI,b., CNPJ 09.482.301/0001-73 silo à Rua Cc!. José
Porfírio, 3268, A, Centro, em Altamira/PA. Compradores e [icvf"doi'es Fiduciantes: J01;Jclma Castro d2 S1!\'a,
nacionalidade t-rasileira, casada no regime de comunh50 p2:'ciJ! de bens, nascido em 03/05/1977, servidora
municipal, panadora da carteira de identidade RG 2644850 '''pedida por SSP/PA em 30/09/1992 e do CPF
631.194.122-87, seu esposo Gleusoll Marcrlo Barbosa Torrc~. i~:-lsionalidade brasileira, 112scido em 1110411980.
segurança, portador da carteira de identidade RG 3031929 c;:,,"dida por SSP/PA em 25/1 0/2006 e do CPF
665.768.222-00, residentes e domiciliados em Al3.meda Pel<.:~:t:'al. 1575, centro, em Altamirê./PA. Credora
Fiduciária: Caixa Econômica Federal-CEF, instituição financ>.::-·a, sob a forma de empresa pública, \'incLl~adc. JIJ
Ministério da FazcndZl, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 17.03.1969, alterado pejo Decreto-Lel n° 1250 L!.;
19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigC:lte 113 dmJ d8. pres:,:'.~.; ~'~mtrat3yjG, CO!~l se(~(' no Seto;' B.:Hl~:'<ric S:l],
Quadra 4, lotes ~'4, em Brasília-DF, CNPJ/MP na OO.360.305/0V~-:-f>t, representada por Ranivaldo José de ()1!v!:ir~!
dos Santos, econombrio, portador da carteira de identidade ;. 'J 1318879 expedida per SSP/PA e d:) C PF
299.178.1.61-00 e substabelecimento la'irado às folhas 080 do L'.'~,-: 2329, em 09/0712004 no 2° Oncio de Netas r.~
Brasíli3-DF procuração lavrada às folhas 080 do livro 2329. em '!3n2/2007 no 2° Oficio de Notas de Brasília-DF,
doravante designada CEF. fi - Destinaç~o dos recursos, valor ~.:' ':'(';l'lQra e ve:l(b do t?rreno, valor d3 CO!lstrw:fíc e
forma dc pa2:a111ento: l-Destinação dos recursos: Os recursos cO:·;:'.'-;~'Jndentcs ao somJtórjo dos \'a!or~s rel2.~i'lo::,: <.\:,
financiamento RS-35.992.00, c dos valores do descon~o RS-! l.:.'/;R.OO, clestin~lYl-se ao p::gamento do prci,'i) dD
telTcno c da cor.:>trução do imóvel residencial a ser nele erigi:":" localizado à RUJ Dom Eurico Kr<!utler, 1321.
Lt.ll-A Qd.22, Altamira/PA, destinando à ll10radiJ dos dcvcdo:'·,;·~.(' ,ele seus t:lllli!iares. 2-V::.1or dI! compra e ve;,c~
dO.tclTeno, valor da construção e forma de pagame[~to: O '/alor <:·:!?S-47.9()(!J}O (quJrenta e sete mil c no'/(:c~:~ti)S
reais) compost'J pelo valor da compra c vcnc::!. di) terreno de RS<l{:.'fi,OO (nove mil reais) c o '/alor da C0:1~ti'~ltJ0 c!':
RS-38.900.00 (trinta c oito mil e novecentos re3is) será intcgr::.;~.:·~~~do·confor~lle parcebs abi1ixo, e ser? p?g:)·C::l
conformidade com o disposto nas cláusu!83 tC"ceira e qUJrta des'.~~ ~!~struni:::nt:l. Recu:'sos conc(:cE.:bs pe:o F'J::(!O c~~
Garantia do Tempo de Serviço, co[r:o d~sconto: RS-II. 9()(} ...1":. i~' in:mc i,~111er~to . cOi1vcdido pc!\" cre·~(Jid p~r,'.
pagamento do terreno R$-9.()()O.(}{) (nov8 I;lil rea:s) e para C01~j:.:·(:~ RS-26.fJ9:?/JO (vi!lte ~ seis mil n:wcce;-.:os c
noventa e dois reais) totalizando RS-35.992JJO (trinta c cinv:'j11il nOVeCe!ltos e noventa e dOls reais). çMúh~o/Resgate/PrcstaçGes/D3t(is/Dell1ais
va!ores/Condiçõcs:, ,,-·,":)rigem dos recurSos: FGTS.' 2~Norr.i3.
regulmllcntac.o:'a: HH. 128.20 - 3010412009 - SUHAB-GECr.:, .'-Valor ela operaçãlJ: RS-47.900,OO. 4-V110r co
c!cscon~o: R$-11.908,OO. 5-Valor da dívid]: R$-35.992,00. G-'·h'_·.,,' ~:(~ gara:1t:a fiduciáris: Rf,-51.000.0Q. 7-3::~~;;:~a
d-: 2mO!1iz<Jçãc: Si\.C - sistema de ,Hl1Grtiz::!çãa const:mtc c:;'.>', 8-Prazos, em ll1e3~S: De constn!:;50:" 3.-De
:!:nartização: 2t10. De renegociação: O. 9-Taxa Ar..l!al d0 Juros {>~> Nominal: 5,0000, Efeti\'a: 5,11 63. 10-En:::argo
Inicia!: Prestação (a+j): RS-299,93. Seguros: R$-15,62. Taxa .,L- <l(~J~lini3t:',lÇrrO: RS-O,OO. Tota!: RS-Ji5,55. 11VencimentQ do p:'imei:'o cnc::Jrgo mensal: 08/06J2CQ9. 12-12~)":;J .. r!e recálculo dos encargos: de ,!corco co;n '(.~
c~t,usllla c!écim:1 primeira. Certitliio: Certilico e dou fé que o I:";;':)S~~~ de Tn:!i1sm!ssà0 Gc·P!·o:)ried:lcle Inter: \'ivos
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IMOVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: M'EMdR/AL DE'ICRlfiR6:,MüÊicípio:,
Altamira. Estado: Pará. Imóvel: um lote de terra de forma retangular no p!2hme(ro urbano denomiriadoidel1bte I !-B
da quadra 22, sito à Alameda Dom Eurico Krautler n° 1323, lotearnent9IJardim Novo Paraíso. Área remanescente:
1/1,511 11/'. Perímetro: 67,00 m. PROPRIETÁRIO: CADlP - CONSTRUCÕES LTDA - ME. Limites e
Confrontações: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico [(rautler, medíndo 8,50 metros. LADO DIREITO: com o
lote li-A da mesma quadra, onde mede 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com o lote li-C da mesma quadra,
onde mede 25,00 metros. FUNDOS: com os lotes 04 c 06 da mesma quadra, onde mede 8,50 metros. Data:
30/05/08. Responsável Técnico: (,a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng.o Civil. CREA. 13.816-D/PA. Visto: (em
branco). Assim está. PROPRIETARIO: CADIP CONSTRUCÃO LTDA - ME, com sede na Rua Coronel José
Porfírio nO 3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.371-030. nesta cidade, portadora do CNP J/MF sob o n°
09.482.301/0001-73 e Inscrição Estadual n° 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietários
Lindomar Dio"o da Silva, brasileiro, casado, autõnomo, portador da cédula de identidade RG n° 2408291-SSP/PA e
detentor do CPF/MF nO 338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfirio nO 3228, nesta cidade
de AltamiralPA e Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n°
2779837-SSP/PA e do CPF/MF n° 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon s/n°, Jardim
Oriente, nesta cidade de AltamiralPA. Registro Anterior: às I1s.189 do livro 2-A .z 'ob.o n~24.747. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de Aoosto de 2008. 1\ Oficial Interina. (a)
.i/f. átRtfSuely~l}nc"ieta do Nascim

9

R-I-M-25.628 - Nos Termos do Requerimento endereçado a este Oficialat,9 e
acordo~comio artigo[da'i~ei n~
6.015173, de 31 de dezembro de 1973. O imóvel constante da presente/matrícula foi adquirido1por<Ç·AcDIPCONSTRUÇÃO LTDA - ME, acima já qualificada, em virtude de Unificação e remembramento de Área. O
referido é I verdade' e dou fé. Altamira-Pará. 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)

',,/; /

. 2'8 i,:. 'Nos' t"dtJfl1mr Ocontrato por instrumento particular de compra e venda de terreno e construção e
mú~ug,~ ~\\~r{k~s~shh~nação fiduciária-cana de crédito individual-FGTS. Contrato N°-8055/0000376. AQJallft~~çijgúlll""'Fl'les: Vendedor: Cadip Construção LIda. M E,CNPJ 09.482.301-000 I-73 sito à Rua Ccl.

NMJ.i1

e

José Porfirio, 3268 A, Centro, em Altamira/PA. Compradores e Devedores Fiduciantes: Paulo Sérgio dos Santos
Monteiro, nacionalidade brasileira, casado no regime de união estável, nascido em 18/1111986, militar, portador da
carteira de identidade CBO 5376524 expedida por CBM/PA em O1/04/2006 e do CPF 875.766.272-04 sua esposa
Lílian Sousa da Silva, nacionalídade brasi leira, nascida em 12/06/1986, do lar, portadora da carteira de identidade
RG 5473315 expedida por SSP/PA em 28/0 I /2004 e do CPF 946.339.402-87, residentes e domiciliados em Rua
Dom Clemente, 3792, casa, Jd. Oriente, em Altamira/PA. Credora Fiduciária: caixa Econômica federal-CEF,
instituição financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei
n° 1259 de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n° 1259 de 19.02.19763, regendo-se pelo Estatuto vigente na data
da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes JIt, em Brasília-Df, CNPJ/MF n°
00.360.305/0001-04, representada por Ranivaldo José Oliveira dos Santos, econoll1iário, portador da carteira de
identidade RG 1318879 expedida por SSP/P A e do CPF 299.178.161-00 e substabelecimento lavrado às folhas 080
do livro 2329 em 09/07/2004 no 2° Ofício e Notas de l3rasília-DF procuração lavrada às folhas 080 do livro 2329,
em 13/1212007, no 2° Ofício de Notas de Brasília-DF, doravante designada CEf.
Destinação dos recursos, valor
da compra e venda do terreno. valor da construção e forma de pagamento: l-Destinação dos recursos: Os recursos
cOlTespondentes ao somatório dos valores ao financiamento RS-44.063.75, destinam-se ao pagamento do preço do
terreno e da construção do imóvel residencial a ser nele erigido, localizado na Rua Dom Eurico Krautler, 1323,
casa, Altamira/PA, destinado à moradia dos devedores e de seus fàmiliares. 2-Valor da compra e venda do terreno,
valor da construção c forma de pagamento: O valor cle RS-44.063.75 (quarenta e quatro mil, sessenta e três reais e
setenta e cinco centavos) composto pelo valor da compra e venda do terreno cle RS-8.2/3.75 (oito mil duzentos e
treze reais e setenta e cinco centavos), e o valor da construção de R$-35.850,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e
cinquenta reais) será integralizado conforme parcelas abaixo, e será pago em conformidade com o disposto nas
cláusulas terceira e quarta deste instrumento. financiamento concedido pela credora para pagamento do terreno R$8.213.75 (oito mil duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) e para construção R$-35.850,00 (trinta e cinco
mil oitocentos e cinquenta reais) totalizando RS-44JJ63,75 (quarenw e quatro mil. sessenta e três reais e setenta e
cinco centavos). ç - MLJtuo/Rcsgate/Prestações/Datas/Demais valores/Condições: l-Origem dos recursos: FGTS.
2-Norma regulamentadora: HH. 128.18 - 30/03/2009-SUI-lAB-GECRI. 3-Valor da operação: RS-44.063,75. 4Valor do desconto: R$-O,OO. 5-Valor da dívida: R$-44.063,75. 6-Valor da garantia: R$-44.063,75. 7-Sistema de
amortização: SAC - Sistema de Amortização Constante Novo. S-Prazos, em meses: De construção: 3. De
amortização: 240. De n:ncgociação: O. 9-Taxa Anual de Juros (%): Nominal: 5,0000. Efetiva: 5,1163. lO-Encargo
Inicial: Prestaçào (a+j): 1'$-367.19. Seguros RS-14,67. Taxa de Administração: R$-O,OO. Total: R$-381,86. 11Vencimento do primeiro encargo mensal: 06/05/2009. 12~I~poca de recálClIlo dos encargos: de acordo com a
cláusula décima primeira. Certidâo: ccrtillco que o Imposto de Transmissão de Propriedade Inter. Vivos foi pago,
pelo Auto Atendimento da Caixa Econômica Federal-CEF, agência local, em 23/0412009, com O Documento de
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IMÓVEL - Feito para cOllstar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: ,ItIÉMOluAL D'ÉSCRiTIVo::~1'unic'ipiô:"
Altamira. Estado: Pará. Imóvel: um lote de terra de forma retangular no pérmetlo urbano denoll;lnado de lote I l-C
da quadra 22, sito à Alameda Dom Eurico Krautler n° 1325, loteamentoLrardirn Novo Paraíso. Area remanescente:
2/2,50 m'. Perimetro: 67,00 m. PROPRIETÁRIO: CAD/P - CONSTRUCÕES LTDA - ME. Limites e
Confrontac5es: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 8.50 metros. LADO DIREITO: com o
lote I I-B da mesma quadra. onde mede 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com o lote I l-O da mesma quadra,
onde mede 25,00 metros. FUNDOS: com os lotes 02 e 04 da mesma quadra, onde mede 8,50 metros. Data:
30/05/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng.' Civil. CREA. 13.816-D/PA. Visto: (em
branco). Assim está. PROPRIETÁRIO: CAOIP - CONSTRUCÃO LTOA - ME, com sede na Rua Coronel José
Porfirio n' 3268-A, Bairro Recreio, Cep.: 68.371-030. nesta cidade, portadora do CNPJ/MF sob o n'
09.482.301/0001-73 e Inscrição Estadual n' 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios proprietários
Lindomar Diogo da Silva, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG n' 2408291-SSP/PA e
detentor do CPF/MF n' 338.515.222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfírio n' 3228. nesta cidade
de AltamiralPA e Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n'
2779837-SSP/PA e do CPF/MF n' 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon s/n'. Jardim
Oriente, nesta cidade de AltamiralPA. Registro Anterior: às fls. I 88 do livro 2-A
ob o J~24.746. O referido é
.\'l~·udy Anc~ieta d9 Na.w:irr·r
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de A 'osto de 2008. A Oficial Interina. (3)
R-I-M-25.629 - Nos Tennos do Requerimento endereçado a este Oficialato/ e
acordo.
com orlart'igb~(HtLei
.n°
, - ....... J'_ÚJ vl ""()V"
6.015/73, de 31 de dezembro de 1973. O imóvel constante da presente ,I11atr'cula foi adquirido,por,GAOIPCONSTRUÇÃO LTOA - ME, acima já qualificada, em viJ1ude de Unificação e remembramento de Area. O
referido '/verda,!>---e dou fé. Altalllira-Pará. 05 de Agosto de 2008. A Oficiai Interina. (a)
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IMÓVEL - Feito para constar o Título Definitivo de Prop~iedadejl se,g{iir trans6iid.o ln1'presso ,b lEscudo
. •
1 ~ ",; ,. -:'
•
MUTIlclpaL Republlca Federativa do BraSIL Estado do Para. Prele;tura MUTIlclpal de !;xltamlra A TITULO
DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N"-3AIO/OS. Pelo presente Titulo[Defillitivo, mediante condições resolutivas,
a Prefeitura Municipal de Altamira, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ
sob o n°. 05.263.116/0001-37, neste ato devidamente representado pela sua Prefeita constitucionalmente eleita,
Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal n'. 1.632/06 de
31/03/06, complementada pela Lei Municipal n'. 1.779/07 de 21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a
alienação de imóvel urbano do Patrimônio Municipal, outorga ao Sr RAIMUNDO NONATO BORGES DA
SILVA, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade RG n'. I 35027-SSP/RO inscrito
no CPF n'. 144.544.592-15, residente e domiciliado nesta cidade à Avenida Abel Figueiredo, n'. 1677, bairro
Brasília, o Título Definitivo de Propriedade do imóvel urbano sito à. Avenida Abel Figueiredo, n' 1677, Bairro
Brasília, com as seguintes características: com área total de 104,52 m 2 (cento e quatro metros e cinquenta e dois
centímetros quadrados), com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Avenida Abel Figueiredo, onde
mede 5,20 metros; LADO DIREITO: com a Sra. Simone Ferreira Santana, onde mede 27,65 metros; LADO
ESQUERDO: com a Sra. Maria do Amparo M. Alves, onde mede 27,65 metros; FUNDOS: com a Sra. Maria
Gomes Bessa, onde mede 5,20 metros. O presente Titulo, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, foi
registrado à página 26/verso do livro n°. 009. Eleito o foro da cidade de Altamira, com renúncia de qualquer outro,
para dirimir questões que resultem dele. Altamira/Pá, 24 de Abril de 2008. (a) Odileida Maria de Sousa Sampaio.
Prefeita Municipal. PROPRIETÁRIO: O SI. RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA, brasileiro, maior,
solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade RG n'. 135027-SSP/RO inscrito no CPF n'. 144.544.592-15,
residente e domiciliado nesta cidade à Avenida Abel Figueiredo, n°. 1677, bairro Brasília. Registro Anterior: às
fls.252 do livro. JE sob,o'n' 1.822. O referido é verdade e dou fé. Altamira-I'ará, 08 de Agosto de 2008. A Oficial
Interina. (a)
/: á~Su,'!:)"
..• ~ ; ... ~Cifilento
R-l-M-25.630 Nosde8r.8~;90 ..Tit~lo,lPefinitiyo de Propriedade de N'-3A 15/08 datado de 03.06.2008, o imóvel
constante do resente reglstr,QhfObadquIrldo pelo SI. RAIMUNDO NONAI0 BORGES DA SILVA, aCima Ja
qualificad~ por compra feita a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PARÁ, neste ato devidamente
representado pela Prefeita constitucionalmente eleita, Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio,
com os fundamentos na Lei Municipal nO. 1.632/06 de 31/03/06, complementada pela Lei Municipal n'. 1.779/07 de
21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a alienação de imóvel urbano do Patrimônio Municipal. Sem valor
declarado. Con i
às do-Titulo. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 08 de Agosto de 2008. A Oficial
..-/
.
Interina. (a)
;
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IMÓVEL - Matricula feita para constar o Título de Domínio, a seguir trahscri
"';"',:""Ull,s-J' "
.
/
.
MlnJsteno do Desenvolvimento Agrano - MDA. Instituto Nacional de Cp)onIzação e Reforma Agrana - INCRA.
OI-Características do Título. Espécie: Título de Domínio, sob coÓ(Íição resolutiva. N° do Título: PA 009200000271. Data: 31112/200 I. Local de Emissão: Belém. UF: PA. Processo Administrativo: 5410 1.000527/9975. 02-0utorgante: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Autarquia Federal criada pelo
Decreto - Lei n'. 1.110 de 09 de julho de 1970, alterado pela lei n'. 7.231, de 23 de outubro de 1984, CGC n'.
00.375.972/0001-60, sede e jurisdição em todo território nacional. 03-0utorgado (a): Luiz Gonzaga Reis.
Nacionalidade: Brasileira. Estado Civil: solteiro. Profissão/Atividade princiRill: agricultor. Carteira de identidade:
2314485-SSP/PA. CPF/CGC: 129.413.793-04. Data de Nascimento: 21/0611940. Naturalidade: Viana. UF: MA.
Código do Beneficiário: PA 009200000271. 04-Fundamentacão legal: Leis n'. 4.504, de 30 de novembro de 1964;
4.947, de 06 de abril de 1966; 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e Decreto n". 59.428, de 27 de outubro de 1966 e
alterações posteriores. OS-Características e confrontações do imóvel. Identificação do imóvel: PA Assurini PAlAssurini -Igarapé Dispensa. Lote W: 191. UF: PA. Código do imóvel no SNCR: 0000356643089. Área (Há):
84,8352. Área por extenso: oitenta e quatro hectares, oitenta e três ares e cinquenta e dois centiares. Confrontações:
N: LT.190; S: LT.192: L: LT.238; O: Igarapé Dispensa. Planta e memorial descritivo em anexo, integram o
presente título e deverão, igualmente compor o registro de imóvel correspondente. Data: 29/03/2000. Responsável
pela medição/demarcação: Joacir José Milanez. Identificação do CREA: 3522-Visto/PA. Registro imobiliário.
Proprietário: INCRA. Matr/transc.lRe~istro: 23.074. Ofíçio: U.OF. Livro: 2-AAT. Folhas/Ficha: 225/226.
Comarca: Altamira. UF: PA. 06-Preço e çondiçães de pagamento do imóvel: Valor do hectare: R$-55,00. Valor do
imóvel + Benfeitoria (se houver): R$-4.665,94. Condição de pagamento: a prazo. Número de prestações: 17.
Freqüência de pagamento: Anual. Valor da la Prestação: R$-274.47. Data do vencimento da }a Prestação:
31/12/2004. PROPRIETÁRIO: O Sr. LUIZ GONZAGA REIS, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da carteira
de identidade RG n" 2314485-SSP/PA e do CPF/MF n" 129.413.793-04, rçsidente e domiciliado neste municipio.
Registro Anterior: às fls.~25/226 do livro 2-AAT s090 J~ 23,074. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 09
de A osto de 2008. A OflcJallnterma. (a)
11,// NiJÍs Suei Anc':i ta do N{J~ri
f"
R-I-M-25.631 - Nos temlOS do Título dI Di/iníllio N"-PA tio9200()(J!i271, datado de 31.12.2001. o imóvel
constante do presente registro foi adquiridíí por lUIZ GO;V'z}i'G)r RÉIS,· acima já qualificado por compra feita ao
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACA'O E REFORMA 'AGRARIÀ - INCRA, Autarquia Federal criada
pelo Decreto - Lei n'. 1.110 de 09 de julho de 1970, alterado pela lei n'. 7.231, de 23 de outubro de 1984, CGC n'.
OO.375.972/000{1-60, sede_e jurisdição em todo território nacional. Valor acima caracterizado. Condições: às do
Titulo de Domlnio",O-r;;ferido é v.erda~e e dou fé. Altamira-Pará, 09 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
/l,
L.~..la s Ul,,"
./ .' ' I,d.(; 1\ ilSClmento
t...l!'.i
!l!!a
AV.l.M.!2'5:631 - rl%'is!S-'~~,·á.~~\it',;Y~r.b~ãO de acordo com as atribuições que me são çonferidas por lei e a
requeiir~ent6 datado ãê O'j..Ide~iAgo-.to de 2008, firmado por LUIZ GONZAGA REIS, brasileiro, solteiro,
agricJI,tor, portador da carteira de identidade RG n' 2314485-SSP/PA e do CPF/MF n' 129.413.793-04, residente e
domiJiliado neste município; cuja petição fica arquivada neste Cartório que no livro acima mencionado à margem
da matricula n' 25.631, deste Registro de Imóveis, relativo a Um (OI) lote de terra rural, designado de Lote N"-/9l
da Gleba Assurini, PA - Assurini - Igarapé Dispensa, localizado neste Município de Altamira-Pará, com uma área
total de 84.8352 lia., (oitenta e quatro hectares, oitenta e três ares e cinquenta e dois centiarcs), de propriedade do
acima qualificado, é feita a necessária averbação concernente à área de constituída exclusivamente como Reserva
Legal Obrigatória correspondente ao mínimo de 80% (oitenta por cento) da superfície do imóvel, onde não será
permitido o corte raso e vedado a alteração de sua destinação nos casos de Transmissão a qualquer título ou
desmembramento da área, conforme estabelece os dispositivos do parágrafo único do artigo 44 da Lei 4.771 de 15
de setembro de 1965 (Código Florestal), dispositivo legal este acrescido do citado artigo 44 do Código Florestal a
Lei n' 7.803 de 18 de julho de I '89. Assim.está. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 09 de Agosto de
2008. A Oficial Interina (a
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IMÓVEL - Matrícula feita para constar () Título de Propriedade, a seguir tr\lnsçtÍto: Impre~s~)6L~~C~1~iF.St~dL~~,I,
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. ,9.f ~CafacterísticaSif'do) ,,~íf~,I,o:i' ';,XítJlú"\ Cle
Propriedade, sob condição resolutiva. N" do Titulo: 141748. Data: 30112/96. Local de Emissão: Senador José
Porfirio. UF: PA. Processo Administrativo: 14028-00086-95. Órgão Gestor: PF Altamira. N° do Microfilme: 96570-02915. 02-0utorgante: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, Autarquia Federal
criada pelo Decreto - Lei n' 1.110, de 9/7/70, e alterada pela lei n' 7.231, de 23/10/84. 03-0utorgado: Getúlio
Feiteiro. Profissão/Atividade principal: agricultor. Estado Civil: solteiro. N' do Doc. de Identif.: 1506616. Tipo de
Doc. de Identificação: Cart. Identidade. UF: PA. Nacionalidade/País de origem: Brasileiro. Data de Nascim:
14/03/65. CPF/CGC: 574.337.472-49. Código do Município: 045098. 04-Fundamentos legais da titulação.
Legislação Federal: Lei 4.504/64 e Dec. 068443, de 29/03/71. 05-Caracteristicas do imóvel: denominação do
imóvel: Sitio Santa Cecilia. ODR/Lote: 000/162. Número do Imóvel: 8160430- I 39602-1. Situacão do Imóvel:
Zona Rural. Municipio da sede do imóvel: Senador José Porfírio. UF: PA. Área: 92,8135 HÁ. Área por extenso:
noventa e dois hectares, oitenta e um ares e trinta e cinco centiares. Confrontacões: NORTE: Lote 161. ESTE:
terras do Incra. SUL: Lote 163. OESTE: Igarapé Palha!. Memorial Descritivo em anexo, que integra o presente
título e que deverá, igualmente integrar o registro imobiliário correspondente. N° do memorial: 141748. Data:
19/11/83. Responsável pela medicão/demarcacão: Waldemir da Silva Miranda. Identif. No CREA: 000516-01-A.
Registro Imobiliário. Proprietário: Incra. Matr/Transc.: 000422. Ofício:. Livro: 002-8. Folha: 0229. Registro:.
Comarca: Senador José Porfirio. UF: PA. 06-Preco e condicões de pagamento do imóvel: Preco do imóvel: R$2.019,65. Valor antecipado: R$-O,OO. Saldo Devedor: R$-2.0 19,65. Cond. de pagt.': A prazo. N' de prestacões: 015.
Freqüência de pagamento: Anual. Juros: 6,0%. Valor da prestacão: R$-207,95. Data da I" Prestacão: 30/12/97.
PROPRIETÁRIO: O Sr. GETÚLIO FEITEIRO, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da carteira de identidade
RG n' 1506616-SSP/PA e dO t CPF/MF n° 574.337.472-49, residente e domiciliado neste Municipio. Registro
Anterior: às fls.229 do livr )2-B sob o-n" 422. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 09 de Agosto de 2008.
~Sucly Anc,~iet8 ~o Nascimento
A Oficial Interina. (a)
"
R-I-M-25.632 - Nos tetm'órdo Título,tle.p,',{iriedade sob.cq/ldiçtío resolutiva N"141748, datado de 30.12.200 I. o
imóvel constante do Rieseite registro foi adquir.ido'por GETÚLIO FEITEIRO, acima já qualificado por compra
feita ao INSTlTUTO'NACIONAL DE COLONIZA CÃO E REFORMA AGRÁRIA INCRA, Autarquia Federal
criada pelo Decreto - Lei n°. 1.110 de 09 de julho de 1970, alterado pela lei n'. 7.231, de 23 de outubro de 1984.
Valor acima caracterizado. Condiéoel:à~ dQ __Título. 9 referidQ é yerdade e dou fé. Altamira-Pará, 09 de Agosto de
. II
.
() / .ilj?>Jadid'Su.cly Anc u~t8 do NaSCImento
,(l/)!j"
"f" .
J
2008 . A OlilCIa ntenna. a
A V-I-M-25.632 - Procede-~é a ~ta aVf"®gª~ de"'\\lOfdoi,corT1...a~ atribuições que me são conferidas por lei e a
requerimento datado de 09 de Agosto de 2008, fi.mmkJ'por GETULIO FEITEIRO, brasileiro, solteiro, agricultor,
portador da carteira de identidade RG n° 1506616-SSP/PA e do CPF/MF n' 574.337.472-49, residente e
domiciliado neste Município; cuja petição fica arquivada neste Cartório que no livro acima mencionado à margem
da matrícula n' 25.632, deste Registro de Imóveis, relativo a Um (OI) lote de terra rural, designado de Lote N"-162,
denominado de "SÍTIO SANTA CECÍLIA", localizado no Município de Senador José Porfírio-Pará, com uma área
total de 92.8135 lia., (noventa e dois hectares, oitenta e um ares e trinta e cinco centiares), de propriedade do acima
qualificado, é feita a necessária averbação concernente à área de constituída exclusivamente como Reserva Legal
Obrigatória correspondente ao mínimo de 80 0Á) (oitenta por cento) da superfície do imóvel, onde não será permitido
o corte raso e vedado a alteração de sua destinação nos casos de Transmissão a qualquer título ou desmembramento
da área, conforme estabelece os dispositivos do parágrafo único do artigo 44 da Lei 4.771 de 15 de setembro de
1965 (Código Florestal), dispositivo legal este acrescido do citado artigo 44 do Código Florestal a Lei n° 7.803 de
18 de julho de 1.98?' Assim,está. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 09 de Agosto de 2008. A Oficial
Interina (a) / ll'/, -------!
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IMÓVEL - Pm1e Ideal do terreno urbano situado na Rua Comandante Cartilhó,fiesta cidadé':CiestRcàdo·í!ta.porção
maior, conforme memorial descritivo a seguir trans~rito. MEMO~lAL tÚESCRITIVO. Identificação da
propnedade: Nome do Propnetário: MARCOS ANTONIO GUEDtlCS DE OLIVEIRA. Endereco: Travessa
Comandante Castilho. s/n'. Bairro Centro, Altamira-Pará. Perímetro: 120,00 m (cento e vinte metros). Área: 675,00
ne (seiscentos e setenta e cinco metros quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona
Urbana: Dentro da Légua Patrimonial. Limites e confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Travessa
Comandante Castilho, onde mede 15,00 m. FUNDOS: com área alagada, onde mede 15,00 m. LADO ESOUERDO:
com D.C.S Pires, onde mede 45,00 m. LADO DIREITO: com parte remanescente da área pertencente à Sra. Lianice
Maués da Costa Nogueira, onde mede 45,00 m. Altamira(Pá), 25 de maio de 2008. (a) Tânia M.' de Medeiros
Costa. Arquiteta. Tânia M.' de Medeiros Costa. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP. Assim está. PROPRIETÁRIO:
O Sr. MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado com Marlzícia Almeida de Oliveira,
sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, capaz, agropecuaris"ta, portador da carteira de identidade RG n°
M-994523-SSP/MG e do CPF/MF sob o n" 209.339.086-87, residente e domiciliado na Rua Olegário Mariano n'
12, Santa Cecília, Juiz de Fora/MG, ora de passagem por esta cidade. Registro Anterior: às fls. 233 do livro 2-AAlJ
sob o n' R-I.LM-23:330. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 09 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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di Afie' i.l'ia do Nascimento

R-I-M-2SiÍí33 - •.t'gs}erln?s~ã,:~J~r,i,\\ll~,;rÚblica de Compra e Venda, lavrada nestas Notas, datada de 06.08.08,
lan~.àda 115.12'1 vO/I22 A~,,,V,'.i,Jj~Alivro n" 156 sob o n' 10.615/08. O imóvel constante do presente registro foi
adquirido por MARCOS ANTONIO GUEDES DE OLIVEIRA, acima já qualificado por compra feita a
L1ANICE MAUÉS DA COSTA NOGUEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG n' 2857219-SSP/PA e do
CPF/MF n' 392.125.052-87 e seu esposo Sr. ITAGIBA APARECIDO NOGUEIRA, portador da carteira de
identidade RG n' 4120909-SSP/PA e do CPF/MF n' 252.527.766-00, ambos brasileiros, casados sob o regime da
comunhão parcial de bens, comerciantes, residentes e domiciliados na Rua 7 de Setembro nO 1388, Bairro Centro,
nesta cidade de Altamir~Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$-30,OOO,OO (trinta mil reais). Condicões:
às da EJceitu!al ~eferido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 09 de Agosto de 2008. A Olicial Interina. (a)
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IMÓVEL - Parte Ideal do terreno, localizado neste município, ~~~stacado di po~o m0ior,U:2Qr;tà~iit2it_MelnQI;iaLi
Descritivo, a seguir transcnto: l\lEl\JORIAL DESCRITIVO. L~~:~~i!isação d~ Propriedade. Nome'loolRro6dctário:
MARIO PESSOA MAROUES Endereco: Acesso 04. Loteamc:"o Cooperl~on 11- Bairro Jardim Independente I Altamira - Pará. Perímetro: 120,00 m (cento e vinte l11etros). /.r~'a: sõ6l oo m2 (quinhentos metros quadrados).
Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona ~.L!'.lna: Dentro da Légua Patrimonial. Limites e
Confrontações: Perímetro: Urb:mo. FRENTE: com Acc:;so C '. (":~de mede 10,00 m. FUNDOS: com Rua Rio
Bronco, onde mede 10,00 m. LADO DIREITO: com Sra. A,r.·' " ,'.osa dos SJIOtos, onJe mede 50,00 m: LADO
ESOUERDO: com Sra. Canllosina dos Santos Pereira. onde me ._ ::"',00 m. Allam;ra (PÚ), 07 de julho cle 2008. (a)
Tânia M: de Medeiros Costa. Arquiteta. Tânia Maria de ~:,<-::"s Costa. CREA-3IS6-D-RN-457'l-V-PA-AP.
'lF:S, brasileiro, viúvc·. agricultor, portador da
Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. MA'RIO PESSOA MA
carteira de identidade RG nO 6019190 e do CIC nO 065.939.C.::'>2.J, residente e domicilbdD ru Rua Magalhães
Barata n° 1966, Recreio, nesta cidade. Registro Anterior: às !~.;l)S8 do livro 2-AAE s91J.'io n° R-I-M:-18.996. O
referido é verdade e dali fé. Altamira-Paní, 08 de Agosto de 200~> ,', Oficial Interina. (a) /,!! ______
.

r':

•

R-I-M-25.634 - Nos termos da Escritura Pública de lnventár;" ;: Partilha, lavrada !'lO }-gistro Civil de Pessoas
Naturais e Notas, Cartório do 3° Ofício, desta Comarca, datada 6 ~ I ; ;;.07 .2008, lançaj~ àsAls.07/08 do livro C1 sob o
nO 006. O imóvel constante do preser:t~ registro foi adquií·i;::· :par luARIO PESc\'OA 111AROUES: acini~l já
qualificado por Herança deixacla pelo Espólio de ARIS~'~r:S PEREIRA. DOS SANTOS e AI1IR,i
FERNANDES BARBOSA DOS SANTOS. nomeada Inventa,-:, :e ::os lenncs do Arl.990 do Códi;o de Processa
Civil a Sra, AMÉLlA ROSA DOS SANTOS Al.VES. b,o': :·c. casada, costureira, pertado,-a ó C"cto;,-, d·;
id~ntic.lade RG n° 416170S-SSP/PA e elC n° 116.435.872-3'1> .:::>:ntc c donlil'i~iada 1':1 ~ua Ol nO 15,1, 2~!~J'~\)
i\pJrccida, nest~· cidade. Pelo quinh5.o no \'<1lor de RS-IO.S{J,~).::·. ~;cz mil c oitocentos reais). CQnd;c6cs: Ú:; e!:t
Escritura.
l~e[e7idO ~-- verdade e dou fé. AltJillira-Pará, C ,', AgoSh) de 2008. A Ofiei.::.] [nterina. (:1)
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Descntlvo, a segUir transcnto: MEMORIAL DESCRITIVO. Identlficaçao
Prqpnedade. Nome 'do Propnetano:
ALCIDES BARBOSA DOS SANTOS. Endereco: Acesso 04, Lotempento CooperfT~n 11 - Bairro Jardim
Independente I - Altamira - Pará. Perímetro: 148,00 m (cento e quarenta e oito metros). Area: 1.200,00 m' (hum

mi! c duzentos metros quadrados). MunicíQiQ: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da

•

Légua Patrimonial. Limites c Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Acesso 04, onde mede 24,00 ITI.
FUNDOS: com Rua Rio Branco. onde mede 24,00 m. LADO DIREITO: com Passagem 12, onde mede 50,00 m;
LADO ESOUERDO: com Sra. Amélia Rosa dos Santos, onde mede 50,00 m. AItamira (Pá), 07 de julho de 2008.
(a) Tânia M." de Medeiros Costa. Arquiteta. Tânia Maria de Medeiros Costa. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP.
Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. ALCIDES BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, motorista, portador da
cal1eira de identidade RG n" 64015-SSP/PA e do CIC n" 029.535.282-53 e sua esposa ANA SILVA DOS SANTOS,
brasileira, auxiliar de enfermagem, portadora da carteira de identidade RG n° 3031783-SSP/PA e do elC nO
667.356.022-34, residentes e domiciliados na Rua 10 de Janeiro nO I 178, Centro, nesta cidade. Registro Anterior: às
fls.088 do !ivro 2-AAE sob o hJ/,RcL:,~18:996. O referido é verdade e dou fé. AItamira-Pará, 08 de Agosto de
AdIa Suely Ancf.;iefa do Nascimento
2008. A OfIc131 Intenna. (a)
R-l-M-25.635 - Nos termos da,LEscritura pú'8iii;'á 1de'frir,cntári o e Partilha, lavrada no Registro Civil de Pessoas
Naturais e Notas, Cartório ~o 3~fíCiO:~I~,Nat:9&~XS~"(I'q?'ia!daÓCr~~18.07.2008, lançada às fls.07/08 do livro OI sob o
n° 006. O imóvel constantb do presente registro foi adquirido por ALCIDES BARBOSA DOS SANTOS e espo.m;
acima já qualificados poi Herança deixada pelo Espólio cIe ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS e ALZIRA
FERNANDES BARBOSA DOS SANTOS, nomeada Inventariante nos termos do Art.990 do Código de Processo
Civil a Sra. AMÉLIA ROSA DOS SANTOS ALVES, brasileira, casada, costureira, portadora da carteira de
identidade RG n° 1161705-SSP/PA e CIC n° 116.435.872-34, residente c domiciliada na Rua OI n° 154, Bain'o
Aparecida, nesta cidade. Peló quinhão no valor de RS-IIi.8()Ii,OO (Dez mil e oitocentos rcais). Condições: às da
Escritura. o;rercÍido é~erdade e dOLl fé. Altamira-Pará, 08 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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R-I-M-25.. Il Nos 11f~ro ~~:I:l:,~f!ÜÔr(~ iKl~bUfa de Inv0ntário e Partilha, lavrada no Registro Civil de Pessoas
Naturais e INot, S, Cartaria do 0\!QlhtLO;,,,qcsta <:omarca, datada de 18.0~.2008, lançada às fls.07/08 do Hvro OI sob o
nO 006. O imóvel constante do presente registro foi adquirido por A~IEL1A ROSA DOS SANTOS e esposo; acima
já qualinlados por Herança deixada pelo Espólio de ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS e ALZlRA
FERNANDES BARBOSA DOS SANTOS, nomeada Inventariante nos termos do Art.990 do Código de Processo
Civil a Sra. AMÉLlA ROSA DOS SANTOS ALVES, brasileira, casada, costureira, portadora da carteira de
identidade RG n" 4161705-SSP/PA e CIC n" 116.435.872-34, residente e domiciliada na Rua OI n° 154, Bairro
Aparecida, nesta cidade. Pelo quinhão no valor de RS-f(),800,OO (Dez mil e oitocentos reais). Condieões: às da
Escritura. O (.Cfe~/é' verdade e dou fé. Altamira-Pará, 08 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
,1/.
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IMÓVEL - Parte Ideal do terreno, localizado neste município, destacad9
por o maior~ U)iífór'1i~~:N.te1:?'fiál'(.·
Descritivo, a seguir transcrito: lHEMORIAL DESCRITIVO. Identificaçãójoa Pr riedade. Nome do' p'rop~ietário:
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS. Endereco: Rua Rio Branco. LVfamcn.o Coopertron [[ - Bairro Jardim
Independente 1- Altarnira - Pará. Perímetro: 74,00 rn (setenta e quatro metros). Area: 300,00 m 2 (Trezentos metros
quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da Légua Patrimonial.
Limites c Confrontacões: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Rua Rio Branco, onde mede J 2,00 m. FUNDOS:
com quem de direito, onde mede 12.00 m. LADO D[RE[TO: com Sr. Gi[mar Silva Santos. onde mede 25,00 m;
LADO ESOUERDO: com quem de direito, onde mede 25,00 m. A[tamira (Pá), 07 de julho de 2008. (a) Tânia M.'
de Medeiros Costa. Arquiteta. Tânia Maria de Medeiros Costa. CREA-3[56-D-RN-4574-V-PA-AP. Assim está.
PROPR[ETÁR[O: O Sr. MANOEL BARROSA DOS SANTOS. brasileiro, eletricista, portador da carteira de
identidade RG n° 5780858-SSP/PA e C[C nO 033.638.562-53 e esposa MARIA VANDA SILVA DOS SANTOS,
brasileira. do [ar. portadora da carteira de identidade RG n° 5803920-SSP/PA e do C[C n° 749.3[9.032-[5,
residentes e domiciliados na Rua Coronel José Partiria nO 19\ O, Casa 02, Recreio, nesta cidade. Registro Anterior:
às fls.088 do livro 2-AAE sob o,n o K-[-M.-18.996. O referido é verdade e dou fé. A[tamira-Pará. 08 de Agosto de

2008. A Oficial Interina. (a)
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R-1-M-25.637 - Nos termos d~'~ scrit~!~)~~~I,~)~bKe~~~\~~~'\\~&Vii~e Partilha. lavrada no Registro Civil de Pessoas
Naturais e Notas, Cat1ório ~b 3° ficio, desta"Cq!1!~.r~a,.datada de [8.07.2008, lançada às 11s.07/08 do livro O[ sob o
n° 006. O imóvel constante do resente registro foi adquirido por MANOEL BARROSA DOS SANTOS e esposa;
acima já qualificados por Herança deixada pelo Espó[io de ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS e ALZIRA
FERNANDES BARBOSA DOS SANTOS, nomeada Inventariante nos termos do Art.990 do Código de Processo
Civil a Sra. AMÉLlA ROSA DOS SANTOS ALVES, brasileira, casada. costureira, portadora da carteira de
identidade RG nO 4[6[705-SSP/PA e C[C n° I [6.435.872-34, residente e domiciliada na Rua 01 n° 154, Bairro
Aparecida, nesta cidade. Pelo quinhão no valor de R$-IO.800,OO (Dez mil c oitocentos reais). Condições: às da
Escritura. O leferido/é' verdade e dou fé. A[tamira-Pará, 08 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Pal1e Ideal do terreno, localizado neste município, destacado/cta'PFÇãO maiôí:'f j conFon.rieoMerriõrI5l
Descritivo, a seguir transcrito: IlfEI'40RIAL DESCRITIVO. Identificaçâjó da }1ropriedade. Nom~ttt8I.prbSrietário:
GILMAR SANTOS DA SILVA. Endereço: Rua Rio 8ranco, Lot,."nent? Cooperfron 11 - Bairro Jardim
Independente I - Altamira - Pará. Perímetro: 76,00 J11 (setenta e seis métros). Area: 325,00 m 2 (Trezentos e vinte e

cinco metros quadrados). Município: Altamira, Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da Légua

•

Patrimonial. Limites c Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Rua Rio Branco, onde mede 13,00 m.
FUNDOS: com quem de direito, onde mede 13,00 m. LADO DIREITO: çom quem de direito, onde mede 25,00 m;
LADO ESOUERDO: com Manoel 8arbosa Santos, onde mede 25,00 m, Altamira (Pá), 07 de julho de 2008. (a)
Tânia M.' de Medeiros Costa, Arquiteta, Tânia Maria de Medeiros Costa, CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP,
Assim está, PROPRIETÁRIO: O SI'. GIL MA R SANTOS DA SILVA, brasileiro, mecânico, pot1ador da carteira de
identidade RG n° 6019208-SSP/PA e CIC n' 136.122,982-91 e esposa MARIA DO CARMO ASSIS DA SILVA,
brasileira, professora, portadora da cat1eira de identidade RG n° 5038427-SSP/PA e do CIC nO 071.259.922-34,
residentes c domiciliados nesta çidade, Registro Anterior: às tls,088 do livro 2-AAE sob o n° R-1-M-18.996. O
referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 08 de Aposto de 2008. A Oficial Interina. (a)'
, I
n I:i ta do Nasc
R-I-M-25,638 - Nos termos da Escritura Pública de Inventário e Partilha, lavrada {cyR'Uistro \Sl\'iP\:l/,'''P,'s3'oas
Naturais e .No,tas, Cartório do 3° Ofício, dest.a Com~rca, d~t.ada de 18.07 .2008, Iança9~ às p's.(h7Ókid~llY~~;PJ)p;Bnoóv
nO 006. O IInoveI constante do presente regIstro fOI adqulfldo por GILfl1AR SANTOS DA SILVA e esno.m; acima
já qualificados por Herança deixada pelo Espólio de ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS e ALZIRA
FERNANDES BARBOSA DOS SANTOS, nomeada Inventariante nos termos do Art,990 do Código de Processo
Civil a Sra. AMÉLlA ROSA DOS SANTOS ALVES, brasileira, casada, costureira, portadora da carteira de
identidade RG n' 4161705-SSP/PA e CIC n' 116.435.872-34, residente e domiciliada na Rua OI n' 154, Bairro
Aparecida, nesta ci~ade. Pelo quinhão no valor de R$-11i,8lili,OO (Dez mil e oitocentos reais), Condições: às da
Escritura. O r~r'do é )'erdade c dou fé. Altamim-Paní, 08 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Matrícula feita para constar o Título Definitivo de Pr?priedade, ,lseguj{ transcritb:ilmpresso(o(E~-udo
Municipal. Estado cto Pará. Prefeitura Municipal de Altamira. TITULO I1ÉFINtfflVO DE PROPRIEDADE N°3.028~96. Sr. M~unci~ ~astaZIl11, Pr:~cl:ü Municipal de AI~;Hl1lra-PA, no.~io de suas atribUições e de acordo,com o
que dispõe a Lei OrgaI1lca do MUI1lClplO e observado o dlSposto na Lei nO 1.046/96 de 10.09.96 que autonzam o
Poder Executivo a dispor do Patrimônio Público Municipal, na forma que especificam, concede ELIZABETH
DUARTE GUEDES, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, o presente Título Definitivo de
Propriedade do imóvel urbano localizado a Rua li lote 68, quadra C, Bairro Tuti, com as seguintes características:
área total de 108,00 m 2 , com as seguintes dimensões e limites: Frente: com a Rua li, onde mede 6,00 metros; Lado
Esquerdo: com o lote 69, onde mede 18,00 metros; Lado Direito: com o lote 67, onde mede 18,00 metros; Fundos:
com quem de direito, onde mede 6,00 metros, ficando referido imóvel, após a transcrição do presente título
comprobatório na Cartório do registro de Imóveis da Comarca de Altamira-PA, livre e desembaraçado para
qualquer transação, ressalvadas as obrigações tributárias c cartorárias. Esse Título foi registrado na página
024/verso do livro de n' 008 do Registro de Títulos Definitivos de Propriedade. Altamira-P A, 27 de setembro de
1996. (a) Maurício Bastazini. Prefeito Municipal. (a) Laudemir de Mattos. Chefe do Setor de Construção,
Conservação e Reparos. PROPRIETÁRIA: 1\ Sr.' EUZABETH DUARTE GUEDES, brasileira, casada, residente
e domiciliada na Travessa Pedro Acácia nU 680 BailTo Brasília, nesta cidade, portadora da carteira de identidade RG
nO 1510779-PC/PA c do CPP/MF n' 278.952.382-72. Registro Anterior: às 11s.252 do livr 2 E sob o nO 1.822. O
referido é verdade c dou fé. /\ltamira-Pará, 18 de Aooslo de 2008. A Oficial Interina. (a)
a Siíé"luA.nchi
. Na cime.
R-l-M-25.639-Nos termos do TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N"-3.028/96' datado lilI i 27 1o'9"l9%,
firmado pelo Prefeito Municipal Maurício Bastazini. O imóvel constante do presente r gid~oufCj'il)~8~~~)iX!~_~'i~bfnr v/::<.,
ELIZABETH DUARTE GUEDES, acima já qualificada por compra feita a PRÉFEITURA MUNICIPAL DE
ALTAil1/RA-PARA, no uso de suas atribuições e de acordo com o que dispõe la Lei Orgânica do Município c
observado o disposto na Lci n' 1.046/96 de 10.09.96 que autorizam o Poder Executivo a dispor do Patrimônio
PÚblico Municipal. Sem valor declarado. Condições: às/do Titulo. O refcrido é verdade e dou fé. AItamira-pará, 18
de Agosto de 2008. A Olicial Interina. (a)
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IMÓVEL - Feita para constar a Certidão de N"-079/21108. a seguir transcritajlmpreSsoJ(jcBstlldei'Mufridipál,'·
Prefeitura Municipal de Altamira. Coordenadoria de Planejamento e DesenYolvjnento. CERTlDÃ(J'!V'"o'7'9/2008.
A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento. Certifica na fornJ~/requerida para os devidos fins de direito
que o imóvel localizado a Rua Manoel Umbuzeiro n° 1.515, bairro centro, nesta cidade, foi titulado em nome da
Sra. Francisca Alves dos Santos sob o n° 916/84, conforme descrição abaixo, c a originalidade de sua documentação
padece de vícios. TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N'-916184. Se. Edmilson Moreira Veras, Prefeito
Municipal de Altamira, Estado do Pará, usando de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe os Artigos
I", 13', 15" da Lei Municipal O16/80 de 27/1 0180, que autoriza o Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do
Patrimônio MunicipaL Concede a Sra. FRANCISCA ALVES DOS SANTOS, brasileira, casada, domésticas,
residente e domiciliada nesta cidade. O presente Título Definitivo de Propriedade do terreno urbano, sito á Rua
Manoel Umbuzeiro n° 1.515, entre a Travessa Lindolfo Aranha e Futura PerilTIetral nesta cidade, com as seguintes
características: com área total de 247,99 111 2 (duzentos e quarenta e sete metros e noventa e nove centímetros
quadrados), com as dimensôes e limites: Lado Direito: com Sr. Ivo Aranha de Carvalho, onde mede 29,70 metros;
Lado ESquerdo: com a Sra. Gracimar, onde mede 29,70 111etros; Fundos: Com o SI'. José Edson Bulamarqui de
Miranda, onde mede 8, I O metros; Frente: com a Rua Manoel Umbuzeiro, onde mede 8,60 metros. Ficando o
referido terreno, de ora em diante, livre e desembaraçado para toda e qualquer transação com terceiros, sendo o
presente título o documento comprobatório ressalvadas, as obrigações tributárias. Este Título dói registrado à
página ISO do livro 003 do Registro de Título Definitivo de Propriedade. Por ser a expressão da verdade datamos e
assinamos a presente certidão, para que surta os legais efeitos na legislação específica na espécie. Altamira-Pá, 11
de Setembro de 1984. Altamira-Pá, 21 de julho de 2008. Ca) Silvane Feitosa Santana. Coord. De Planejamento ElE.
Silvane Feitosa Santana. Mal. W 01119. Porto W 0058105. PROPRIETÁRIA: A Sra. FRANCISCA ALVES DOS
SANTOS, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade RG n" 5463075-PCIPi\ e do Cle/MF n'
100.872.652-49, residente e domiciliada na Rua Manoel Umbuzeiro n' 1.521, nesta cidade de Altamira-Pá. Registro
Anterior: às fls.252 do livro!J1E/,~. ob o n' 1.8.22. O referido é ,vernade e dou fé. Altamira-Pará, 18 de i\gosto de
.
.
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"T1.1'
I 1 lC' iC":] do NaSClmerrto
2008. A OfiCIaI Interina. (a
! jA-'V4IUU(' Y ~.f.
• ':.
•
R-I-M-25.640-Nos tennos!drf.""·ertidCa
1.'=.:1208, datado de 21 072008 e TÍTULO DEFINITIVO DE
PROPRIEDADE N'-916184. atado de 11.0'l'.k98..... i')'imóvel constante do presente registro foi adquirido por
FRANCISCA ALVES DOS ANTaS, acima já qualificada por compra feita a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTAil1/RA-P.4RA, usmiCIo de suas atribuiçôes legais e de acordo com o que dispõe os Artigos 1°, 13°, 15° da Lei
Municipal 016180 de 27/JO/80, que autoriza o Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do Patrimônio
Municipal. Sem valor declarado. Condições: às do Título e da ce: idto nO 079/08~O referido é verdade e dou fé.
Altamira~Pará, 18 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Uma (OI) Parte Ideal de 88./2 m 2, do imóvel urbano situado ml/Rual~ronei Jo-Sé--P9I.t1f}Xt,~~Ç~ntf~,O"
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nesta cidade, destacado da porção maior de 22325 111:, conforme rnenlorial descritivo a seguir transcrito:

MEMORIAL DESCRITIVO. Identificação da Propriedade: Nome do Ijoprietário: PRELAZlA DO XINGU.

•

Endereco: Rua Coronel José Porfírio. Bairro Centro - Altamira-Pará. perdnctro: 41.75 ll1 (quarenta e um metros e
setenta c cinco centímetros). Área: 88,12 /112 (oitenta c oito metros c doze centímetros quadrados). Município:
Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da Légua Patrimonial. Limites c Confrontações.
Pcrimetro: Urbano. FRENTE: com Sr. Eládio Nogueira Sales. ondc mede 5,75 m. FUNDOS: com Sra. Zuleide
Maria Souza Santos. onde mede 6,00 m. LADO DI REITO: Sra. Maria de Nazaré Oliveira,onde mede 15.00 m.
LADO ESOUERDO: com Prelazia do Xingu. onde mede 15.00 m. Altamira (Pá), 02 de julho de 2008. (a) Tânia
M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. Tânia M." de Medeiros Costa. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP. Assim está.
PROPRIETÁRIO: A PRELAZIA DO XINGU, Entidade Religiosa e Beneficente, com sede á Rua Coronel José
Porfírio nO 1720, Centro, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, devidamente inscrita no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) sob o n° 04.892.592/0001-54: neste ato representada pela sua
bastante Procuradora a Irmã DIUNA CHIELLE, brasileira, solteira, maior, capaz, religiosa, poriadora da Cédula de
Identidade RG nO 35.238.669-I-SSP/SP c detentora do CPF/MF sob o n° 021.838.798-90, residente e domiciliada
nesta cidade de Altamira, Estado do Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração, lavrado nas Notas do
Cartório do 2° Ofício, desta Comarca, lançada às fls.lS9 do Livro n° 133, datada de 12.02.2007, que fica arquivada
em Cartório para fins de direito. Registro Anterior: às 0.\".166 do Iil'rtJ 2-AAAD sob o nO R-I!tVl-25.5Z3. O referido ,é
t
verdade e dou ré. Altamira-Pará, 18 de A )osto de 200·S. A Oficial Interina. (a
:..tia ~1~ ...:;n.c~i~,t<1~ ~o J'Ia~·c me"

rI.

R-I-M-25.64! - Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, destas No} s da da ~ec1.8,01;.Üí>;lançada âsó, ,i,
I1s.137v'/138,,0 do livro n' 156 sob o n° 10.623/08. O imóvel constante do presen e registro foiiàdquiridü\por
PRELAZIA DO XINGU, acima já qualificada por compra feita a ELÁDIO NOGUEIRA DE SALES, portador
da carteira de identidade RG n' 4726291-PC/PA e do CPF/MF n° 171.876.'132-53 e sua esposa Sra. EDlMAR
COSTA DE SA LES, jlOltadora da catteira de identidade RG nO 610 1323-SSP/PA c do CPF/MF n° 069.291.762-49,
ambos brasileiros, casados sob o regime da comunhão gemi de bens, pescadores, residentes e domiciliados na Rua
Coronel José Porrírio !lo 1970, Bairro Centro, nesta cidad de Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado
de R$-IO.OOO.OO (Dez mil reais). Condições: às d a I~scliitura. O referido é verdade e dou fé. Altarnira-Pará, 18 de
,~, /;
.
Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Uma (O I) Parte ideal do imóvel semi-urbano, localizado nesla cidade. d~stacadcfd,\' 'jJ'blÇ'li!\ ''''aior,
..
conforme memonal dcscntlvo a seguir transcnto: MEMORIAL DESCRITIVO. Propnetano: SARNEY SILVA DO
NASCIMENTO. Município: Altamira. Estado: Pará. Limites e confrontacões: FRENTE: com Avenida Tancredo
Neves. FUNDOS: Oliveira & Melo Ltda. LADO DIREITO: Oliveira & Melo Ltda. LADO ESOUERDO: Oliveira
& Melo Ltda. Limites e confrontacões: Frente com uma distância de 20,00 metros e confrontando com Avenida
Tancredo neves, seguindo pelo lado direito com uma distância de 25,62 metros confrontando com Oliveira & Melo
Ltda., seguindo pelo fundo com uma distância de 20,00 metros confrontando com Oliveira & Melo Ltda., seguindo
pelo lado esquerdo com uma distância de 25,62 metros confrontando com Oliveira & Melo Ltda., chega-se ao lado
inicial da descrição deste perimetro. (a) Eng.' José Júlio Nascimento Neto. CREA-n'.15151-D/PA. Assim está.
PROPRIETÁRIO: O Sr. SARNEY SILVA DO NASCIMENTO, brasileiro, casado com Andreza Anchieta do
Nascimento, sob O regime da comunhão parcial de bens, bacharel em direito, portador da carteira de identidade RG
nO 95002669052-SSP/CE e do CPF/MF nO 655.725.482-00, residente e domiciliado na Rua Intendente Floriano n'
2307, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às tIs.174 do livro 2-AAU n' R-I-M-23.276. O
referido é verd de e dou fé. A Itamira- ará, 19 de Agosto de 2008. Assinando no impedimento ocasional da Oficial
'~l!clen da Silva A!vee
Interina. (a)
R-I-M-25.M2-Nos termos da· scritura PÚ ica de Compra ~"fentla,e.~as Notas datada de 19.08.08 lançada as
fls.139v'1140v' do livro n' 156 sob o nO 10.624/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido por
SARNEY SILVA DO NASCIMENTO, acimajá qualificado por compra feita a OLIVEIRA & MELO LTDA,
pessoa juridica de direito privado, portadora do CNPJ/MF n' 04.4344.298/0001-08 e inscrição estadual n'
15.224.698-3, com sede na Rua I' de Janeiro n' 1835, nesta cidade, representada neste ato pelo sócio proprietário
Sr. EMILIANO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade RG n' 5038885SSP/PA e do CPF/MF n' 004.984.082-16 e ANA MELO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, do lar, portadora da
carteira de identidade RG n' 239642-SSP/PA e do CPF/MF n' 327.848.562-91, ambos residentes e domiciliados na
Estrada de Acesso ao Aeroporto, km-02, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de
R$-12.000,00 (doze mil reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de AltamiralPA, foi no valor de Ek.
25.000.00 (vinte e cinco mil reais). Condicões: às da Escritura. O referido é verdade e dou fé. Altam' a-Pará 19 de
Agosto de 2008. Assinando no impedimento ocasional da Oficial Interina. (a)
Escrevt:nte
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R-I-M-25.643 - Nos termos da Escritura Pública de Inventári? e P ilha::!lavradâ·_'rlQ'){~g'i~"r91T~a~.i} de Pessoas
Naturais e Notas, Cartório do 3' Oncio, desta Comarca, datada pe I~, 7.2008, lançada,às,ns,07/08 do livro OI sob o
n' 006, O imóvel constante do presente registro foi adquir)do por CARMOSINA DOS SANTOS PEREIRA e
esposo; acima já qualifícados por Herança deixada pelo Espólio de ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS e
ALZIRA FERN4NDES BARBOSA DOS SANTOS, nomeada Inventariante nos termos do Art,990 do Código de
Processo Civil a Sra, AMÉLlA ROSA DOS SANTOS ALVES, brasileira, casada, costureira, portadora da carteira
de identidade RG n' 4161705-SSP/PA e CIC n' 116.435,872-34, residente e domiciliada na Rua OI n' 154, Bairro
Aparecida, nesta cidade. Pelo quinhão no valor de R$-IU.800,OU (Dez mil e oitocentos reais). Condições: às da
Escritura. O referido é /~erdadc c dou ré. Altamira-Pará, 19 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
111/;.
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IMÓVEL - Um Imóvel Urbano, situado na Rua Coqueiro, Bairro Jardim O!icntc;aesignffijSlfMlpla'Ht~,~ UG1JtnO?ei
"A", com a seguinte característica: perfàz uma área total deIf5U.OOln(1 (duzentos e êif1qütfrit8i)netros

li da quadra

quadrados), com os seguintes limites e confrontações: Limita-se pela FRENTE: com a Rua Coqueiro, onde mede
10,00 metros; FUNDOS: com o lote 21 da mesma quadra, onde mede 10,00 metros; LADO DIREITO: com o lote
15 da mesma quadra, onde mede 25,00 metros e LADO ESQUERDO: com o lote 17 da mesma quadra, onde mede
25,00 metros. PROPRIETÁRIA: A Sra. I{OSANA REIS COSTA, brasileira, solteira, maior, capaz, autônoma,
portadora da carteira de identidade RG n' 5412270-SSP/PA e do CPF/MP n' 902.048.242-49, residente e
ü

domiciliada na Alameda São Pedro n 4164, Bairro Jd. Independente I, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará.
Registro Anterior: às /l.fi.()O! do livro 2-AAAE sob o nO R-J-ill-25.605. O referido é verdade c dou fé. AltamiraPará, 21 de A 0 05tO de 2008. A Oficial Interina. (a)

7/'1

Nédia Suefy Ançnieta do Nascimento

om'

•

R-l-M-25.644- Nos termos da Escritura Pública dei
ra c Ve{~d&,·ígl~S!f\f~".,q,~sciçI3;~~99.-:Pc 21.08.08 lançada as
nS.14lyol142vo do livro n° 156 sob o n° [O.62~~08.
imóvel constante:."çi9,~presente registro foi adquirido por
ROSANA REIS COSTA, acima já qualificada/por ompra feita a ADRIANO COQUEIRO DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, maior, capaz, contabilista, tortador da carteira de identidade RG n° 3.793.692-SSP/PA c do
CPP/MF n" 659.601.222-00, residente e domiciliado na Avenida Leste Oeste n' 3.700, Bairro Sudam 11, nesta
cidade de Altamira,jEstado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$-8.001i,OO (oito mil reais). Condicões: às da
Escritura. O r'êfer.i 6 ~vcrda~e ,c. dou fé. Altamira-P<lrá, 21 de Agosto de 2008. A Oficial Interina (a)
//(,1 adía $Udfi .. ,-',~ ~:',:~ ele, N{]scimenta
AV-I-M-25.644 Feit~.ifõl};~iJ:ºj~::\~P,(À,u'~._:qRóiI1;~vcl acima descrito e ean ronta o OI e 1 lea a uma
asa
Residcnciál, ~i uada na Rua",Ço.·çmeit:Q s!n~ Bairro Jd. Oriente, nesta cidade, com LlCENCA PARA
CONSTRUCAO DE N° I02/0S, datada de 29.08.2008, assinada por (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta.
CREA-jI56-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. Mansollf. Secretário de Obras. Matricula n° 02150.

Constryção própria em alvenaria, com travejamento em madeiras de lei, coberta com telhas de barro, toda forrada
em PVc. Características: Internamente: cinco (05) portas em macieiras de lei. Externamente: duas (02) portas em
ferro c vidro inclusive a de acesso para o quintal. seis (05) janelas em ferro e vidro e dois (02) vitrô e janelão na
copa. Dependências: LIma (01) sala de estar, uma (OI) sala de jantar, uma (01) copa/cozinha, uma (01) área de
serviço, dois (0:2) dormitórios, uma (OI) circulação, um (OI) V/C com banheiro contíguo social e uma (OI) suíte,
todos em piso de cerâmica. Derivação de Água: Poço comum. Iluminação: Centrais Elétricas do Pará-CELPA.
Serventia Sanitária: WC, com fossa séptica. Área Construída: 69.83 m 2 (sessenta e nove metros e oitenta e três
centímetros quadrados). Valor da Construção: RS-48.000,OO (quarenta e oito mil reais). CERTlD/fo: Dispensada a
CCJ1idão Negativa de Débito-CND, em virtude de a construção possuir área inferior a 70,00 m2 (Setenta metros
quadrad.b.«!.(:
s) . . ~ucl!f
;t;,fe,l:ido-é..
v. ,rdade e,dou fé Altamira-Pará,. 29 de Agosto de 2008. A Oncial Interina. (a)
Anc 121,} (:0 T\'3SClmen,l o
I
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A VI"2-M- 5.644 ~ i2ti6tiede'-se,:·tt'''estai'a\i~ação para constar a CARTA DE HABITE-SE, a seguir transcrita
Impress o Escudo MlInici#rlPlf>}t~itllra Municipal de Altalllira. Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e Infra-Estrutura. CARTA DE HABITE-SE N' 038/2(}li8. De acordo com o despacho proferido a 28 de
Agosto de 2008 no processo de n° 103/08, requerido por Ros:m3 Reis Costa, protocolo n° 191/08 de 28 de Agosto
d~ 2008, a construção existente na Rua Coqueiro sinO, Qd. A lote 16, Bairro Jd. Oriente, foi concluída de acordo
com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal nO 1.394/97, aprovado no dia 27 de junho
de 1997, conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N° 103/08, expedida em 29 de Agosto de 2008 e por
requerimento do interessado de prol. N'l 192/08 de 28 de Agosto de 2008, estando, pois, em condições de ser
habitada e/ou utilizada em área construídn total de 69,83 m 2 (sessenta e nove metros e oitenta e três centímetros
quadmdos). Foram pagas as tnxns, conforme DAM, expedido em 28 de Agosto de 2008. Allamira-(PA), 29 de
Agosto de 2008. (a) Tânia Maria de Medeiros C')5ta. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo
Fábio F. Mansour. Secretário de Obras. Matncula n° 02L50. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 29 de
/v.! ~Suel.IJ A!".c:-ie~a ~o Nascimento
Agosto de 2008. A Oficial Interina (a)
R-2-M-2?64~- Nos te.rmos _dO contr~,t7. por/~lstrumen:o. pat~iCl~l~l.r~'d:~;'c.ompra":'ee\íenda de unidade isolada e mútuo
de credito lIld!v!dual=FGTS. Contrato N°-8055/0000322. -A com obngaçoes e allcnaçao fiduc13rl3-c:lrta
I
;
Qualificação das partes. Vendedor: Rosana Reis Costa, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 15/0911985,
estudante, portadora da carteira dc identidade RG 5412270 expedida por SSP/PA em 24/07/2003 e do CPF
902.048.242-49, residente e domiciliada em Rua São Pedro, 4164, .ld. Ind. I, em Altamira/PA. Compradores e
Devedores Fiduciantes: Clemilson Silva Nunes, nacionalid(lde brasileira, casado no regime de comunhão parcial de
bens, nascido em 25/08/1978, militar, portador da carteira de identidade RCi 27652 expedida por SSP/PA em
07/07/1999 e do CPF 657.793.122-49, slla esposa Rcnvellc Cabral c Silva, nacionalidade brasileira, nascida em
31/1211985, assistente administrativo, portadora da carteira de identidade RG 5039444 expedida por SSP/PA em
19/0112002 e do CPF 828.838.232-00, residentes e domiciliados em Rua dos Crisântemos, 1363, ld. Primavera, em
Altamira/PA. Credora Fiduciária: Caixa Econômica Fcderal-CEF, instituição financeira sob a forma de empresa
pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei na 759, de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-
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- um IlTIüveJ Urbano, situado na Rua Coqueiro, BailTo Jardim orié'n;J,;!eSigna49f~avRfaNtala~rlcofe
n°
I'
.LtV - !',l:"l.'tro oe movei

15 da quadra "A", com a seguinte característica: perfaz uma área total de 2S{) 00 11 1 (duzentos e .cj[lq~~!1~~\metros
quadrados), com os seguintes limites e confrontações: Limita-se pela FR~rE: com a Rua Coqueiro, onde mede
10,00 metros; FUNDOS: com o lote 22 da mesma quadra, onde mede 10,00 metros; LADO DIREITO: com o lote
14 da mesma quadra, onde mede 25,00 metros e LADO ESOUERDO: com o lote 16 da mesma quadra, onde mede
25,00 metros. PROPRIETÁRIA: A Sra. ROSA NA REIS COSTA, brasileira, solteira, maior, capaz, autônoma,
p0l1adora da carteira de idenlidade RG n" 5412270-SSP/PA e do CPF/MF n" 902.048.242-49, residente c
domiciliada na Alameda São Pedro n" 4164, Bairro Jd. Independente I, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará.
Registro Anterior: àsf/... OOI do livro 2-AAAE sob o n° R-I-ft'f-25.605:0 referido é verdade e dou fé. Altamira-

Pará, 21 de Aoosto de 2008. A Oficial Interina. (a)

•

"J

ãd({Suely Ane' ict.1 do Nascimento

os termos da Escritura Pública de Compl~} vcn~ao~~M~~~~,~t~f(Ut~,~~\,g~ 21.08.08 lançada as
fis.143°1144 e v.O do livro n" 156 sob o n' 10.626108/0 iplóvel constante"d9,:RresePte registro foi adquirido por
ROSA NA REIS COSTA, acima já qualificada por/compra feita a ADRIANO COQUEIRO DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, maior, capaz, contabilista, porta/dor da cal1eira de identidade RG nO 3.793.692-SSP/PA e do
CPF/MF n" 659.601.222-00, residente e domicilia~o na Avenida Leste Oeste o" 3.700, Bairro Sudam 11, nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo c ajustado de R$-8,OOO.OO (oito mil reais). Condições: às da
Escritur{7 / referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 21 de Agosto de 2008. A Oficial Interina (a)
1I lJiiiÍia Sw:l!/ :
; :dximento
.
- -

-~.'::"J

.
.,)
-t~."81l'2i(rªr~ ...c.oP.s.t~r flllSvclY Imóvel acima descrito e confrontado foi edificada urna (OI) Casa
Resiflcnci'al, situada na A\ua :r.Coquciro sin°, Bairro Jd. Oriente, nesta cidade, com LICENÇA PARA
CONSTRU0iO DE N" 102/08, datada de 29.08.2008, assinada por (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta.
CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de Obras. Matrícula n" 02150.
Construção própria em alvenaria, com travejamento em madeiras de lei, caberia com telhas de barro, toda forrada
em PVc. Características: Internamente: cin<.:o (05) palias em madeiras de lei. Externamente: duas (02) porias em
ferro e vidro inclusive a de acesso para o quintal, cinco (05) janelas em ferro e vidro e dois (02) vitrô.
Dependências: urna (O I) sala de estar, utna (O I) sala de jantar, uma (O I) cozinha, uma (O I) área de serviço, um (O I)
dormitório, um (O I) Hall, um (O I) \VC com banheiro contíguo social c uma (O I) suíte, todos em piso de cerâmica.
Derivação de Água: Poço comum. Iluminação: Centrais Elétricas do Pará-CELPA. Serventia Sanitária: WC, com
fossa séptica. Área Construída: 69.65
(sessenta e nove metros e sessenta e cinco centímetros quadrados). Valor
da Construção: R$-48.000,OO (quarenta c oito mil reais). CERTlf),io: Dispensada a Certidão Negativa de DébitoCND, em virtude de a construção possuir área inferior a 70,00 m 2 (Setenta l11etro~ quadrados). O referido é verdade
11/
----e dou fé. Altamira-Par:i, 29 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)

",.1

.:l -

•

Procede-se a esta averbação p<lra constar a CARt~'i)E HABITE-SE, a seguir transcrita

R-2-M-25.645-Nos termos do contrato PQP./· t1il~1 1tg,p;lItlcnlruvtl~ compra e venda de unidade isolada e mútuo
com obrigações e alienação fiduciária-cfi~ti d .créditd'l\~ndiv.idual-FGT.S .. C()lltra~() N°_8~5510()OO!21. A :
Qualificação da partes: Vendedor: Rosan3 IReis osta, naclona!Jdad~ brasllel~a, solteIra, naSCida em..., 1)/091198),
estuelante, portadora da carteira de ielelltjllade RG 5412270 expedlela por SSP/PA em 24107/2000 e do CPF
902.048.242-49. residente e domiciliad<l em Rua São Pedro, 4164, Jd. Inelep. I, em Alt~mlra/PA. Compr~doles.
Ostiano Santo~ Costa, nacionalidade brasileira. casado no regime de comunhão parcla! de bens, naSCido em
29/07/1961, motorista, portador da carteira de identidade RG 2956426expeelido por SSP/PA em 1111 1/1980 e elo
CPF 247.187.425-87 sua esposa l\'laria Rosa dos Reis Costa, naciOnal1dade brasileira, naSCida em 28/04/~ 9~4, do
lar, portadora ela carteira ele identidade RG 3920363 expedida por SSP/PA em 11102/1998 e do CPF 90.L)2J.~22.87, residentes e domiciliados em Alameda São Pedro, 41,64, Ind. I, em A\tan~lr~PA. ~redora Flducl~r~a., C::a1x'1
Econômica Fcderal-CEF, instituição fInanceira sob a forma de empresa publica, vmculada ao Mmlsteno da
Fazenda, criada pelo Decreto-Lei nO 759, de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei ~0.1259 de 19.02.1973, re~endo
se pelo Estatuto vigente na data da presente contrataçi'ío, COI11 sede no Setor bancano Sul, Quadra 4, lotes 1:1, em
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- Um Imóvel Urbano, situado na Rua Coqueiro, Bairro lardin) 0riel)Íé, desigoa<lmUill pl~~~Â'; l~\i&~i,
l1e (duzentos e.tin~lIjenta\Inetros
quadrados), com os seguintes limites e confrontações: Limita-se pela
E: com a Rua Coqueiro, onde mede
10,00 metros; FUNDOS: com o lote 20 da mesma quadra, onde mede 10,00 metros; LADO DIREITO: com o lote
16 da mesma quadra, onde ",lede 25,00 metros e LADO ESOUERDO: com o lote 18 da mesma quadra, onde mede
25,00 metros, PROPRIETARIO: O SI". RONALDO ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, maior, capaz,
administrador, portador da carteira de identidade RG n' M-9106922-SSP/MG e do CPF/MF n' 029,792.486-90,
residente e domiciliado na Alameda São Pedro n° 4164, Bairro Jd. Independente I, nesta cidade de Altamira Estado
do Pará, Registro Anterior: às flsJIOI do livro 2-AAAE sob o
R]/-M-25,605éO referido é verdade e' dou fé,
Altamira-Pará, 21 de A 'osto de 2008. A Oficia! Interina. (a)
,/I!"
!-:i€ta do Nascimento

11 da quadra "A", com a segu!I1te característica: perfaz uma área total

ctf.h50lJO
FRENl

r

- -o . . - os ter~10s a :cntura Pú Ica de Compr'l . V7e'da, d~;tasf'~~t~;",?~.t~_~~;:~?n~~~:9.8.08 lançada as
Os,I45v /146 e v,' do lIVrO n' 1)6 sob o n" 10,627/08, 0mov constantPi:lo'presente
registro foi adquirido por
/l.IP·nl~a-1 1\
RONALDO ALVES SOARES, acima já qualificado por compra feita a ADRIANO COQUEIRO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, capaz, contabilista, portador da carteira de identidade RG n° 3.793.692SSP/PA e do CPF/MF n" 659,601.222-00, residente c do\niciliado na Avenida Leste Oeste n' 3,700, Bairro Sudam
11, nesta cid~ae de Altamira, Estado do Pará, Pelo preço certo e ajustado de R$-8.000,00 (oito mil reais), Condicões:

às da

~~/itU~~~.~.i~~ .~ .~~.I;;d?'?'~0c7mg:?r1f,
, ...

i ,.

i-:
l~

;

.

.i'

I

,"
,, .
"

,.;,
i

J.,
i~

I

fé. Altamira-Pará, 21 de Agosto de 2008. A Oficial Interina (a)

. . . . . ,1

A V, l-M-:'2s.646 9-(péito 'para: eqn:starl1 \YiC' no imóvel acima descrito e confrontado foi edificada uma (O 1) Casa
Re1idendial. situada n~Jt;Rü'â-l)Coqueiro s/no, Bairro Jd. Oriente, nesta cidade, com LICENÇA PARA
CONSTRUCA-O DE N' /39/08, datada de 29,08,2008, assinada por (a) Tânia Maria de Medeiros Costa, Arquiteta,
CREi\-3156-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F, Mansolll", Secretário de Obras, Matricula n' 02150,
Construção' própria em alvenaria, com travejamento em madeiras de lei. cobclia com telhas de barro, toda forrada
em PVc. Características: Internamente: cinco (05) portas em madeiras de !ei. Externamente: duas (02) pOlias em
fCITO e vidro inclusive a de accsso para o quintal, sete (07) janelas cm ferro ç vidro, dois (02) vitrô. Dependências:
uma (O 1) sala de estar, uma (O I) sala de jantar, uma (O 1) copa/cozinha, uma (O 1) área de serviço, dois (02)
dormitórios, uma (OI) circulação, um (01) WC com banheiro contíguo social c uma (OI) suíte, todos em piso de
cerâmica. Derivação de Água: Poço comum. Iluminacão: Centrais Elétricas do Pará-CELPi\. Serventia Sanitária:
WC, com fossa séptica. Área Construída: 69.83111 2 (sessenta e nove metros c oitenta e três centímetros quadrados).
Valor da Construção: R$-48,OOO,OO (quarenta e oito mil reais), CERTIDÃO: Dispensada a Certidão Negativa de
Débito-CND, em viliudc de a construção possuir área inferior a 70,00 111 2 (Setenta metros quadrados). O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará. 30 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
A V-2-M-25.646 - Procede-se a esta averbação para constar a CARTA DE HABITE-SE, a seguir transcrita
Impresso o Escudo Municipal. Prefeitura Municipal de Altamira. Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e Infra·Estrutura, CARTA DE HABITE-SE N" 1154/2008, De acorelo com o despacho proferido a 27 ele
Outubro de 2008 no processo de nO 139/08, requerido por ROrl<lldo Alves Soares, protocolo n° 258/08 de 27 de
Outubro de 2008, a construção existente na Rua Coqueiro s/no, QcI. A lote 17, Bairro Jd. Oriente, foi concluída de
acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal n° ! .394/97, aprovado no dia 27
de junho de 1997, conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N° 139/08, expedida em 29 de Outubro de 2008
e por requerimento do interessado de prol. N° 259/08 de 27 de Outubro de 2008, estando, pois, em condições de ser
habitada e/ou utilizada em área construída total de 69,S3 rn 2 (sessenta e nove metros e oitenta e três centímetros
quadrados). Foram pagas as taxas, conforme DAM, expedido em 27 de Outubro de 2008. Altamira-(PA), 29 de
Outubro de 2008, (a) Tânia Maria de Medeiros Costa'4,rquiteta, CI)EA-315G-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo
Fábio F. Mansour. Secretário de Obras._ ~ttrícula. nJ 02n 50. 9,.:referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 30 de
Outubro de 2008. A Oficial Interina a !1Ãctla Sueíy IA ile~a _ ~.ascimento
R-2-M-2S.646-Nos termos do contrato por ~rs,Hi~J»:eT~ ( ,.p:~,(r!c,~D,!!;,º~.!;çompra e venda de unidade isolada e mútuo
com obrigações e alienação fiduciária-cmi,,f de créqj.r :;indi.vidual-FGTS - com utilização dos recursos da conta
vinculada do FGTS dos devedores, Conlralo N°-80S 10000331, A - Qualificação das panes, Vendedor: Ronaldo
Alves Soares, nacionalidade brasileira, separado judicialmente, nascido em 11I0711976, autônomo, portador da
carteira de identidade CNH 01794543371 expedida por CNT/PA em 05/05i2004 e do CPF 029,792.486-90,
residente e domiciliado em Alameda São Pedro, 4164, Independente I, em AltamiralPA. Compradores e devedores
fiduciantes: Carlos Roberto Fcrrcira Braga Júnior, naciunalidade brasileira, casado no regime de comunhilo
parcial de bens, nascido em 27/03/1985, vendedor, portador da carteira de identidade RG 4760327 expedida por
SSP/PA em 18104/2002 e do CPF 008,803,991-98, sua esposa Elisama Santos Gomes Braga, nacionalidade
brasileira, nascida em 15/08/1990, autônoma, pOliadora da cmieira de identidade RG 5092921 expedida por
SSP/PA em 01110/2008 e do CPF 902,047,512-68, residentes e domiciliados em Rua Manoel Umbuzeiro, 1932,
Casa, em AltamiralPA. Credora Fiduciária: Caixa Econômica Feder;]1 CEF, Instituição Financeira sob a forma
de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12.08.1969, alterado
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R-I-M-25.647-Nos termos da Escritura P,úlíli a de C9InJlr,~iS Y,ç!~da.cdestlisóNotas datada de 21.08.08 lançada as
I1s.147 yo/148 e v.O do livro nO 156 sob l{ n° 0.628/08. O irnóye1reon!tânte do presente registro foi adquirido por
MARIA GORETE DA SILVA COS11A, acima já qualificada por compra feita a ADRIANO COOUEIRO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, maior,&' capaz, contabilista, pOIiador da carteira de identidade RG nO 3.793.692SSP/PA e do CPF/MF n' 659.601.222-00. residente e domiciliado na Avenida Leste Oeste n' 3.700, Bairro Sudam
11, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$-7.500.00 (sete mil e quinhentos
reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi no valor de RS-8.()()(),OO (oito mil reais).
Condições: às da/EscrituJ:tCl) referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 21 de Agosto de 2008. A Oficial Interina
(a)
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AV-7-M-3,365-Procede-se a presente averbação para constar o OFIC~%,;l
4/N" 12I~~L{lj;r d~"Br""iJj<\m!;9,:de
Maio de 2008.. de ordem do EXlllo. Sr. Juiz Federal Dr. K laus Kuschc'k el ar Convocado , d{h~r6ee!:ro extraído
dos autos de n° 2002.39.02.000627-9/PA, assinado pela Sr. lI Lúcia HelkPna Pires Ferreira de Barros - Coordenadora
da Quarta Turma· Diretora, autorizando a realização da averbação da reserva legal no imóvel acima registrado. O
referido é verdade c dou fé. Altamira-Pará, 18 de Agosto de 2008. A Oficial Interina (3)
'4~i
el~ do. N scimj

~
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AV-8-M-3.365-Procedc-sc a esta averbação de acordo com as atribuições que me JUo;#é' '.fer)qfl:S~ PQh,j~!HÇdê
requerimento datado de 18 de Agosto de 2008, firmado por WANDERLAN DE OIJIVEI A CRUY,lbrasileiro,
separado judiciaiInente, comerciante, portador da carteira de identidade RG nO 3406658-SSP/PA e detentor do
CPf/MF n° 081.352.901-87, residente e domiciliada na Avenida D'Jalma Dutra o" 2140, nesta cidade de Altamira,
Estado do Pará; cuja petição fica arquivada neste Cartório que no livro acima mencionado à margem da matrícula
n° 3 ..365, deste Registro de Imóveis, relativo a Um (OI) Imóvel Rural designado de Lote /lo 115 da Glebllllo OS,
localizado neste município de Altamira, Estado do Pará, com uma área de 481.3356 !w (quatrocentos e oitenta e
um hectares, trinta e três ares e cinqüent<t e seis centiares), de propriedade do acima qualificado, é feita a necessária
averbação concernente à área constituída exclusiv3mente como Reserva Legal Obrigatória correspondente ao
mínimo de 80% (oitenta por cento) da superfície do imóvel, onde não será permitido o corte raso e vedado a
alteração de sua destinação nos casos de Transmissão a qualquer título ou desmembramento da área, conforme
estabelece os dispositivos do parágrafo único do artigo 44 da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código
Florestal), dispositivo legal este acrescido do citado artigo 44 do Código Florestal a Lei n° 7.803 de 18 de julho de
1989. Assim está, 01 referido é-verdadc e dou fé. Altamira-Pará. 18 de Agosto de 2008. A Oficial Interina (a)

4/'(/ / ,

AV~9gl\1iih~%~I,roeeele"" Nª,cillié1l'tâ'te

.

averbação pora constar .o OFICIO/GAJUD/SJ/ATM/N. _06 e
OFICIO/GAJUDl .I/J\TMIN,,28, de 19/01/2009, aSSinado pelo DI'. Jose Airton de Agulilr Portela, JlllZ I'ederal
SubstitlltJ~le'tpo-- dendúr~pcia Ilvá'fin Única de Altamira/Pa, extraído dos autos de nOs 2008.39.03.000678-5 c
200g.39.0i(00068Ô~·9?'Hc-JA\ãO Civil Pública. no qual determina a indisponibilidade dos bens ele Wanderlan de
Oliveira CJruz, ficando desta forma indisponível o bem cOIl.stantc da presente ma 'í uI . O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará. 26 de Fevereiro de 2009. A Ofici31 Interina (a)
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R-2-M-24.432-Marys da Silva Araújo, Coordenadora Muni9ipáI/de Finánçàs~'OQ~~Wfdm€v.
vcrdade~<tI (,'clouZ-fé.
A.ltamira-rará,
)1 de Agosto d1!20CllÍ. A Oficial Interina. (a)
~,
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AV-4-~~H.4321Fe~tooelnc22'·d~jaríeí~o de 2007 com o contrato por instrumento particular de

•

compra e!venda de unitlilClg'·ttolada e mútuo com obrigações c alienação fiduciária-carta de
crédi)b irldividual-rGTS. Credora: Caixa Econômica Federal-CEF, acima já qualificada.
Com'prador(es) e devedorles) fiduciantels): Luiz Carlos Araújo da Silva, anteriormente já
qualificado, dá à Credora em primeira e especial alienação, o imóvel objeto deste registro, acima
identificado, para garantia da dívida de R$-40.000,00 sendo o valor da operação de R$40.000,00 e R$-40.000,00 do valor da garantia fiduciária, que terá prazo de 240 meses, a contar
da data da assinatura deste. Condições: às demais condições constam do contrato que fica uma
via arquivada em Cartório. 9-1·el~rid(:5--verdade c dou te. Altamira-Pará, 21 de Agosto de 2008.
A Oficial Interina. (a)
/)1./
.
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IMÓVEL - Um (OI) Imóvel urbano encravado no Loteamento "ALTAV/LLE,I/f', tuadlf ;w,Ri?,~~~, \\'~st'li<
cidade de Altamira, Estado do Pará, designado de Lote nO 10 da quadra
com a seguinte característica: perfaz
uma área total de 240,()() ",2 (Duzentos e quarenta metros quadrados), c[ 11) os seguintes limites e confrontações:
Limita-se pela FRENTE: para a Alameda São Paulo. medindo 12,00 m (dÓze metros); pelos FUNDOS: com o lote
07 da mesma quadra, medindo 12.00 m (doze metros); pelo LADO DIREITO: com o lote 08 da mesma quadra,
medindo 20,00 m (vinte metros); e pelo LADO ESOUERDO: com o lote 12 da mesma quadra, medindo 20,00 m
(vinte metros). PROPRIETÁRIO: O Se. PABLO ANDREI OUINTO DIAS, brasileiro. casado com Jomara da
Costa Pereira Dias, sob o regime da comunhão parcial de bens, maior, capaz, militar, portador da Carteira de
Identidade RG n" 3307641-SSP/PA e do CPFIMF sob o nO 684.433.072-34. residente e domiciliado na Rua
Magalhães Barata, n° 189/7, Bairro Centro, nesta cidade de Altamlra, Estado do Pará, Registro Anterior: às fls./60
do livro 2-AAAB 507))."°,25.236. O-referido é.. ve,dade e fiou fé. AItamira-Pará, 21 de Agosto de 2008. A Oficial
.
Iftt
e y Anc 1ct·1 do T\'HsclitZe-n o
Intcnna. (a)
/1/1 ".'
" ' i I ~"''',1
R-I~M-25.648-No, tel:}) os da\Egliitura,Públicu<ôe1Cóm'pra e Venda, datada de 21.08.08 lançada às fls.149voll50vo
do lIVrO n° 156 sob o
10.629/08. O\nri6lféI Pc'tJllstante do presente regIstro fOI adqUirido por PABLO ANDREI
QUINTO DIAs' "cima já qualificado por compra feita a ALTAVILLE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n" 04.553.283/0001-50, com sede à
Travessa Agrário Cavalcante nO 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, neste ato representado por seu
Procurador o senhor OSMAR BAPTISTA SIQUEIRA, brasileiro, separado judicialmente, corretor de imóveis,
portador da Cédula de Identidade RG nO 1.837.214 Instituto félix Pacheco - Rio de Janeiro e elc nO 044.423.85734, residente e domiciliado Quadra 04 Casa 34, Conjunto Alberto Soares, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará;
ex vi do instrumento Público de Procuração lavrada no Cartório do 3° Ofício desta Comarca, lançada às fls,155 du
Livro n° 22 datada de 05. [2.2007, que fica arquivado em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado
de R$-/8.000,00 (Dezuito mil reais), cuj~ av<lJiação da Prefeitura Municipal de AItamiralPA foi no valor de!!1::.
20.000,00 (Vinte mil reais). Condi ões'<isrdalEscritura. O referido é verdade c dou fé. Altamira-Pará, 21 de Agosto
de 2008. A Oficial Interina. (a)
;;"
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R-9-M-16.951-na cédula juntamente com o registro n° 7.411 à{fls. 85vo/86 do Livro n° 3
- V. O referido é verdade e dou;fé. Altamira - Pará, 19 de Agosto de 2008. A Oficial
fl
I
Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (OI) imóvel urbano, situado na Rua Antônio Araújo, )ocali ado nes~a cfdfid~ ICJ~aY$jQllI1Q ... ;
loteamento denominado "JARIJIJH ORIENTE''', designado na planta de/lote tl 20-8 da quadra .Mt?JIjíF~bhforme
memorial descritivo a seguir (ranscrito: il4EAIORJAL DESCRITIVO. Município: Altamira. Estado: Pará. Imóvel:
um lote de terra urbano denominado de lote 20-B da quadra "li ", situadb na Rua Antônio Araújo sIn°, Loteamento
JARDIM ORIENTE. Área remanescente: 250,110111'. Perímetro: 70,00 m. Proprietário: JOSÉ AOAIR BATISTA
DE BARROS. Limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Antônio Araújo, medindo 10,00 metros. LADO
DIREITO: com a Av. Acesso 03, onde mede 25,00 metros. LADO ESQUERDO: com o lote 20-A da mesma
quadra, onde mede 25,00 metros. FUNDOS: com o lote 19-B da mesma quadra, onde mede 10,00 metros. Data:
19/08/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng.' Civil. CREA-13.816-D/PA. Visto: (em
branco). Assim está. PROPRIETÁRIO: O SI'. JOSÉ AOAIR BATISTA DE BARROS, brasileiro, solteiro, maior,
capaz, montador de estrutura metálica, portador da carteira de identidade R.G nO 3.229.623-SSP/PA e do CPF/MF nO
639.863.372-53, residente e domiciliado na Rua José Ribt:iro Alves n° 3.490, Bairro Jd. Oriente, nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às.fTs./OO//04 do Ih'r(} 2"7"'@s6b o 1lJ.--3.400. O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 27 de Aoosto de 2008. A Oficial Interina. (a
/ li.!.
S ('1, An F;j a.do N8srimerrj~
R-l-M-25.649-Nos temos da Escritura Pública de ~ompra e Ve~cjá, d tas N(;~1h?,aJ.à\:l~•.~~!7.()820E8:,tomada às
folha~ 161 v0/162vo do liVro nO 156 sob o n° 10.63)/08. O Imo':r' cc;,nstantc do preSeT}!~.,rl~R.l~lr»c fbY'adqumdo por

JOSE AOAIR !lA TISTA DE BARROS, acima já qualifticado por compra feita a ISAO KIT AGAWA,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n" 1201.488-SSP/PA c sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA,
do lar, portador da Cédula de Identidade RG n" 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes c domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n' 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO LlNO, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira da OAB-PA nO 7042 t: detentor do CPF/MF n° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro .Id. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94, lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro n° 009, que ficam arquivados
em CaI,ório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-4.000,OIl (quatro mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de Altamira-Pará, Coi no valor de R$-/2.000,OO (Doze mil reais). Condicões: às da Escritura .
. O referido
{'e 'dade~ dou fé. Altamira-Pará. 27 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Feito para constar o Titulo Definitivo de Propriedade, a seguir yanscy{to: ImJ1]il'iN~ Ê~·c~~gJ'/í.!ci,(mil!;,
4.01.82.01/1037. Ministério da Agricultura. Instituto Nacional de Colonizaç3o e;Rcfonna Agrú"ia:--IrN6R~. Título
Definitivo de Propriedade. Título Derínitivo mediante condição reso!utiv'{l outorgado pelo Instituto Nacional de
Colonizaçãu e Reforma Agrária-INCRA ,i GINILDO ALVES DE FIGUÉIREDO. Pelo presente Titulo Definitivo
mediante condição resolutiva, o INCRA - Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária, Autarquia Federal
criada pelo Decreto-Lei n{) 1.110 de 09 de julho de 1970, por seu Presidente e tendo em vista as disposições dos
artigos 24 e 25 da Lei n° 4.504 de 30 de JH)Vcmbro de 1964, arts.25, alínea "g" e 51 do Decreto n° 68.153 de 1° de
fevereiro de 1971, a aliena à GINILDO ALVES DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado, agricultor, filho de
Sebastião Luiz Alves e Geraldina Júlia de Figueiredo" o lote n° 89 da Gleba n° Projeto Cachoeirinha do Projeto
Fundiário Altamira, com a área de 61,0209 ha. (sessenta e um hectares, dois ares e nove centiares), com os limites e
confrontações seguintes: NORTE: com o lote 90 do Projeto Cachoeirinha; SUL: com o lote 88 do Projeto
Cachoeirinha; LESTE: com o lote 79 do Projeto Cachoeirinha, do qual está separado pela Estrada sem
denominação; OESTE: com o lote 103 do Projeto Cachocirinha, cuja planta e memorial descritivo integram este
Título, conforme Processo Administrativo n° O157/84, mediante as seguintes condições: Cláusula Primeira: O
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, é senhor e legítimo possuidor da área integrante do
Projeto supramencionado, conforme transcrição/matrícula, no Registro de Imóveis da Comarca de Altamira,
Município de Altamira-Pá, sob o n° 3.224 às fls.173 do livro 3-1. Cláusula Segunda: O preço do lote é de Cr$275.704 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e quatro cruzeiros) pagável em 04 (quatro) prestações anuais e
sucessivas de Cr$-84.056 (oitenta e quatro mil, cincoenta e seis cruzeiros), já incluídos os juros de 6% a.a.
aplicados ainda os dispositivos previstos na legislação em vigor, devendo ser paga a primeira prestação até 29.12.87
e as demais no mesmo dia e mês dos anos subseqÜentes, com prazo de carência de 04 (quatro) anos. Parágrafo
Primeiro: O preço a que se refere esta cláusula compreende: a) valor da term nua: Cr$-270.688 (duzentos e setenta
mil, seiscentos e oitenta c oito cruzeiros); b) demarcação: Cr$-4.560 (quatro mil quinhentos e sessenta cruzeiros); c)
benfeitorias: Cr$-.x.; d)emolumentos: Cr$-456 (quatrocentos e cinquenta e seis cruzeiros); e) juros de carência:
Cr$-33.038 (trinta e três mil, trinta e oito centavos). PROPRIETÁRIO: O Sr. GINILDO ALVES DE
FIGUEIREDO, brasileiro, casado, agricultor, pOI1ador da caI1eira de identidade RG n° 250.920SSP/PA e do
CPF/MF n° 179.746.822-72, residente e domiciliado no Ramal São Francisco, neste Município de Altamira, Estado
do Pará. Registro Anterior: sob o nO 3.224 às fls.l73 O/liVro 3-1._0·referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 27
de Aposto de 2008. A Oficial Interina. a)
~i '.4ài-~y .~nc~iet[l ~o Nascimento
R-l-M-25.650-Nos termos do Título Deliniti\'o d't'Pro . ,d
·',.4.
.UHJ37, datado de 30.09.1985, o
imóvel constante do presente registro adquirido por .INILDÓ AL\'I.ESlillR'tFIGUEIREDO, acimajá qualificado
por compra feita ao Instituto Nacional de Coionizacão c Reforma Agníria-INCRA, Autarquia Federal criada
pelo Decreto-Lei n' l.l 10 de 09 de julho de 1910, por seu Presidente e tendu em vista as disposições dos aI1igos 24
e 25 da Lei n° 4.504 de 30 de novembro de 1964, (1rts.25, alínea "g" e 51 do Decreto n° 68.153 de 1° de fevereiro de
1971. Título este devidamente quitado em 10.1 1.1989, conforme comprovante de pagamento devidamente assinado
por Teresinha Leite da Silva. Au,. Administrativa GF/UAlAIt. Resp. GFOS n' 07/05 datado de 28.08.2008.
Condicões: as demais condições constam do presente título que fica uma (O I) via arquivada para fins de dire.itos. O
~~dade e dou fé. Altami@::l';lrÉ,.21.c.J".6gosto de 2008._!\_OfieiallJ1~.r:i11ª,--Ü
;; ~
.
R-2-M-25.ó50 Nos tcrlllll.) ela Escrilm:1 l'l'lblica de Ct)l1lpt'~1 L' Vl'l1d<l 1:lvr:ld'Wltit'iV 'tÍ"flIf/, nllíIJ~~l;\d[.i~'Nkij(1íl11~liJ\}
lOlllada ÚS Il-dhas 143v"/14-+\") du li\Tll 11" 15S sllh II 11" 1(1.~~3/()t). O illl(·I\'cl Ul\S!,1I1! fkiai)li[~;{llÚ\~ rL'~i:'>~t", !',:i
adquirido por JACINTO ALVES FlGUEII{EDO. br~:,ik'iro. casado no I'l'gillll' Cl~Wi_*<~~/::\~g~W~@n}lp8rl~lS'),_jll,'~J
:)jJurecit!u G'o!lcu!l'es h!!lIeiret/o. agriCllilnr. porwclor c!,1 carll'ira de iclelltieb le RCJ n,·,1)I~f~1i.)~~SI)/f'A l' d(,
CPI~/I\/lF' n° 2)2.))98.37:.2-72. residente c d()1l1icili~lCl(ll1o R,III1,1I SJ.\I Fr'1I1CisC(l. (1 'stc 1\'lullicípiu de r\ll~\I\lin1. Eq:ldo
do 1\11':" por cOlllpra kila a GIl\'ILDO ALVES DE FIGUEIREDO. agricldl(~·. p()rwdur d:l Gllwira de ilbl!id,td'
RG 11° 250.920-SSI)/I) /\ e do CPI:,nVll: 11° 179.74ó.X22-72 c ~;lIa cSj)l)Sa Sn\. M;\ 1{ 1A ,JOS t :\:\ D RA D E

;
t

FIGUEII{EDO. elo lar. pml<lc!ora di! c'lrlt.'ira (k idclllieb(k Re; 11° 140_) 133-SS1 J/JlA
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34. ,'llllbo::; br;]sileiros. C1S~lcl(ls Clllre ~i :-illh u regirne de Cllllllll1lún jlíllTidi ck bells. rL':,idclllCS l~ dOlllicili,ld\)~' ;'\1
R,lllI<l1 S:io I.'rancis((l. Ileste ivll1llicipi\i dt.' J\ll:lIlIir:L r::sl~ldu dc) 1);II·;·\, 1'('lu prt.·çu ,:tno l' :l.ÍlI:'Lldc) de /(S-3iJJíJ'.!.J_~!~
(Tril1l:t (' lIl11 mil re'li::-,). ClIlldiÇ.ili'l'.â:
i ch l~snitLlr:~,ITIl-ridl) é vtTd:ldc L' d,HI 10. i\ltaillir:l-I\Ir<·1. 1(1 ,:k F_:\vrt.'.il'"
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IM9VEL - Dois (02) Lotes Urbanos, situados na Rua 20, encravados 96 L~amentocqY.Dgt!1'~b'~1,~,{:'PARqUE
lPe', localIzado nesta cidade de Altamira-Pará, designados na Planta ge otc,s n° 17/18 (Deze_~~o~~~i't~:9,ç'zoitorrda
Quadra "1::"', com as seguintes características: com área total de 60000 11 1 (Seiscentos metros quadrados), com as

seguintes dimensões, limites e confrontações: Limita-se pela FRENTE: para a Rua 20, onde mede 15,00 In (quinze

•

metros); pelos FUNDOS: para a Rua 19, onde mede 15,00 m (quinze metros); pelo LADO DIREITO: para os
lotes 15 e 16 da mesma quadra, onde mede 40,00 m (quarenta metros); e pelo LADO ESQUERDO: para os lotes
19 e 20 da mesma quadra, onde mede 40,1l0 m (quarenta metros). PROPRIETÁRIO: O Sr. GERALDO MARTINS
TIMBÓ, brasileiro, casado com Francisca ronda A1artins Til1lbó, sob o regime da comunhão de bens, maior,
capaz, funcionário público aposentado, portador da carteira de identidade RG n" 5093967-SSP/PA e do CIC/MF
sob o n° 071.784.681-49, residente e domiciliado na Avenida Perimetral nO 1897, Bairro Sudam l, nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às 0.'·.274 do livro 2-J, sob ó1n'"' R-l-ftf-3.290. O referido é verdade e
((fi N~ue{y Ancl·ito(a do Nascimento
dou fé. Altamira-Pará, 27 de Aoosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
R-I-M-25.651- Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda~ lavr da nestas .N0fj-S.l!L~~lta~árMea 276°&.2008,
,
r-rOflc o I\t:gl~tio "de Im vel'
tomada às folhas I 63v"1I 64v" do livro n" 156 sob o n" 10.636/08. Os i óveis constantesJilg"Rf/àSp!'.te registro foi
adquirido por GERALI)O MARTINS TlMBÓ, acima já qmÚific;do por compra feita a OCTANTlS CONSTRUCÕES E ENGENHARIA LTDA" com sede à Trave(sa Agrário Cavalcante, 349, Altos, nesta cidade
de Altamira, Estado do Pará, legalmente representada nos termos de seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Pará, sob o n" 1590000-4005, em 27.11.1979, e inscrita no CGC/MF sob o n" 00.470.773/0001-31,
neste ato representada por seu sócio diretor Sr. IVAN SILVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, \\'eb designer,
portador da cédula de identidade RG n" 16.525.370-SSPMG e detentor do CPF/MF n" 116.808.906-97, residente e
domiciliado na Av. Frei Henrique Diniz 11° 410, Bloco B, apto.l 02, Bairro Nova Cachoeirinha, na cidade de Belo
l-lorizonte/MG, ora de passagem por esta cidade. Pelo preço certo e ajustado de RS-l.800.00 (Hum mil e oitocentos
reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi no valor de R$-20,OOO,OO (vinte mil reais).
Condições: as
E/scryr~o referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 27 de Agosto de 2008. A Oficial Interina.
li,!
(a)
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IMÓVEL - Um (01) imóvel urbano, situado na Rua Nossa Senhora de Nataré~ 1I alizado~nêsta(cidade,'tencfavadlYis
no loteamento denominado "JARDIA4 ORIENTE", designado na planta de lo~tfn° 3-B da quadra~O,I22,a-t~m uma
área total de J92,{)O m 2 (cento e noventa e dois metros quadrados), ~m os seguintes limites e confrontações:
FRENTE: com a Rua Nossa Senhora de Nazaré, onde mede 8,00 metros; LADO DIREITO: com o lote 3-A da
mesma quadra, onde mede 24,00 metros; LADO ESOUERDO: com o lote A da mesma quadra, oode mede 24,00
metros e FUNDOS: a quem interessar possa, onde mede 8,00 metros, PROPRIETÁRIO: A Sra. MARIA EDIlMA
SALOMÃO RODRIGUES, brasileira, solteira, maior, capaz, do lar, portadora da carteira de identidade RG n"
3021781-SSP/PA e do CPF/MF n" 653.946.402-97, residente e domiciliada na Rua Arariunas n" 1097, Bairro
Premem, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: àsfls./OO/104 do Ih'ro 2-X:sob o 11 0 3.40(), O
referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 28 de Aoosto de 2008. A Oficial Interina. (3)
"a ~ dQ
scin:
R-I-M-25.652-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada neslas No
as,"
al~,blde
'8R'Ô8.2\j(j~"I
6
.
/
- 'O 1elO - t;gIstro (1\ I 1 vel;
tomada ás folhas I 67v'1168v" do livro n" 15~ sob o n" 10.638/08. Os imóveis cons)(inte do presente,lliàHi!fllIR'
adquirido por MARIA EDIlMA SAlOMAO RODRIGUES, acima já qualiflclda por compra feita a ISAO
KITAGAWA, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n" 1.20 1.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIO
KIT AGA W A, do lar. portador da Cédula de Identidade RG n" I 099-SSP/P
ambos brasileiros, residentes e
domiciliados na cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n" 004.983.272-72,
representados neste ato por seu bastante Procurador Substnbelecido o Sr. EDSON MARCELO LINO, brasileiro,
casado, advogado, p0l1ador da carteira da OAB-PA n' 7042 e detentor do CPF/MF n' 206.843.632-91, residente e
domiciliado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes n° 2.660, 8u\rTO Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira,
Estado do Pará, ex. vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94, lançado as fls.187
do livro 75 e Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro n" 009, que ficam
arquivados em Cartório pa~a fins de direito .. Pelo preço certo e ajustado de RS-J.500.00 (Hum mil e quinhentos
reais). Condições: às 5a E~éritura,""O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 28 de Agosto de 2008. A Oficial
Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (OI) imóvel urbano, situado na Rua São Sebastião, 10C:~~0 nestaficidade;gencravadó,no
loteamento denominado "JARDhH ORIENTE', designado na planta de li/no ....1 da quadra n?1/6pcNllt'uma área
total de 250,()() 111] (Duzentos e cinquenta metros quadrados), com os segtrinte limites e confrontações: FRENTE:
com a Rua São Sebastião, onde mede 10,00 metros: LADO I REITO: com o lote 13 da mesma quadra, onde mede
25,00 metros; LADO ESQUERDO: com o lote 15 da mesma quadra, onde mede 25,00 metros e PUNDOS: a quem
interessar possa. onde mede 10,00 melros. PROPRIETÁRIO: O Sr. .lOEL DA SILVA BRITO. brasileiro. casado
com ,voemia Cecilia Tavares Bn"o, sob o regime da comunhão de bens, motorista, portador da carteira de
identidade RG n' 502.827-SSP/PA e do CPF/MF n' 218.720.152-04, residente e domiciliado na Rua São Sebastião
n° 40 11, BailTo ld. Ofiente, nesta cidade de i\ltamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às tls./OO//04 do livro 2-K
sob o 1/" 3.4lili.;P ~éferido~é~erdade e dou fé. Altamira-Pará, 28 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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R-l-M-25.654-Ni~ ten'4n-.1~igséri.l.~ra:P6bliçavdll Compra e Venda, lavrada nestas Notas, datada de 28.08.2008,
tomada às folhasgl71 v'rl72v' dOJIi"ro>lj'AI56 sob o n' 10.640/08. Os imóveis constantes do presente registro foi
adquirido p6r JOEL DA SILVA BRITO, acima já qualificado por compra feita a ISAO KITAGAWA.
comereiant~l, portador da Cédula de Identidade RG n' 1.20 1.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA,
do lar, portador da Cédula de Identidade RG n° 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n' 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira da OAB-PA n' 7042 e detentor do CPF/MF n' 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro ld. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instnmlento público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94, lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro n° 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito .. Pelo preço certo e ajustado de RS-2.000,(}() (Dois/mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal ele Altamira/PA foi no valor de R$-20.000.00. Condições: às da Escr.itura. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 28 de Agosto de 2008. A Oncial Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (OI) lote de terras com a área de 103,500há (Cento e três vírgu~f."i ui~ii~nipj;'j,ef~~, com os
TE:dLoteA6. NORDESTE:
limites e confrontações seguintes: Lote /8 da Gleba 07 (Município de Altamira).
Lotes 16, 19 (canto) e 21. ESTE: Lote 21. SUDESTE: Lotes 23 (canto) e 20. SUL: Lote 20. SUDOESTE: Lote 20
e Gleba 09 separado desta por uma estrada. OESTE: Gleba 09, separado por uma estrada. NOROESTE: Gleba 16,
Gleba 09, separado desta por uma estrada. PROPRIETÁRIO: O senhor DANILO SELEI COVRE, brasileiro,
solteiro, maior, capaz, comerciante, portador da Cal1eira de Identidade RG n° 2.535.441-SSP/PA e detentor do
CPF/MF sob o n° 657.810.232·91, residente e domiciliado à Rua Antônio Barreto n° 1067, Bairro Umarizal, na
cidade de Belém, capital do Estado do Pará. Registro Anterior: as folhas 102 do livro 3-K sob o nO 827.0feferido
é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 28 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (<;1),(4'_ Ç'~._I__
_,-, L .,
_ ~/. ___
.~
R-I-M-25.655 - Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, destas Notas, datada,dé1t 2'.2008 tomada
às folhas 055 yo/056 yo do livro nO 155 sob o nO 10.482/08. O imóvel constante da4Ppre[sente m~trí I~r foi 5adquirido
por DANILO SELEI COVRE, acima já qualificado por compra feita a OTÁVIO Ô"
VEIRA LIMA,
pOl1ador da em1eira de identidade RG n° 310416 2' via emitida em 13.02.1998 e detentor do CPF/MF nO
034.280.104-00 e RITA DA SI LV A LIMA, portadora da carteira de identidade RG n° 349.258-SSP/RN e
detentora do CPF/MF n° 460.716.442-91, ambos brasileiros, casados, residentes e domiciliados no km-40, Agrovila
Carlos Pena Filho no Município de Brasil Novo deste Estado do Pará, neste ato representado por seu bastante
Procurador o Sr. HILDO JOÃO COVR.E, brasileiro, casado, maior, capaz, pecuarista, portador da Carteira de
Identidade RG n° 246.152-SSP/ES e CIC n° 317.629.647-91, residente e domiciliado na Trav. Pedro Gomes, centro,
nesta cidade de Altamira-Pará, ex vi de instrumento Público de Procuração, lavrado nestas Notas, tomado às l1s.
193 do livro n° 091, datado de 22.01.2007, que fica arquivado nestas notas, para os devidos fins de direito. Pelo
preço certo e ajustado de R$-12.500,OO (doze mil e quinhentos reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de
Altamira/Pa, foi no valor de RS-20.000,OO (vinte mil reais). Condições: as da Escrit a. O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 28 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)
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AV-3-M-24.599-Feito em 22 de Agosto de 2008. com o contrato PA!if~'f ':m~q~Hf!I2l:i.c.jllar de
compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e alien~çã . .Itiducílíria - carta de
crédito individual- FGTS. Credora Fiduciante: Caixa Econômica Fcdcral-CEF, anteriormente
já qualificada; e como Comprador(es) e Devedor(es) Fiduciante(s): Evailton Gonçalves de
Sousa, anteriormente qualificado. dá à Credora em primeira e especial alienação, o imóvel
objeto deste registro, acima identificado, para garantia da dívida de R$-43.280,OO, sendo R$43.280,00 do valor da garantia tiduciária, que terá prazo de 240 meses, a contar da data da
assinatura deste. Condições: às demais condições constam do contrato que fica uma via
arquivada em Cartório. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 29 de Agosto de 2008. A
Oficial Interina (a)
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IMÓVEL - Um (OI) Lote Urbano, situado na Rua 06, encravado no Loteamt~tfl)fAllmQ iºadG :1J'riROUE IPÊ',
localizado nesta cidade de Altamira-Pará, designado na Planta de Lote n° 36 (trinta e' sN rwaQ'OOdra "!l', com as
seguintes características: com área total de 250.00111 2 (Duzentos e cinquenta mctros/qua rados), com as seguintes
dimensões, limites e confrontaçõe" Limita-se pela FRENTE: para a Rua 06, ond~ mede 10,00 m (dez metros);
pelos FUNDOS: para o lote 27 da mesma quadra, onde mede 10,00 m (dez metros); pelo LADO DIREITO: para o
lote 3H da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros); e pelo LADO ESOUERDO: para o lote 34 da
mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros). PROPRIETÁRIO: O Se. JOSIMAR CARDOSO
SANTANA. brasileiro, casado, maior, capaz, auxiliar de enfermagem, portador da carteira de identidade RG nO
3036870-SSP/PA e do CPF/MF n" 586,132.772-68 residente e domiciliado na Travessa Vigia n" 316, Premem,
nesta cidade de Altamira, Estado do ParÓ. Registro Anterior: àsfls.274 do livro 2-J, nO R-I-Af-.. 290. "referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 1" de Setembro de 2008. A Oficial Interina. Ca};' . S "I"
R-I-M-25.656-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, destas Notas, datadàl , '/09108, lançada às
fls, I 77v'lI78v' do livro n" 156 sob o n" 10.643/08. O imóvel constante do pre~l,Ál~c~éii ;r~i:f?J dad\i'iijh~o por
JOSIMAR CARDOSO SANTANA, acima já qualificado por compra feita a OCTANnS c ('ONSTRU OES E
ENGENHARIA L TOA., com sede à Travessa Agrário Cavalcante, 349, Altos, nesta ciàade de Altamira, Estado do
Pará, legalmente representada nos termos de seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Pará, sob o
n" 1590000-4005, em 27.11.1979, e inscrita no CGC/MF sob o n' OOA 70,773/0001-31, neste ato representada por
seu sócio diretor Sr, IVAN SILVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, web designe r, portador da cédula de
identidade RG n" 16,525370-SSPMG e detentor do CPF/MF n" 116.808.906-97, residente e domiciliado na Av.
Frei Henrique Diniz n° 410, Bloco 8, apto. 102, Bain'o Nova Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte/MG, ora de
passagem por esta cidade, Pelo preço certo c ajustado de R$-500.00 (quinhentos reais), cuja avaliação da P(efcitura
Municipal de Altamira/PA, foi no valor de R$-6,OOO,OO (Seis mil reais). Condições: às da Escritur:;;.94'éferido é
.
verdade e dou fé. Altamira-Pará, I" de Setcmbro de 2008. A Oficial Interina, (a)
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IMÓVEL - Um (OI) Lote Urbano. situado na Rua 04/05, encravado no Lotear~effillde"~~nimQj~f4JWPE IPÊ',
localizado nesta cidade de Altamira-Pará, designado na Planta de Lote n° 45 ( uarent é,C' co) tia Quadra "E', com
as seguintes características: com área total de 2511.1111 111' (Duzentos e
quadrados), com as
seguintes dimensões. limites e confrontações: Limita-se pela FRENTE: para a Rua 04/05, onde mede 10,00 m (dez
metros); pelos FUNDOS: para o lote 44 da mesma quadra, onde mede 10,00 m (dez metros); pelo LADO
DIREITO: para o lote 43 da mesma quadra. onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros); e pelo LADO
ESQUERDO: para o lote 47 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros). PROPRIETÁRIO: O
Se. GUILHERME GONCALVES DA COSTA .JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, capaz, tratorista, portador da
car1cira de identidade RG n' 5093302-PC/PA e do CPF/MF sob o n' 933.061.562-72, residente e domiciliado na
Fazenda Barretensc km-06, trecho Altamira/ftaituba, Rodovia Transamazônica, }leste t\junicípio de Altamira,
Estado do Pa~·á. Registro Anterior: às th.27~ do li!'ro2-J, sob 0, n' R-I-M-3.2 0./0 r.,Jerido é verdade e dou fé.
AltatTIlra-Para, ]0 de Setembro de 2008. A Otrclal Intcnna. (a)1'!.ádra Suely Ancr. e
o tif'ascimer>!('

ei~qUent1f'metros

•

R-I-M-25.657-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Ve\lp~h~rü ta~/I';"ll"tl~ ft:~9~~,~g\~rge I°/09/08, lançada às
fls. I 79voll80vo do livro n° 156 sob o n" I0.64~/08, O imóvel constant.t~l.~q~iP. ~~~nte registro foi adquirido por
GUILHERME GONÇALVES DA COSTA JUNIOR. acima já qualificAdo por compra feita a OCTANTISCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., com sede à Travessa Agijrio Cavalcante, 349. Altos, nesta cidade
de Altamira, Estado do Pará, legalmente representada nos termos de seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Pará, sob o n' 1590000-4005. em 27.11.1979, e inscrita no CGC/MF sob o n° 00.470.773/0001-31,
neste ato representada por seu sócio diretor Se. IVAN SILVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro. casado, web designer.
portador da cédula de identidade RG nO ló.515,370-SSPMG e detentor do CPF/MF n' 116.808.906-97. residente e
domiciliado na Av. Frei Henrique Diniz nO 410, Bloco B, apto.l 02, Bairro Nova Cachoeirinha, na cidade de Belo
Horizonte/MG, ora de passagem por esta cidade. Pelo preço certo e ajustado de R$-500,OO (quinhentos reais), cuja
avaliação da Prefeitura/Municipal de Altamira/PA, foi no valor de RS-6.0()().()() (Seis mil reais). Condições: às da
Escritura. O refe/)', r;' 'Y'dade e dou fé. Altamira-Pará. 10 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (O I) imóvel urbano. situado na Rua da Granja. localizado nest"1"igmllo .e1!lq,'j>vaJ"

denominado "JARDhH ORIENTE', designado na planta de lote nO 7-A da quadra nO

251t~o9m-ü

3S0,OO 111 1 (Trezentos e cinqucnra metros quadrados), com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a
Rua da Granja, onde mede 10,00 metros; LADO DIREITO: com o lote 07 da mesma quíidra, onde mede 35,00
metros; LADO ESOUERDO: com o lote 09 da mesma quadra, onde mede 35,00 metros e FUNDOS: com o lote 06
da mesma quadra, onde mede 10,00 metros. PROPRIETÁRIO: O Se. BER.lO MURILO ALVES DA SILVA,
brasileiro. solteiro, maior. capaz, autônomo, portador da carteira de identidade RG y l 787 I 83-2" via PC/PA e do
CPF/MF n" 278.927.192-53, residente e domiciliado na Rua da Granja n" 3F3. ~rro Jd. Oriente. nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às fls./OO/J04 do Ih'ro 2-K~oo Ó11° 3.400. O referido é verdade e dou
).'

/.~aal

o

'."

Ane· ie-t" do Nascimentc

R-I-M-25.658-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Vend }!I(!i'l cada.nqta~~N.Qt~\~,t)d~'!tada de 1°.09.2008,
tomada às folhas 18Iv"/182v" do livro n" 156 sob o n' 10.645/08.
i óv~iStcohst1intes do presente registro foi
adquirido por BERJO MURILO ALVES DA SILVA, acimh já qualificado por compra feita a ISAO
KITAGAWA, comerciante. portador da Cédula de Identidade RG (," 1.20 I A88-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ
KIT AGA W A, do lar, portador da Cédula de Identidade RG n' 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e
domiciliados na cidade de Belém. Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n".,004.983.272-72,
representados neste ato por seu bastante Procurador Substabelecido o Se. jODSON MARCELO L1NO, brasileiro,
casado, advogado, portador da carteira da OAB-PA nO 7042 c detentor do CPF/MF nO 206.843.632-91, residente e
domiciliado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes n° 2.660, Bairro ld. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira,
Estado do Pará, ex. vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94, lançado as fls.187
do livro 7S c Substabelecimento, destas I)'otas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro n" 009, que ficam
arquivados em Cartório
[ns d<ylireito" Pelo preço certo e ajustado de R$-IJ.OOO,OO (Treze mil reais).
refericlo.,i\,i~!ctílilde c dou fé. Altamira-Pará, I" de Setembro de 2008. A Oficial
Condições: à'WI'l E&crirura.
.
l1JII.Oia ~iw: !i
'~i /"1 l:" ",.)

Os

P'JP'l
t

fidu~iá;ia-~art; de cre~ifu~r" '~j'dU1li-~GTS. Contrato N"-8055/0000336. A - Qualificação das partes: devedor
fiduciante: Berjó Murilo/Alve da Silva, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em 04/0711966, motorista, portador
da carteira de identidadel RG 1787183 expedida por SSP/PA em 26102/2007 e do CPF 278.927.192-53, residente e
domiciliado em AvenidJ Djalma Dutra, 13, casa, centro, em AltamiralPA. Credora Fiduciária: Caixa Econômica
Federal-CEF, Instituição Financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo
Decreto-Lei n° 759 de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n' 1259 de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na
data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes Ji4, em Brasília-DF, CNPJ/MF nO
00.360.305/0001-04, representada por Weliton José Barros de Oliveira, economiário, portador da carteira de identidade
RG 1037111 expedida por SSP/PA em 10/12/1991 e do CPF 269.906.103-44, procuração lavrada as folhas 80 do livro
2329 em 09/07/2004 no 2" Oficio de Notas de Brasília-DF e substabelecimento lavrado às folhas 202 do livro 040-SS em
01/08/2005 no 4' Oficio de Notas de Brasília-DF, doravante designada CEF. B - Destinação dos recursos objeto deste
contrato: O valor da operação correspondente ao somatório do valor do financiamento e do valor dos recursos concedidos
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma de desconto e dos recursos próprios, no valor de R$-12.001,37
(doze mil e um reais e trinta e sete centavos), destinam-se á construção do imóvel residencial localizado na Rua da
Granja, AltamiralPA, destinado à moradia do devedor e de seus familiares. C - Mútuo/Resgate/Prestações/Datas/Demais
valores/Condições: l-Origem dos recursos: FGTS. 2-Norma regulamentadora: HH. 128.15 - 15/10/2008 SUHAB/GECRI. 3-Valor da Operação: R$-37.093,67. 4-Valor do desconto: R$-O.OO. 5-Valor da dívida: R$-37.093,67. 6Valor da Garantia: R$-49.000,00. 7-Sistema de Amortização: SAC - Sistema de Amortização Constante Novo. 8-Prazos,
em meses: de construção: 3. De amortização: 240. De renegociação: O. 9-Taxa Anual de Juros (%): Nominal: 5,0000.
Efetiva: 5,1163. lO-Encargo Inicial: Prestação (a+j): R$-309,1 L Seguros: R$-26,65. Taxa Administração: R$-O,OO. Total:
R$-335,76. lI-Vencimento do Primeiro Encargo Mensal: 09/01/2009. 12-Época de Recáleulo dos Encargos: de acordo
com.a cláuslla éci a~ f,i~eli,~~j
~~~e!JH,I?~jÇjfYerdade e dou fé. Altamira-Pará, 16 de Dezembro de 2008. A Oficial

90

Intenna. (a) ,

~!#i~",'""~"="";T"!o:'==,,-==----,----:--,-----:--:--;---:-----:---

-de-

~Rei Ó~em=69
E>ezemltrõ~~e 2008 com o contrato por instrumento particular de mútuo para obras com
obrigações e alienação fiHúciáiiai'c'àrta de crédito individual-FGTS. Contrato N",8055/0000336. Credora Fidueiante:
Caixa Econômica Federal-CEF, anteriormente já qualificada; e comO Devedor(esl Fiduciante(s): Berjo Murilo Alves
da Silva, anteriormente qualificado, dá à Credora em primeira e especial alienação, o imóvel objeto deste registro, acima
identificado, para garantia da dívida de R$-37 .093,67, que terá prazo de 240 meses, a contar da data da assinatura deste.
Condicões: às demais condições constam do contrato que fica uma vi ar.quivada em Cartório. O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 16 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina (a)
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OFICIAL(a): Nádia Suei!!
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IMÓVEL - Um (OI) imóvel urbano, situado na Rua Irmão Fernando, 10cali\2aOOçhi,stli'~ded~f ánlír.~ado no
loteamento denominado :'JARDIM ORIENTE": designado na planta de lote n° 9-A da q~~'fí"%, com uma án,.
lOtai de 250,00 1/1', conlorme memonal descntrvo a segurr transcnto: MEMORIAL DESCRITIVO. Identrficacao
da Propriedade. Nome do Proprietário: RONALDO ALVES SOARES. Endereço: Rua Irmão Fernando, Lote 9-A,
quadra 20, Bairro Jardim Oriente, Altamira-Pará. Perímetro: 70,00 m (setenta metros). Área: 250,00 m:! (duzentos e
cinqucnta metros quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da
Légua Patrimonial. Limites e Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com a Rua Irmão Fernando, onde
mede 10,00 metros; FUNDOS: com quem de direito. onde mede 10,00 metros; LADO DIREITO: com o lote 7-B da
mesma quadra, onde mede 25,00 metros e LADO ESQUERDO: com o lote 9-8 da mesma quadra, onde mede
25,00 metros. Altamira-Pá, 21 d e Agosto de 2008. (a) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN4574·V-PA·AP. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. RONALDO ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, maior,
capaz, administrador, portador da carteira de identidade RG n° M-91 06922-SSP/MG e do CPF/MF n° 029.792.486·
90, residente e domiciliado na Alameda São Pedro nO 4164, Bairro Jd. Indepew 'l!e vrfesta cidade de Altamira,
Estado do Pará. Registro Anterior: às .fIs./00/I04 do livro 2-K sob o 11' 3AOO, 0 referido é verdade e dou fé.
Altamira-Pará, 02 de Setembro de 2008 ../\ Oficia! Interina. (a) "dia Suei A ~ . a do NasciTrfento
R-I~IVI-=Z5.659.Nos ter~;~~ da E;crit~r; Pl;bli~~ d~C;;;p;'l-e Venrla,
lavr\iil~'; e Hfs'Rlqt"'''."latada de 02.09.2008,
lv Oliel,! .{1,e" ~tro J~ 1I10-.':'i'
tomada às folhas 187v"1188vO do livro n° 156 sob o n° 10.648/08. Os rmo~m~, ÇlJ1~wntes do presente registro foi
adquirido por RONALDO ALVES SOARES, acima já qualificado po,vcompra feita a ISAO KITAGAWA,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.20 1.488-SSP/PA e sua esposa dona KIM IÓ KIT AGA W A,
do lar, pOItador da Cédula de Identidade RG n' 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n' 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira da OAB·PA n' 7042 e detentor do CPF/MF n° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
I3rigadeiro Eduardo Gomes n° 2.660, I3airro Jd, Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex,
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as 11s.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito, Pelo preço certo e ajustado de R$-5.000,OO (Cinco mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de Altamira/PA, roi no valor de R$-8.000,OO (oito mil reais). Condicões: às da Escritura. O
relerido é verdade
dc/ fé. Altamira·Pará. 02 de Setembro de 2008. A Oncial Interina. (a)
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Impresso () Escuclo Municipal. [>rereilurd i'v1unicipal de l\lt,\mira Esta(\u elo IJ([[·ú. Secretaria {k I\,juilicipill de (lbl·,I:;.
Viaçiio e lnfra-Estrutur:l. C·jUT-j DF IIAIUJE-S/:' .,V" ()()óI2(}()I). De acol'(\o (\)111 () despa(ll\l prnkrido a :Z~ ,k
Janciro de 2009 no pruccsso de nO ()()'-t/'()l). requerido pm I{ollaldo AIH'S Soarl's. proloc(}lll 11" 019/09 cle ~:: d:,:
Janeiro ele 2009. a CUllstnll,<ID é.\istl'lItl' Ili! Rua lnnào FCl"I!lIlldll s/n". Qc!, 2(l lolL' 0_;\, .leI. Oricnte. l'oi conclllícl~l de
<lcurdo COI11 o prujetu <lpro",ld(l nos estatutos do C(ldigo de Ohrtls. Lei l\'lullicipal 11" 1,39.:j/ Q 7, ,q,I'O\,<lc!() ;10 di,~ ~'-7
dc illllllO cle 1997. cOlIllll"lllC LICENÇA PAHA (,ONSTHlJÇ:\O i\" OO-t/l009. c,'\])('clicla l'ln'::S elL' JalH:iro de ,?O()l)
c pOl" rcqllt.:rill1clltn d(l inlcrcss,HI() de pnil i\!O O?O/2()1)9 de 22 de' .!alll'irn (k' .::!000. l'st,lIHh). pui". cln c()lldi~'(~)c" llt:
ser 1i1lbitacl<I c/ou Lltili/.;ICLI el11 ;·lrt.:;1 cOllslruídll total de (íl),XJ 111 2 (s',.'s.scnW c II()\"C Illl'lm.s c OilCllld c Ires c'~'ntil11,-'tIW;
Cllladnldos'). Foralll p;lgas ús \a:-':;IS, CUI11'(lI"l1ll' D:-\M. c'\l"lCclid\l l'l11 26 til' .I:IIll'ir\) dc 20()\). /\II:llnir:I-{IJl\'L ::'S de
.Iallcil"O dl' 2009, (a) T~íllia Maria de Medeiros Costa, !\rqllill'tll, CR[i\-.~ 15ú-I)-RN-4S74-V-PA-i\P l' (a) Sil\'l;ri,l
Alball(} Fernandes s,·· "'0 de Obl'(lS, (J 1'L'fcrido (; "cl"d(l(k (' c!\)ll fé. i\lt;II11ll'i!-llclr;'L 0:2 lk l:l'\'l.'I"l'irll de ~(){),) . \
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IMÓVEL - Um (OI) imó~lrba;,o.S;tuadona-R.~~ Irmão Fernandü:-jôcali<lâclôfineS!aJ(eí
çI,en6l\a0lado no
loteamento denominado "JARDhH ORIENTE', designado na planta de lote n° 9-8 da qu~rnl": ·2'r1} com uma área
total de 250.00 m 2 , conforme memorial descritivo a seguir transcrito: MEMORIAL DESCRITIVO. Identificação
da Propriedade. Nome do Proprietário: RONALDO ALVES SOARES. Endereço: Roa Irmão Fernando, Lote 9-B,
quadra 20, 8allTo Jardim Oriente. Altamira-Pará. Perímetro: 70,00 !TI (setenta metros). Área: 250,00 m2 (duzentos e

cinqucnta metros quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da
Légua Patrimonial. Limites e Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com a Rua Irmão Fernando, onde
mede 10,00 metros; FUNDOS: com qoem de direito, onde mede 10,00 metros: LADO DIREITO: com o lote 9-A
da mesma quadra. onde mede 25,00 metros e LADO ESOUERDO: com quem de direito, onde mede 25,00 metros.
Altamira-Pá, 21 de Agosto de 2008. (a) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574- V-PAAP. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. RONALDO ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, maior, capaz,
administrador, portador da carteira de identidade RG n' M-9106922-SSP/MG e do CPF/MF n' 029.792.486-90,
residente e domiciliado na Alamcda São Pedro n° 4164, Bairro ld. (nde endente I,.,nesta cidade de Altamira, Estado
do Pará. Registro Anterior: às fb'./OO//04 do livro 2-K sob o II
re~é verdade e dou fé. Altamira-Pará,
02 de Setembro de 2008, A Oficial Interina. (a)
Nádia Suei!,' r:rffi
dú <lS~lmento
Q

3.4,

R-I-M-25.660-Nos termos da Escritora Pública de CQI!lPJ'Rci V~rioa;:laitada;nestas Notas, datada de 02.09.2008,
tomada às folhas I 89voll90vo do livro n° 156 sob o nO I 0.6491.0 ~1l0s limóveis constantes do presente registro foi
adqoirido por RONALDO ALVES SOARES, acima ji)j~ualificado por compra feita a ISAO KITAGAWA,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n' 1.201.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA,
do lar, portador da Cédola de Identidade RG n' 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n' 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Sobstabelecido o Sr. EDSON MARCELO LlNO, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira da OAB-PA n' 7042 e cletentor do CPF/MF n' 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumcnto público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as tls,I87 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às I1s.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cat1ório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-5.000,OO (Cinco mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi no valor de RS-8.000,OO (oito mil reais). Condições: às da Escritura. O
referido é verd de / o u fé. Altamira-Pará. 02 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
:.... ___ ~ _
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'ttlic !10 il1l{·lvcl acill1<l dcscrlw c cnlll'l·lJlllac!o foi cclilic;tc!;t lima (Il 1:1 C:IS~I
.!.~.u;:Ld~I(.,~l'\nlZj!~IJr}i~~J) Fl'l"ll,llldo slr{'. !3,liITl) .lei. O,·IClllc. Ilcst~l cidadc. COI11 ,"/(LS('.·I P·II(-!

CON,\'T lU AO /DL,·i~':?r>(J()3/]()1J9. cI,lltld,l de 2:2.01.:2()()(). (l.)sifl<lda P(.l!" {a; 15.nl{j Maria de i'dcckim.s C\I:-;['l.
AI"CllIlt \(lo CREi\-31.'i(Í-D-RN-:..J.574-V-Pi\-f\P e (a; Silv\..;r·jl) Alb;:llW Fcrn:mdc;.;. ~t.'crct:·lri(l de Ob!":l:;. C{)Jl:,lrtl~<'io
própt·i:t elll alVCllClri;l. COIll lr<l\'Cj<1illtllto elll madeiras de k'L coberta COIll (('111:\5 de br<lsilll. [pcla !(lI"rada l'lll t-C):;().
Características: Inlcrn,llllcnle: cinco (05) portas em Jlladelra-" ele lei. 1-:.\ICTll,ullcllle: dU,lS (0:2) PClI"t,IS CllI ferro l' \'idl"!;
inclusive <I ele acesso P,lI"it o quintal. cillco (OS) janclns CIlI krrn c vidro. UIl1 (Q I) .iallelão lia copa. e UIll (O I) Vill·!'l.
DependênCias: UIll (OI) p,Üio. ullla (OI) 5,11,\ ele estar/jalltar·. lImd (OI) copa/cozinhe!. 1I1lld (OI') <"1rç:t de servi~·(). d()is
(02) dormitórios. U1ll (OI'! WC com banlh..'iro CllntÍg.UO SOCI:!l c lima (UI) suíte. lima (OI) clrcul,w.:10. lodos CI11 piso
de cerÚllllca. I)eriv(!(,;;)o de iU2.lIa: 1\)(;0 COlllUlll. !.l..!ml.UlliçDQ: CClllnli" El0trlCi.IS do P'lr:·I-CFLI)A S~,{1J1LiJ
SanilÚrii.l: We. com (o.-;sa sl~ptica. Arca COllstruida: ól),83 11/" (se5SClll<1 c 110\'e.' IlICtro.-; c oitcllt\.l c lr0.-; lC[ltiI11l'II"U:;,
quadrados). Valor di.! COllstrução: RS-55,OOO.OO (cinClucllw e cincu mil reili.-;), CCUTIj)..!IO: DispenSddJ (c[·ti(:;]!)
Neg;ni\'éI ck Déblt()-CNIJ, l'lll virtude.' de éI c()[lstrllçào pos.-;uir ÚI\~(1 ínterim:1 70.{JO Ill~ (SctC[lt<i [Ih.'tru.-; qll<!drddt 1 ;';.
O
F:ridtl é vcrdack . . d,\l! Il'. Altéllllira-]J([[·,·l. 02 de FC\'l'I·l'ir() de 2()()l) 1\ UIICi,d InlCrin,1. (<11

,I

'!tW.f.~:..~~~~~~_~ ______ .____________________
-2-i\'I-23.66()-Procl'(k-~ . .

____ _

l'sta a\'L'I"h{I\~l() panl e,111:-;1<I[· (j CAI{TA DL HABITE-SE. a :;c:guir tr,lIlSnil:i
Ill1pl"C'SSll (1 [scudo Municipal. l)r .... rci1l1ril 1\'lulllcipal di..' t\1!<llllir·,1. Lst,jdo cio 1\11",1. Secl·c!arld d . . ivlllllicipal ele ()br'I~:.
Viaçi"io c Inthl-EstrlltllrZl. C>JRF·J n/;.· lI.,jRIlI.:-Sr.; ,S" ()()5120()1). De <lcuI·t!n COIll (") despacho pndcridc\ iI Ir) dc'
JallcI['U cle 2009 11lI pr(\cessn ele 11') O()3/()l). requerid(l por I{ollaldo Alves S()<ln'~. j)ro!tll'olo li" () I VOe) de 1(; ,k
JallCil·l) de 2009. ;:1 l'OIlSlrUC;JO c·.\iSl:...'111l' 11:1 l<lId Irll1<lo Fl'I"II:1Jld() ;'/11". Od. lO lute 9-13 . .Id. Oricllh.'. foi cOllcluicL1 (k'
,1("lIrdo COI11 () projcto :II'I"llV,lclu 110S c'51:11111(\:; do C:úclig() ck Ohl·as. 1. .... i MlIlllcipdl []0 1.3C):.j/l)7. ,lpro\'ado 11(\ di,j ~7
dc jllll!tu dc 1997. con["o["[lle LlCEI\'ÇA PAIL\ CO!\'STRLJ(";\() ;\'" 003/200\). e.\pedida cl1't 22 de; '\,I[lt'iro de .~0(Jl)
e por requerimento ti,) illl.... n:ssado ti<: prul. 1\,001'1/.2009 de 19 dt.." .J~llh·iro de ~()()9. est'lIldo. )wis. Ctn cOlldií/ll'."; {It.."
ser h,lbit~lda dOLl utilizi.lda CIll ;írca cOllstruída total ele CJlJ,S3 Ill! \scss('!lU! e lIU\'(' tnetrn:.; (' llilC[lt<l c tr0.:; Cél1tiI1ICl!"(1";
quadrados). Foram pa~(l,,, ,1S w:\as. cUlltill"lllt: DAM. é:\pcdidn em 19 de .!'llll'il·O cle .2009. /\ 11,1111 ir:l-(lJA). 2'= (!c
J·(llléil"ll de .2009, (a) Tflllia i'vlaria de Iv1cd . . iro~ Costa. ;\rCjllltct~1. CREA-3156-D-Ri\I--L:;74-V-Jli\-AP e (<1) Slh.o('i·j,)
Alballo Fernandes. S
/~.·Hlo.,de ObnlS. () re.IlTidO é ve.rd'I(1c c' dou t{'. Alwtnir:t-I\lrá. 02 de 1':e"t'[·cI[·o ele 2UOi.) , i\
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='-"'-"-''''' - Um (01) imóvel urbano, situado na Rua Irmão Fernando, local'

•

no
loteamento denominado ".JARDl!l1 ORIENTE', designado na planta de lote n° 5-B da
com uma área
Identlficacão
total de 250.00 m 2 , conforme memorial descritivo a seguir transcrito:
da Propriedade. Nome do Proprietário: RONALDO ALVES SOARES. Endereço: Rua Innão Fernando, Lote 5-B,
quadra 20, Bain'o Jardim Oriente, Altamira-Pará. Perímetro: 70,00 m (setenta metros). Área: 250,00 m2 (duzentos e
cinqucnta metros quadrado~). Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da
Légua Patrimonial. Limites c Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com a Rua Irmão Fernando, onde
mede 10,00 metros; FUNDOS: com quem de direito, onde mede 10,00 metros; LADO DIREITO: com quem de
direito, onde mede 25,00 metros e LADO ESQUERDO: com o lote 7-A, onde mede 25,00 metros. Altamira-Pá, 21
de Agosto de 2008. (a) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP. Assim está.
PROPRIETÁRIO: O Se. RONALDO ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, maior, capaz, administrador, portador
da carteira de identidade RG nO M-9106922-SSP/MG e do CPFIMF n' 029.792.486-90, residente e domiciliado na
Alameda São Pedro n° 4164, Bairro Jd. Independente I·; nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro
Anterior: às 0,../001/04 do livro 2-K sob o lI' 3&IiO~ Ofefcrido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 02 de Setembro
de 2008. A Oficial Interina. (a
. SUe/I! An
do Nascimento
1-

'.

R-I-M-25.661-Nos termos da EscÜttt5faJ~9'~h~.?c',,~~Ç{§lllpnl!~ Venda, lavrada nestas Notas, datada de 02.09.2008,
tomada às folhas 191 v'l 192vo do livro n° ,JP.§.,' 9\;>.0.\n° 10.650/08. Os imóveis constantes do presente registro foi
adquirido por RONALDO ALVES SOARE,
acima já qualiRcado por compra feita a _~,:,IS",A"'0'T• -"-,K",I=T",A..,G",A":,:W,,A.:.,
b
comerciante, pOl1ador da· Cédula de Idcntidade RG n° 1.201.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIO KITAGAWA,
do lar, portador da Cédula de Identidade RG na 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPFIMF em (conjunto) n' 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o Se. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPFIMF nO 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes na 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94, lançado as tls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro nO 009, que Rcam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-5.000.00 (Cinco mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de. Alt.all·ira/PA;"fOi no valor de R$-8.000.UO (oito mil reais). Condições: às da Escritura. O
Altamira-Pará, 02 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
referido é verdade e.

?,-/fV

, /, f~ascimento

AV-I-M-25~'{)6r:n:jtQ-:pàr'~ onstar que !la imóvel acima descrito e conrrontado foi ediflcada ullla

OI

asa

Residencjal,t!_~!Diada -!i~iJg~~ dli·inãtrcf'ernando sinO, B<lirro Jd. Oriente, )!csta ~idade, COI~ LICENÇA ~~RA

1t9,

•

CONSTRU AO DE}N,orIl5
datada ele 19/05/2009, assinada por (a) Tânia Marta de Medeiros Costa. Arquiteta.
CREA-3156-D-RN-4574-v-PA-AP e (a) Efraim Vieira Silva. Secretário Municipal de Viação e Obras. Mar. N'
06013. Construção própria em alvenariJ, com tnwejalllento em madeiras de lei. coberta com telhas de barro, toda
forrada em gesso. Características: IJltcrn~lmente: cinco (05) portas em madeiras de lei. Externamente: duas (02)
portas em feITO e vidro inclusive a de acesso para o quintal, cinco (05)janelas em ferro e vidro, um (Ol)janelão na
copa, c dois (02) vitrÔs. Dependências: um (O I) pátio, uma (O I) sala de estaI', uma (O I) sala de jantar junto a
cozinha, uma (O I) úrea de serviço. dois (02) dormitórios, um (O I) WC C0111 banheiro contíguo social, uma (O I)
suíte, uma (OI) circulação, todos em piso de cerâmica. Derivacão de Água: Poço comum. IILllllinaefío: Centrais
Elétricas do Pará-CELl)A. Serventia SanitÚria: \VC com fossa séptica. Área Construída: 69.83111 2 (sessenta e nove
metros e oitenta e três centímetros quadl"ados). Valor dn Construção: R$-45.000,OO (quarenta e cinco mil reais).
Certhh/o: Dispensada a Certidfio Negativ<j ele Débito-CND, em virtude de a construção possuir área inferior a 70,00
[ll2 (Setenta metros quadrados). O referido é verdade e dou fé. Altamirn-Pant 20 de Maio de 2009. A Oficial
Interina. (a)
A V-2-M-25.661-Procede-se a esta 3vcrbaçào pnnl constar a CA nTA DE HABITE-SE, a seguir transc'ita
Impresso o Escudo MUIlicipal. Prefeitura i'vluJlicipnl de Altalllira. Estado do P3r:l. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e Infra-Estrutura. CARTA DI;: "/IH/TE-SE N° 039/2009. De acordo COIll o despacho proferido a 14 de
Maio de 2009 no processo de na 057/09, requerido por Ronaldo Alves Soares, protocolo [la 125/09 de 14 de MJio
de 2009, a construção existente na Rua IrrnJo Fernando sin°, Lote 05-8 Qd. 20, Jd. Oriente, foi concluída de acordo
com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei i'vlunicipal n° 1.394/97, aprovado no dia 27 de junho
de 1997, conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N° 057/09, expedida em 19 de Maio de 2009 e por
requerimento do interessndo de prol. N° 127/09 de 14 de Maio de 2009, estando, pois. em condições de ser habitada
e/ou utilizada em área construída total de 69,S3 111 2 (sessenta e nove metros e oitenta c três centímetros quadrados).
FOf31ll pagas as taxas, conforme DAM, expedido em 19 de Maio de 2009. Altalllira-(PA), 19 de Maio de 2009. (a)
Tânia Maria de Medeiros COStil. Arquiteta. CRE/\-3156-D-I{N-4574-V-PA-AP e (<1) Efraim Vieira Silva. Secretúrio
Municipal de Viação c Obras. t'vlat. N° 06U! 3. O rclCrido é verdade e dou fé. i\ltamira-Pará, 20 de Maio de 2009. A
Oficial Interina (a)
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IMOVEL - Um (OI) imóvel urbano, situado na Rua Irmão Fernando, 10caliz<Wcb '~á Ri<l,~,'&n""avaJo no
loteamento denominado "JARDIM ORIENTE", designado na planta de lote n" 7-h d quaál .. ",I'iO',l\:om uma área
total de 250,00111', conforme memorial descritivo a segUir transcnto: MEMOIJ;ÍAL DESCRITIVO. Identificação
da Propriedade. Nome do Proprietário: RONALDO ALVES SOARES. Endçrcço: Rua Innão Fernando, Lote 7-A,
quadra 20, 8airro Jardim Oriente, Altamira-Pará. Perímetro: 70,00 m (setenta metros). Área: 250,00 m' (duzentos e
cinquenta metros quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da
Légua Patrimonial. Limites e Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com a Rua Irmão Fernando, onde
mede 10,00 metros; FUNDOS: com quem de direito, onde mcde 10,00 metros; LADO DIREITO: com o lote 5-8 da
mesma quadra, onde mede 25,00 metros e LADO ESOUERDO: com o lote 7-8, onde mede 25,00 metros.
Altamira-Pá, 21 de Agosto de 2008. (a) Tânia M: de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-V -PAAP. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. RONALDO ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, maior, capaz,
administrador, portador da carteira de identidade RG n° M-9106922-SSP/MG e do CPFIMF n" 029.792.486-90,
residente e domiciliado na Alameda São Pedro n" 4164, Ilairr? Jd. Independente I, nesta cidade de Altamira, Estado
do Pará. Registro Anterior: às 0.<./00/104 do lim,2-K sob o 11" 3.401l~O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará,
02 de Setembro de 2008. A Oficiallnterin". (a)
",
;;>
R-I-M-25.662-Nos termos da Escritura Pública de Comp "eLVen'cta:"iayrada :íestas Notas, datada de 02.09.2008,
tomada às folhas 193 yO/l94vO do livro 11" 156 sob o 1r( ;6S1/08,.i·{~s ,imó;\\cisi,constantes do presente registro foi
adquirido por RONALDO ALVES SOARES, acih1a já qtfdhfi~á'd6~por compra feita a ISAO KITAGAWA,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n" 1.20 1.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGA WA,
do lar, portador da Cédula de Identidade RG n' 1099-S5PIPA, ambos brasilciros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPFIMF em (conjunto) n" 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO LlNO, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira da OAIl-PA n" 7042 e detentor do CPF/MF n" 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94, lançado as I1s.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-5,OOO,OO (Cinco mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal ,de Altamira/PA, foi no valor de R$-8.000,liO (oito mil reais). Condições: às da Escritura. O
referido é ver~~ . e /cÍou fé. Altamira-Pará, 02 de Setcmbro de 2008. A Ofiçial Interina. (a)
AV-I-M..l'lBdiól><
Residencial, si,t'~1

s/n", Bairro Jd. Oriente, nesta cidade, com LICENÇA PARA
de 2201.2009, assmada por (a) Tânia Maria de Medeiros Costa
Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Silvério Albano Fernandes. Secretário de Obras. Construção
própria em alvenaria, com travejamento em madeiras de lei, coberta com telhas de brasilit, toda forrada em gesso.
Características: Internamente: cinco (05) portas em madeiras de lei. Externamente: duas (02) portas em ferro e vidro
inclusive a de acesso para o quintal, cinco (05) janelas em ferro e vidro, um (O I) janelão na copa, e um (O I) vitrô.
Dependências: um (O I) pátio, uma (O I) sala de estarljantar, uma (O I) copa/cozinha, uma (O I) área de serviço, dois
(02) donnitórios, um (OI) WC com banheiro contíguo social e uma (OI) suíte, uma (OI) circulação, todos em piso
de cerâmica. Derivacão de Água: Poço comum. Iluminacão: Centrais Elétricas do Pará-CELPA. Serventia
CONSTRUc'JlO'

Sanitária: WC, com fossa séptica. Área Construída: 69.83 m 1 (sessenta e nove metros e oitenta e três centímetros
quadrados). Valor da Construção: R$-55,000,00 (cinquenta c cinco mil reais). CERTIDÃO: Dispensada a Certidão

•

Negativa de Débito-CND, em '0-rtude de a construção possuir área inferior a 70,00 m' (Setenta metros quadrados).
O referido é VlIg.~ad~~~~~d()J~~'::im~Ii~~amira-pará, 02 de Fevereiro de 2009. A Oficial Interina. (a)
111

".1, ... ", I"k.-.c,~

/

AV-2-M-25,662 I roée'deose"'a"esta"averbação para constar a CARTA DE HABITE-SE, a seguir transcrita
Impresso <I,És do Munidp~r"Pi{r~itura Municipal de Altamira. Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e iÍlf -Estrutura. CARTA DE HABITE-SE N° 005/2009. De acordo com o despacho proferido a 19 de
Janeiro de 2009 no processo de n" 003/09, requerido por Ronaldo Alves Soares, protocolo n" O13109 de 19 de
Janeiro de 2009, a construção existente na Rua Irmão Fernando s/n", Qd. 20 lote 9-B, Jd. Oriente, foi concluída de
acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal n" 1.394/97, aprovado no dia 27
de junho de 1997, conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N' 00312009, expedida em 22 de Janeiro de 2009
e por requerimento do interessado de prol. N" 014/2009 de 19 de Janeiro de 2009, estando, pois, em condições de
ser habitada e/ou utilizada em área construída total de 69,83 rnl (sessenta e nove metros e oitenta e três centímetros
quadrados). Foram pagas as taxas, conforme DAM, expedido em 19 de Janeiro de 2009. Altamira-(PA), 22 de
Janeiro de 2009. (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3I 56-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Silvério
Albano Fernandes. Secretári de' Obras. O referido é verdade c dou fé. Altamira-Pará, OI de Fevereiro de 2009. A
Oficial Interina (a)
,,/---N;Z~di(J.Uf •.,:;' __~.•.:e!a do NlLSd.m",. lo
:
1"

Of ,1,.1 Inlerma
flelO R<':l}istro de Imovols
~\\t2ImlH; - PA

~

Serviço de
MATRicULA
25.663

FOLHAS
063

'. ao·" .'

eg~l!ll'Í..y.,eiS'~·

Livro 2-AAA~,teg7eral

OrICIAL(a):

-

.ui/.

lmen o

IMÓVEL - Um (O I) imóvel urbano, situado na Rua Irmão Fernando, locaW~·~~~W ~ia~4F; ,encravado no
g ,-tro
moveIs
loteamento denomlllado "JARDIM ORILNTe, designado na planta de lote n' 7-B di&CW!!!llilrll1>Àii, com uma área
2
total de 250.00 111 , conforme memorial descritivo a seguir transcrito: jHEAI0RIAL DESCRITIVO. Identificação
da Propriedade. Nome do Proprietário: RONALDO ALVES SOARES. Endereço: Rua Innão Fernando, Lote 7-B,
quadra 20, BailTo Jardim Oriente, Altamira-Pará. Perímetro: 70,00 !TI (setenta metros). Área: 250,00 m 2 (duzentos e
cinqucnta metros quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da
Légua Patrimonial. Limites c Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com a Rua Irmão Fernando, onde
mede 10,00 metros; FUNDOS: com quem de direito, onde mede 10,00 metros: LADO DIREITO: com o lote 7-A
da mesma quadra. onele mede 25,00 metros e LADO ESOUERDO: com o lote 9-A, onde mede 25,00 metros.
Altamira-Pá. 21 de Agosto de 2008. (a) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574- V-PAAP. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Se. RONALDO ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, maior, capaz,
administrador, portador da carteira de identidade RG nO M-91 06922-SSP/MG e do CPF/MF n' 029.792,486-90,
residente e domiciliado na Alameda São Pedro [lo 4164, Bairro Jd. ln~endênte I, nesta cidade de Altamira, Estado
do Pará. Registro Anterior: às fls. 100/104 do livro 2-Ksob o 11°3.400. O rererido é verdade e dou ré. Altarnira-Pará,
02 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. a Nádia Sue! I I:il'fa dn NR~(" .> tn
R-I-M-25.663-Nos termos da Escritura Pública de Con~'ile;Venda;"lavrada nestas Notas, datada de 02.09.2008
c
.h52io'g:r<K1
i\W6'vBis constantes do presente reooistro foi
tomada às rolhas 195v0/196vO do livro n° 156 sob t.e./l~f
I
:tútJ.J\\Jra.-P"'t\.
adquirido por RONALDO ALVES SOARES, aCilna já qualificado por compra feita a ISAO KITAGAWA,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n' 1.20 1,488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGA W A,
do lar, portador da Cédula de Identidade RG n' 1099-SSPIPA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPFIMF em (conjunto) n' 004.983.272-72, represeotados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido u Se. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira da OAB-PA o' 7042 e detentor do CPF/MF 0° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes n° 2.660, 8airro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira. Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às OS.002 do livro n' 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço ceno e ajustado de RS-5.000.00 (Cinco mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Munici
de Altamira/PÂ, foi 110 valor de R$-8.000.00 (oito mil reais). Condicões: às da Escritur3. O
referido é
/,! dou fé. Altamira-Pará, 02 cle Setembro de 2008. A Oncial Interina. (a)

-
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sin°, Bairro Jd. Oriente, nesta cidade, com LICENCA PARA
de 16.032009, assinada por (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta.
U(I-u'-",,-4574-V-PA-AP e (a) Silvério Albano Fernandes. Secretário de Obras, Construção própria em
alvenaria, com travejamento em madeiras de lei, coberta com telhas de barro, toda forrada em gesso.
Características: Internamente: cinco (05) portas em madeiras de lei. Externamente: duas (02) portas em ferro e vidro
inclusive a de acesso para o quintal, seis (06) janelas em ferro e vidro, um (O I) janelão na copa, e dois (02) vitrô.
Dependências: um (OI) pátio, uma (OI) sala de estar, uma (OI) sala de jantar, uma (OI) copa/cozinha, uma (OI) área
de serviço, dois (02) dormitórios, um (O I) WC com banheiro contiguo social e uma (O I) suíte, uma (O I) circulação,
todos em piso de cerâmica. Derivação de Água: Poço comum. Iluminacão: Centrais Elétricas do Pará-CELPA.
Serventia Sanitária: WC, com fossa séptica. Área Construída: 69.83 m l (sessenta e nove metros e oitenta e três
centímetros quadrados). Valor da Construção: R$-58.000,OO (cinquenta e oito mil reais). CERTlDA-O: Dispensada
a Certidão Negativa de Débito-CND, em virtude de a construção possuir área inferior a 70,00 m' (Setenta metros
quadrados). O jferid~verdade e dou fé. Altamira-Pará, 19 de Março de 2009. A Oficial Interina. (a)

~

•

AV~2-M-25·. €f" -Procede-se a esta averbação para constar a CARTA DE HABITE-SE, a seguir transcrita
Impresso 9' Es do Municipal. Prefeitura Municipal de Altamira. Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação ~/Infr -Estrutura. CARTA DE HABITE-SE N° 023/2009. De acordo com o despacho proferido a 12 de
Março de 2009 no processo de n' 033/09, requerido por Ronaldo Alves Soares, protocolo n' 065/09 de 12 de
Março de 2009, a construção existente na Rua Irmão Fernando sin°, Qd. 20 lote 7-B, Jd. Oriente, foi concluída de
acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal n' 1.394/97, aprovado no dia 27
de junho de 1997, conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N" 033/09, expedida em 16 de Março de 2009,
por requerimento do interessado de prot. N' 066/2009 de 12 de Março de 2009, estando, pois, em condições de ser
habitada e/ou utilizada em área construída total de 69,83 m I (sessenta e nove metros e oitenta e três centímetros
quadrados). Foram pagas as taxas, conforme DAM, expedido em 13 de Março de 2009. Obra já concluída,
Altamira-(PA), 16 de Março de 2009. (a) Tânia M ria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-VO referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 19_de
PA-AP e (a) Silvério Albano Fernandes. Secretfuli de
Março de 2009. A Oficial Interina (a)
/ I'
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IMOVEL - Um (OI) imóvel urbano. situado na Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1~'()l!Mid_~iQ{i'.tilcFi/1aIf.\ü,'<I",ravado
no loteamento _denominado "JARDIM ORIENTE', designado na plantade lote n' 4;d 11
à'ill' 20, com uma
area total de 2:J(),OO ne, com os hmJtes e confrontações segumtes: FREN f E: com a Rua Nossa Senhora de Nazaré,
onde mcde 10,00 metros; FUNDOS: com o lote 5-A da mesma quadra. onde mede 10,00 metros; LADO DIREITO:
eom o lote 6-B da mesma quadra, onde mede 25,00 metrus e LADO ESOUERDO: eom o lote 4-B, onde mede
25,00 metros. PROPRIETÁRIO: A Sra. LUZENILCE DE JESUS LIRA, brasileira, solteira, maior, capaz, do lar,
portadora da eaJ1eira de identidade RG nO 3870270 2' via PC/PA e do CPF/MF n° 816.786.062-00, residente e

domiciliada na Rua Jos1.5 Boni!11cio nO 3635, Bairro C0?p-srf'ron, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro

.'

!.

.

Anterior: às tTs.IIIII/1II4 do livro 2-K sob o ,," . 011. lO referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 02 de Setembro
de 2008. A Oficial Interina. (a) .Nádia S1:cfl . t. ~ic-ta do NascJ.menfo
R-I-M-25.664-Nos termos da Eseritw;.a P,úlÍlic' .de' Compra e Venda, lavrada nestas Notas, datada de 02.09.2008,
't~ q·I:J.~Il<,)
K"I.;J:>[ro ,jT Jn~J'
tomada às folhas I 97v"1I98v' do livro nl/ 5 !i2!:\iR.-\l'A O.o)~u8. Os imóveis constantes do presente registro foi
adquirido por LUZENILCE DE JESUS' LIRA, acima jú qualifieada por compra feita a ISAO KIT AGAWA,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.20 1.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KIT AGA W A,
do lar, portador da Cédula de Identidade RG n' 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n' 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO LlNO, brasileiro, casado, advogado,
portador dá carteira da OAB-PA n' 7042 e detentor do CPF/MF n' 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes n° 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro n° 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-{j.OOO,OO (Quinze mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de AltamiralPA, foi no valor de RS-I8.000,OO (Dezoito mil reais). Condições: às da Escritura.
O referido é verdaá!, e ~ fé. Altamira-Pará, 02 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)

NUia

AV-l-

Suely Ancl'i f

I

N~sc,mento

- -.6 4:~'~it9t.P a l\3.ili~tar que no imóvel acima descrito e confrontado foi edificada lima (01) Casa

Residencla . sitU1\d~ '1 Nossa SenhOl:a de Nazaré sin°, Bairro Jd. Oriente, nesta cidade, com LICENÇA PARA
CONSTRU0fO DÊ N° 138/08, datada de 27.10.2008, assinada por (a) Tânia Maria de M~deiros Costa. Arquiteta.

I·
! .

CREA-3156-D-Rrl-4574-V -pA-Ap e (a) Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de Obras. Matrícula n° 02150.
Construção própria em alvenaria, com travejamento em madeiras de lei, coberta com telhas de brasilit, toda forrada
em PVc. Características: Internamente: quatro (04) pOlias em madeiras de lei. Externamente: duas (02) portas em
ferro c vidro inclusive a de acesso para o quintal, quatro (04) janelas em ferro e vidro e dois (02) vitrô.
Dependências: uma (OI) varanda, uma (OI) sala de estar, uma (01) copa/cozinha, uma (01) área de serviço, um (OI)
dormitório, um (O I) WC com banheiro contíguo social e uma (O I) suíte, todos em piso de cerâmica. Derivacão de
Água: Poço comum. Iluminacão: Centrais Elétricas do Pará-CELPA. Serventia Sanitária: WC, com fossa séptica.
Área Construída: 68.11 m] (sessenta e oito metros e onze centímetros quadrados). Valor da Construcão: l{$40.000,00 (quarenta mil reais). CERTlDAo: Dispensada a Certidão Negativa de)'lébito-CND, em viJtude de a
construção possuir área inferior a 70,00 111 2 (Setenta metros quadrados. O (eferfáo é verdade e dou fé. AltamiraPará, 30 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a) Nádia Suely Anchi t
.8scimento
A V-2-M-25.664-Procede-se a esta averbação para CO,I}Se\l~i,ª '~. '-'" ~r ,I EJ., AB1TE-SE, a seguir transcrita
Impresso o Escudo Municipal. Prefeitura Municipal de Altamira.ju ,ad do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e Intra-Estrutura. CARTA DE HABITE-SE N" 053/200S. D acordo com o despacho proferido a 22 de
Outubro de 2008 no processo de nO 138/08, requerido por Luzenilce de Jesus Lira, protocolo nO 255/08 de 22 de
Outubro de 2008, a construção existente na Rua Nossa Sr: 1 de Nazaré s/no, Qd. 20 lote 6-A, Jd. Oriente, foi
concluída de acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal nO 1.394/97,
aprovado no dia 27 de junho de 1997, conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N" 138/08, expedida em 27
de Outubro de 2008 e por requerimento do interessado de prol. W 256/08 de 22 de Outubro de 2008. estando, pois,
em condições de ser habitada e/ou utilizada em área construída total de 68,1 t m 2 (sessenta e oito metros e onze
centímetros quadrados). Foram pagas as taxas, conforme DAM, expedido em 29 de Outubro de 2008. Altamir<l(PA), 27 de Outubro de 2008. (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574- V-PA-AP e
(a) Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de Obras. Matrícula nO 02, - . O r~~ído é verdade e dou fé. AltamiraPará, 30 de Outubro de 2008. A Oficial Interina (a) N4dia Sl1ely Anc.1 ~ ~o No. scrmento

,.

R-2-M-25,664-Nos termos do contrato por instrumentq~Pêl.i\iç.yia"'~:,}r 9JH,pml\wM~nda de unidade isolada e mútuo
com obrigações e alienação fiduciária-c3li~ de crédito in~ifduar~GlT~, COlltrat~ .N°-8055:000032~. A Qualificação das partes. Vendedora: Luzcnllcc de .Jesus LII'a, l~clOnahdade braSIleIra, solteIra, naSCIda em
04/0111977, autônoma, pottadora da carteira de identidade RG fs70270 expedida por SSP/PA em 26102/2002 e do
CPF 816.786.062-00, residente e domiciliada em Rua José Bonifácio, 3635, Cooperfron, em AltamiralPA.
Compradores e devedores fiduciantes: Renaldo da Silva Oliveira, nacionalidade brasileira, casado no regime de

MATRicULA
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FOLHAS
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IMÓVEL - Um (OI) Imóvel Urbano, nesta cidade. situado no Acesso 10 n' 62, dN:~~iI" "phmill>do,10toe.n' 8-Bl
da quadra nO 28 (vinte c oito), encravado no loteamento denominado "APARECIDA' ,
ltss-séguintes limites e
confrontações: limita-se pela Frente: para AC-O 1O nO 62, medindo 10,00 In (dez met' os); pelos Fundos: com quem
de direito, medindo 10.00 m (dez metros); pelo Lado Direito: para o lote 8-B da mesma quadra, medindo 36,00 m
(trinta e seis metros); e pelo Lado Esquerdo: para o lote 8-B2 da mesma quadra, medindo 36,00 m (trinta e seis
metros); perfazendo uma área total de 360,liO 111' (trezentos e sessenta metros quadrados) .. PROPRIETÁRIO: A
Sra. CLEONICE SILVA DUARTE, brasileira, solteira, maior, capaz, do lar, pOltadora da carteira de identidade
RO n' 36.788.964-SSP/PA e do CPF/MF n' 366.834.422-15, residente e domiciliada na Rua Isaac Barbosa n' 826.
Bairro Brasília, nesta cidade d~Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às OS.7/13 do Livro 008, sob o nO 005.
O referido é verd dydou. fé, Altamira-Pará. 02 de Setembro de 2008. A Olicial Interina. (a)
~ádia SuelI;

•

•
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!'!asclmento

R-l-M-25.6~5-bl!>,_~:';n os .d·a.Esor,itura Pública de Compra e Venda, lavrada nestas Notas, datada de 02.09.2008.
tomada às folhas I ~9v.. 200vPEdo livro n° 156 sob o n° J 0.654/08. Os imóveis constantes do presente registro foi
adquirido por CLE'ONICE SILVA DUARTE, acima já qualificada por compra feita a PRELAZIA DO XINGU,
Entidade Religiosa e Beneficente, com sede à Rua Coronel José Porfirio n° 1720, Centro, nesta cidade de Altamira,
Estado do Pará. devidamente inscrita no Cadastro Oeral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (COC/MF) sob
o nO 04.892.592/0001-54; neste ato representada pela sua bastante Procuradora a Irmã mUNA CHIELLE,
brasileira, solteira, maior, capaz, religiosa, portadora da Cédula de Identidade RO n° 35.238.669-I-SSP/SP e
detentora do CPF/MF sob o nO 021.838.798-90, residente c domiciliada nesta cidade de Altamira, Estado do Pará;
ex vi do instrumento Público de Procuração, lavrado nas Notas do Cartório do 2° Oficio, desta Comarca, lançada às
t1s.l59 do Livro nO 133, datada de 12.02.2007, que fica arquivada em Cm1ório para fins de direito. Pelo preço celio
e ajustado de RS-8.5()()J)() (oito mil e quinhentos reais), cuja avaliação da Rrcfcitura Municipal de Altamira-PA, foi
no valor de R$-lIi.()()(),IIO (Dez mil reais). Condições: às da E c itura. G1é'fcrido é verdade e dou fé. Altamira-Pará,
/
02 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Feito para ~onstar o Título Definitivo d_e Propriedade N'-3.413/0~ ~b\íuJ "~<q~'!el':~.: hnp~esso o
Escudo MuniCipaL Republica Federativa do BraSIL Estado do Para. Prefeitura MUnlclp tg~,1J:_~'A/f,,If'J?Vf'lTULO
DEFINITIVO N"-3.413/08. Pelo presente Título Definitivo, mediante condições reyblutivas, a Prefeitura Municipal
de Altamira, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Privado Interno, inscrita no CNPJ sob o nO
05.263.1 \6/000 \-37, neste ato devidamente representado pela sua Prefeita constitucionalmente eleita,
Excclcntíssima Senhora Odilcida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal n° 1.632/06 de
31/03/06, complementada pela Lei Municipal nO 1.775/07 de 2 I de Dezembro de 2007, que dispõe sobre a alienação
de imóvel urbano do Patrimônio Municipal, outorga a Sra. MARIA DE LOURDES COSTA DE SOUSA,
brasileira, maior, casada, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nO 3793870-SSP/PA, inscrita no CPF nO
395.345.882-53, residente e domiciliada nesta cidade à Rua Manoel Umbuzeiro n° 1912, bairro centro, o Título
Definitivo de Propriedade do imóvel urbano sito à Travessa Lindolfo Aranha n° 805, bain'o centro, com as
seguintes características: com área total de 173,36 m2 (cento e setenta e três metros e trinta e seis centímetros
quadrados), com os seguintes limites c confrontações: Frente: com a Travessa Lindolfo Aranha, onde mede 8,80
metros; Lado Direito: com a Sra. Maria da Silva Costa, onde mede 19,70 metros; Lado Esquerdo: com a Sra. Maria
da Conceição Magalhães Teixeira, onde mede 19,70 metros; Fundos: com a Sra. Sheila Nascimento, onde mede
8,80 metros. O presente Título, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, foi registrado à página 28 do livro
n° 009. Eleito o foro da cidade de Altamira, com renúncia de qualquer outro, para dirimir questões que resultem
dele. Altamira/Pá, 03 de Junho de 2008. (a) Odileida M." de Sousa Sampaio. Prefeita Municipal. Odileida Maria de
Sousa Sampaio. Prefeita Municipal. Assim está. PROPRIETÁRIA: A Sra. MARIA DE LOURDES COSTA DE
SOUSA, brasileira, maior, casada, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nO 3793870-SSP/PA, inscrita
no CPF n° 395.345.882-53, residente e domiciliada nesta cidadej.-Rua Manoel Umbuzeiro n° 1912, bairro centro.
Registro Anterior: às Os.252 do livro 2-E sob o nO
2. Meferido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 03 de
Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a) }llJdia Sue!
P ~'icta do Nasci.menta
r

R-I-M-25.666-Nos termos do TíTULO DE!'. UJJ. " DE:J'R(UR
ADE N"-3.413/08, datado de 03.06.08, o
imóvel constante do presente registro foi adquiii1lo '."MARM DE LOURDES COSTA DE SOUSA, acima já
qualificada por compra feita a Prefeitura Munic~hl de Altall1ira, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Privado
Interno, inscrita no CNPJ sob o n° 05.263.116/0001-37, neste ato devidamente representado pela sua Prefeita
constitucionalmente eleita, Excelentíssima Senhora Odi!eida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei
Municipal nO \.632/06 de 31/03/06, complementada pela loei Municipal n' 1.775/07 de 21 de Dezembro de 2007.
Sem valor declarado. Condições: às do Título.
reJeí:jdo é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 03 de Setembro de
2008. A Oficial Interina. (a)
./
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IMÓVEL ~ Feito para constar o Titulo Definitivo de Propriedade W-3.391/08, a ,s,QUlf'lr nsffi!o: I.mpresso o
.. I R epu'bl'lea F'e d eratlva
. d o Brasl.
'1 Esta
- d o d o P ara.
. preleltura
c'
i';Ohct'.5'-JK
'·"X9,d. 1mov""'-''-:''':''''''fiTULO
Escudo MUlllclpa.
MUnICIP.8!ta lr~PXlmra.

DEFINITIVO N"-3.391/08. Pelo presente Titulo Definitivo, mediante condições reso.[lftivas, a Prefeitura Municipal
de Altamira, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Privado Interno, inscrita no CNPJ sob o nO
05.263.116/0001-37, neste ato devidamente representado pela sua Prefeita constitucionalmente eleita,

Excelcntíssima Senhora OdiJeida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal nO 1.632/06 de

•

31/03/06, complementada pela Lei Municipal n' 1.826/07 de 21 de Dezembro de 2007, que dispõe sobre a alienação
de imóvel urbano do Patrimônio Municipal, outorga a Senhora ZULMIRA DA PAZ CARVALIIO DA SILVA,
brasileira, casada, pedagoga, portadora da cédula de identidade RG n' 1 10. I 7S-SSP/ES, CPF n' 206.871.922-34,
residente e domiciliada nesta cidade à Travessa Lindolfo Aranha nO 48, bairro centro, o Título Definitivo de
Propriedade do imóvel urbano sito à Travessa Lindolfo Aranha nO 48, bairro centro, com área total de 153,86 m 2
(cento e cinquenta e três metros e oitenta c seis centímetros quadrados), com os seguintes limites e confrontações:
Frente: com a Travessa Lindolfo Aranha, onde mede 8,12 metros; Lado Direito: com o Sr. Gilson Soares, onde
mede 21,34 metros; Lado Esquerdo: com o Sr. Laudelino Délio Femandes, onde mede 21,34 metros; Fundos: com a
Sra. Lenilde Maria Costa do Nascimento, onde mede 6,30 metros. O presente Título, firmado em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, foi registrado à página O17 do livro n° 009. Eleito o foro da cidade de Altamira, com renúncia de
qualquer outro, para dirimir questões que resultem dele. Altamira/Pá, 06 de Fevereiro de 2008. (a) Odileida M.' de
Sousa Sampaio. Prefeita Municipal. Odileida Maria de Sousa Sampaio. Prefeita Municipal. Assim está.
PROPRIETÁRIA: A Sra. ZUlMIRA DA PAZ CARVALIIO DA SILVA, brasileira, casada, pedagoga, portadora
da cédula de identidade RG n' II 0.17S-SSP/ES, CPF n' 206.871.922-34, residente e domiciliada nesta cidade à
Travessa Lindolfo Aranha nO 48, bairro centro. Registro Anterior: às fls.252 do livro 2-!?1 ,o n° kB12~ referido
é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 03 de Setembro de 2008. A Olicial Interina. (a)Niici/aA~,
,.
"
..
R-I-M-25.667-Nos termos do TíTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N"-3:39 ~08, Q1amddedei06.02.08,· o o
imóvel constante do presente registro foi adquirido por ZUlMIRA DA PAZ CA'RV, l rfJ' ·'SICV:1.~ Ilclrt"'já
qualificada por compra fcita a Prefeitura Municipal de Altamira, Estado do Parát'pessoa Jurídica êf~tDir~ito Privado
Interno, inscrita no CNPJ sob o n° 05.263.116/0001-37, neste ato representado pela sua Prefeita constitucionalmente
eleita, Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal n°
1.632/06 de 31/03/06, complementada pela Lei Municipal n' 1.826/07 de 21 de Dezembro de 2007. Sem valor
declarado. Condições: às do Titulo. O refci·id~...çerdade e dou fé. Altamira-Pará, 03 de Setembro de 2008. A
Oficial Interina. (a)
I!ádia Sucly A ('~
(10 I Bscufte 11)
l
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IMÓVEL - Feito para constar o Título Definitivo de Propriedade N.-3A22/Q8,OH.I<IiJf,t~saitoo,.mjJresso o
Escudo Municipal. República Federativa ~I? 8rasil. E~t.ado do ~ará. Pref~it:lra Munic~ t:inAlfrà~ira. TÍ~U.LO
DEFINITIVO N°-3.422/08. Pelo presente r ítulo Dcfíl1ltlVO, mediante condlçocs resolutivas, a Prefeitura MUnicipal
de Altamira. Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Privado Interno, inscrita no CNPJ sob o n°
05.263.116/0001-37, neste ato devidamente representado pela sua Prefeita constitucionalmente eleita,
Excc1cntíssirn3 Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal nO 1.632/06 de
31/03/06, que dispõe sobre a alienação de imóvel urbano do Patrimônio Municipal, outorga ao SI'. JOIHAR DOS
ANJOS PEREIRA, brasileiro, maior, solteiro, mecânico, domiciliado e residente na Rua Governador Magalhães
Barata n° 1897, bairro centro, inscrito CPF n° 208,947.322-34 e RG n° 129221-SSP/AM, o Título Definitivo de
Propriedade do imóvel urbano sito à Rua Governador Magalhães Barata nO 1897, bain-o centro, com as seguintes
características: área total de 367,83 m2 (trezentos e sessellta e três metros e oitenta e três centímetros quadrados),
com as seguintes dimensões e limites: Frente: com a Rua Governador Magalhães Barata, onde mede 14,35 metros;
Lado Direito: com o SI'. José da Costa Braga, onde mede 25,50 metros; Lado Esquerdo: com o João Assunção, onde
mede 25,50 metros; Fundos: com o Se. Daniel Falcani, onde mede 14,50 metros, O presente Título, firmado em 02
(duas) vias de igual teor e forma, foi registrado à página 032/v do livro nO 009. Eleito o foro da cidade de Altamira,
com renúncia de qualquer outro, para dirimir questões que resultem dele, i\ltamira/Pá, 10 de julho de 2008, Ca)
Odilcida M. a de Sousa Sampaio. Prefeita Municipal. Odileida Maria de Sousa Sampaio. Prefeita Municipal. Assim
está, PROPRIETÁRIO: O SI'. JOMAR DOS ANJOS PEREIRA, brasileiro, maior, solteiro, mecânico, domiciliado
e residente na Rua Governador Magalhães Barata nO 1897, bain-o centro, inscrito CPF n° 208.947.322-34 e RG nO
129221-SSP/AM. Registro Anterior: às 115.252 do livro 2-E sob o n° 1,822,
eferid01 verdade e dou fé, AltamiraPará, 03 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a) Nédia Sucly ~r1.chlet ,9 asc?i1'nento
R-I-M-25,668-Nos termos do TíTULO DEFINITIVO
'PRIIi
~" 422/08, datado de 10,06,08, o
imóvel constante do presente registro foi adquirido por JOMAR OOS fl!Nr 'OS PEREIRA, acima já qualificado por
compra feita a Prefeitura Municipal de Altamira, Estado do Par', Pessoa Jurídica de Direito Privado Interno,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.263.116/0001-37, neste ato representado pela sua Prefeita constitucionalmente eleita,
Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal na 1.632/06 de
31/03/06, Sem valor declarado. Condições: às do Títlllo"ref~;;- é verdade e dou fé, i\ltamira-Pará, 03 de
Setembro de 2008, A Ollcial Interina, (a)_
NádieJ Suely
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IMÓVEL ~ Feito para constar o Título Definitivo de Propriedade N°-3.411/0~ Oft.11gu-itl<.t{ànwmtol:nl(hlpJeSSO o
Escudo Municipal. República Federativa do Brasil. Estado do Pará. Prefeitura MunicipM'll~i'Alll!mira. TÍTULO
DEFINITIVO N°_SAI J/OS. Pelo presente Título Definitivo, mediante condições resolutivas, a Prefeitura Municipal
de Altamira. Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Privado Interno, inscrita no CNPJ sob o n°
05.263.1 16/0001-37, neste ato devidamente representado pela sua Prefeita constitucionalmente eleita,
Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal nO 1.632/06 de
31/03/06, complementada pela Lei Municipal n' 1.793/07 de 21 de Dezembro de 2007, que dispõe sobre a alienação

de imóvel urbano do Patrimônio Municipal, outorga ao Sr. ADELSON DIAS PASSARELLI, brasileiro, maior,

•

casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG n' 264.5027-SSP/PA, inscrito no CPF n' 704.649.102-00,
residente e domiciliado nesta cidade à Travessa Agrário Cavalcante n° 164, bairro centro, o Título Definitivo de
Propriedade do imóvel urbano sito à Travessa Agrário Cavalcante nO 164, bairro centro, com as seguintes
características: com área total de 128,21 111 2 (cento c vinte c oito metros e vinte e um centímetros quadrados), com
os seguintes limites e confrontações: Frente: com a Travessa Agrário Cavalcante, onde mede 11,27 metros; Lado
Direito: com quem de direito, onde mede 13,30 metros; Lado Esquerdo: com a Sra. Maraildes Oliveira Costa, onde
mede 13,30 metros; Fundos: com o Sr. Francisco Fen'eira Lima, onde mede 8,00 metros. O presente Título, firmado
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, foi registrado à página 27 do livro n° 009. Eleito o toro da cidade de
Altamira, com renúncia de qualquer outro, para dirimir questões que resultem dele. Altamira/Pá, 07 de Maio de
2008. (a) Odileida M. n de Sousa Sampaio. Prefeita Municipal. Odileida Maria de Sousa Sampaio. Prefeita
Municipal. Assim está. PROPRIETÁRIO: O SI'. ADELSON DIAS PASSARELLI, brasileiro, maior, casado,
autônomo, portador da cédula de identidade RG n' 264.5027-SSP/PA. inscrilo no CPF n' 704.649.102-00, residente
e domiciliado nesta cidade à Travess~a Agrário Cavalcante n" 164, bairro centro. Registro Anterior: às fls.252 do
livro 2-E .sob.~ ~:J;,~~,. r~f~q91cM~édt.,ic e dou fé. Altamira-Pará, 03 de Setembro de 2008. A Oficial Interina.
(a)
M~
',/ ,,,.,,,,,,

R-I-M-25.66!h~ten· os do. rfrrJlf'J DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N'-3A! 1/08, datado de 07.05.08, o
imóvel constatlle çlo p: i'é~~ntgistro foi adquirido por ADELSON DIAS I'ASSARELLI, acima já qualificado por
compra feita a (.p;·ereit~lra Municipal de i\ltamira, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Privado Interno,
inscrita no CNPJ sob o n' 05.263.116/0001-37, neste alo representado pela sua Prefeita constitucionalmente eleita,
Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal n° 1.632/06 de
31/03/06 complementada pela Lei Municipal n' 1.793/07 de 21 de Dezembro de 2007. Sem valor declarado.
Condicões: às do Titulo. O re erid~verilade e dou fé. Altamira-Pará. 03 de Setembro de 2008. A Oficial Interina.
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R-2-~-~5.66 ..
. ~,..:~?!t.~ll_
'1
menta particular ~e n:útuo p~ra obras com ~brigações.e alienação
fiducmna em gar"llt\il!lEílr_a"dc'i<i",bC\lI"I,\i~WiIecursos do SBPE, no amblto do sIstema finanCeIrO da habltação-SFH.
Contrato N°-IOSS/OOno O1~.atAr<f-!O.ualiticacão das partes: DevedoraCes) FiducianteCs): Adelson Dias Passarelli,
nacionalidade brasiléira, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/09/1975, comerciante,
portador da carteir),' de identidade RG 2645027, expedida por SSP/PA em 16/07/2007 e do CPF 704.649.102-00,
sua esposa Kley Soares Passarelli, nacionalidade brasileira, nascida em 13/l 0/l975, cabeleireira, portadora da
carteira de identidade RG 3113755, expedida por SSP/PA em 27/01/l995 c do CPF 591.825.392-00, residentes e
domiciliados em Travessa Agrário Cavalcante, 164, salão, recreio, em Altamira/PA. Credora Fiduciária: Caixa
Econômica Federal-CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado,
criada pelo Decreto-Lei n' 759 de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n' 1259 de 19.02.1973, regendo-se pelo
Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede em Brasília/DF, no Setor. Bancário Sul, Quadra 4, lotes
3/4, inscrita no CNPJ/MF n' 00.360.305/0001-04, neste ato representado por Ranivaldo José Oliveira dos Santos,
economiário, portador da carteira de identidade RG 1318879, expedida por SSP/PA e do CPF 299.178.161-00 e
substabelecimento lavrado às folhas 080 do livro 2329, em 09/07/2004 no 2' Oficio de Notas de Brasília-DF
procuração lavrada às folhas 080 do livro 2329, em 13/l2/2007 no 2' Oficio de Notas de Brasília/DF. doravante
designada simplesmente Caixa. !! - Valor da operação. destinação dos recursos objeto deste contrato. valor da
construção e forma de pagamento: B l-Valor da operação e destinação dos recursos: O valor destinado ao
pagamento da construção do imóvel residencial urbano caracterizado neste instrumento é de R$-80.000,OO (oitenta
mil reais), sendo composto mediante a integralização das parcelas abaixo: Recursos próprios, se houver: R$-O,OO.
Recursos da conta vinculada de FGTS, se houver: R$-O,OO. Financiamento concedido pela Caixa: R$-80.000,00.
82-Valor da construção c forma de pagamento: O valor da construção será pago em conformidade com o disposto
neste instrumento. ç - Valor do imóvel para fins de venda em público leilão: R$-95.000,00 (noventa e cinco mil
reais) . .!! - Mútuo/Resgate/Prestações/DataslDemais valores/Condições: DI-Origem dos recursos: SBPE. D2-Nonna
regulamentadora: HH. 126.29 - 08/06/2009 - SUHAB/GECRI. D3-Valor da Divida/Financiamento: RS-80.000,00.
D4-Valor da Garantia Fiduciária: R$-95.000,00. OS-Sistema de Amortização: SACo D6-Prazos, em meses: De
construção: 3. De carência: O. De amortização: 240. D7-Taxa de Juros (%) ao ano: Nominal: 8,5563. Efetiva:
8,9001. DS-Encargo Inicial na fase de amortização: Prestação (a+j): R$-903,75. Prêmios de Seguros: R$-31,73.
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R-2-M-24,426-2/9/2008. Devidamente assinada pela Secretaria MUIDiéi~f "de" fiinah'fas (a)
. I
A ta
a P
•
Mama AparecIda BrItto Herrera c pela Coordenadora Mumclpal de Fn1anças (a; K1"arys da SIlva
Araújo. O referido é verda
dou/fé ... Altamira-Pará, 04 de Setembro de 2008. A Oficial
Interina (a) Itidia Stlcly A;:," tI ç; ~clmentf)
!l"

•

•

AV-4-M-24,426,feito,em ) de 8emh1bro de 2006, com o contrato por instrumento particular
de compra e venda de Uliílta' ~'~solada e mútuo com obrigações e alienação fiduciária - carta de
crédito individual - FGTS. Credora Fiduciante: Caixa Econômica Federal-CEF, anteriormente
já qualificada; e como Comprador(cs) c Dcvcdor(cs) Fiduciante(s): Milton Câmara e esposa,
anteriormente qualificados, dão à Credora em primeira e especial alienação, o imóvel objeto
deste registro, acima identificado, para garantia da dívida de R$-42.000,OO, sendo R$-42.000,OO
do valor da garantia fiduciária, que terá prazo de 240 meses, a contar da data da assinatura deste.
Condições: às demais condições constam do contrato que fica uma via arquivada em Cartório. O
referido é verdade e dou fé. ;tIt"9Pit~pará, 04 de Setembro de 2008. A micial Interina (al
,
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IMÓVEL-Um Imóvel Urbano, situado na Travessa 02, Bairro Sudam 11, desigfG!l.íJ,j
il. lk,\),'êij1° 15 da
quadra "Q", conforme memorial descritivo a seguir transcrito: IDENTIFICA CÃO DA
I'BDADE.
Nome do
,
Proprletarlo: HELMER SPERN Endereço: Tv. 02 nO 1612. Quadra "G". BallTo Suélam 11. Perímetro do lote: 70 m.
Área do lote: 250,00 m 2 (Duzentos e cinquenta metros quadrados). Município(Altamira. Localização: Sede do
Município. Zona Urbana: Dentro da Légua Patrimonial. Área constante município sede do imóvel. Limites e
Confrontações: Perímetro: Urbano. Frellle: Travessa 02, onde mede 10,00 m. Fundos: com lote - J 6, onde mede
10,00 m. Lado Direito: com Edmilson Moreira Veras, onele mede 25,00 m. Lado Esquerdo: Eclmilson Moreira
Vcras, onde mede 25,00 ITI. Altamira-Pd, 22 de novembro de 2007. (a) Clóvis Lázaro Serra. Técnico Agrimensor.
CREA-I27-TAD. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. HELMER SPERN, brasileiro, separado judicialmente.
autônomo, portador da carteira de identidade RG na 4396176-2' via-SSP/PA e do CPF/MF na 029.512.822-49,
residente e domiciliado na Travessa 02 n° 1612, Bain'o Suda,'] 11, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará.
Registro Anterior: às (ls.257 do livro 2-AO sob o na R-/-M-/])5fl3~6 referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará,
04 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a) Nédia Suei!! I/lJ, ieta do l'{ascimenfo

..

•

R-I-M-25.670-Nos termos da Escritura Pública de ç?\nptoaJú~*.9:~J1~t'hx~~ggsnestas Notas datada de 04.09.2008
lançada às tls.003vo/004vo do livro nO 157 sob o n° IÓ.65g7q8 t \ rf;n9-~l constante do presente registro foi adquirido
por HELMER SPERN, acima já qualificado por compr~/eita a EDMILSON MOREIRA VERAS, aposentado.
portador da carteira de identidade RG na 2693290-2' via-'SSP/PA, inscrito no CPP/MF sob o n° 001.506.142-68 e
sua esposa Sra. FRANCISCA DAS CHAGAS GOUVEIA DA PAZ VER AS, do lar, portadora da carteira de
identidade RG n° 3840766-PC/PA e inscrita no CPF/MP sob o nO 665.044.062-00, ambos brasileiros, residentes e
domiciliados na cidade de Belém capital deste Estado do Pará, na Travessa Quintino Bocaiúva n° 1004, apto.300,
Bairro do Reduto, representados por seu bastante Procurador Sr. José Airton Alves, brasileiro, casado, comerciante,
portador da cédula de identidade RG na 15841-SSP/PI e inscrito no CPF/MP sob o na 132.898.372-20. residente e
domiciliado nesta cidade na Rua Anchieta nO 2057, centro, ex vi do instrumento Público de Procuração lavrado no
Cartório Queiroz Santos, 3° Ofício de Notas da Comarca de Belém/I) A datado de 22.10.2007 lançado às fls.284 do
livro nO 156 que fica arqUIvado para fins'de dIreItos Pelo preço certo e aJustado de R$-3.000,OO (Três mIl redIS),
cUJa avaliação da Pre!'eltula
ul11~1 de Altamlla-PaJ3, rOl no valol de R$-50.000 r OO (cll1quenta mil reais)
Condlcões ás da Esctltur
ref6rido é vetrlade e dou fé ;\!~3mlla-Pala, 04 de Setembro de 2008. A Ofieml
.
Nédia Suei ri ,A I
ra ao i'iasClmenfQ
Interina. (a) •
.

AV-I-M-25.670-!leiJlj;cpu~a"t1staf,qUl9VA~ imóvel acima descrito e conli'ontado foi edificada uma (OI) Casa
Residencial, situada na Ti'*. '-f~12, Sudali111, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, com UCENCA PARA
CONSTRUCÃO DE No)06 /08, datada de 04.06.2008, assinada por (a) Oswaldo Fábio Fontinelle Mansou!'.

•

Secrelário de Obras. Matrícula nO 02150 e (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574V-PA-AP, construção própria em alvenaria, com travejamento em madeiras de lei, coberta com telhas de brasilit,
toda forrada em madeira de lei. Características: Internamente: seis (06) pOltas. Externamente: duas (02) portas
inclusive a de acesso para o quintal, seis (06) janelas e dois (02) '.':trô. Dependências: uma sala de estar, uma sala de
jantar, uma (O I) copa-cozinha, uma (O 1) área de serviço, dois (02) quartos, um (O I) WC, com banheiro contíguo
(social), e uma (O I) suíte, todos em piso de lajota. Derivação de ÁQua: Poço comum tipo Amazonas. I1uminacão:
Centrais Elétricas do Pará-CELPA. Serventia Sanitária: WC, C0:11 fossa. Área Construída: 86,14 m 1 (oitenta e seis
metros e quatorze centímetros quadrados). Valor da Constr'Jcão: R$-37.000,OO (Trinta e sete mil reais).
CERTIDÃO: Certifico e dou fé que foi apresentado a Certidão Nogativa de Débito-CND n° 013802008-12003020,
emitida em 26.08.2008, expedida pelo Instituto Nacional do Seg:!ro Social~Diretoria de Arrecadação e Fiscalização,
finalidade de averbação da obra de construção Civil no imóvel localizado à Tv. 02 nO 1612, Bairro Suclam 11.
Altamira-Pará, na forma do dispositivo na Lei 8.212/1991 e suas alterações, que para a finalidade discriminada,
inexiste débito impeditivo a expedição de~ta certidão em nome Lia contribuinte ac· TI . identif~::H.lo, ressalvando ao
INSS o direito de cobrar qualquer import<incia que venha a ser considerada de~i a., re~tfo é verdade e dali fé.
Altatnira-Pará, II de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a) Nádia Suely Anchl f.'fI N. cImento
A V-2-M-25.670-Procede-se a esta averbação para constar a· CARTA
]TrE~SE, a seguir transcrit3
Impresso o Escudo Municipal. Prefeitura Municipal de Altamira. Es~ado doJP.a~~irS' -etaria de Municipal de ObrJs,
Viação e Infra-Estrutura. CARTA DE flAB/TE-SE N° 025/21108. De acordd com o despacho proferido a 02 de
Junho de 2008 no processo de na 066108, requerido por Hehncr Spern, PIW,tocolo nO 111/08 de 02 de Junho de
2008, a construção existente à Trav. 02 n" 1612, Qd. G lote 15. Sudam 11 foi concluída de acordo com o projeto
aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal n° 1.394/97, aprovado no dia 27 de junho de 1997,
conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N" 066/08, expedida em 04 de junho de 2008 c por requerimento do
interessado de prot. N° 112/08 de 02 de junho de 2008, estando, pois, em condições de ser habitada e/ou utilizada
em área construída total de 86,14 m 2 (oitenta c s~is metros e (:l:.""!~orze centímetros quadrados). Poram pagas as
taxas, conforme DAM, expedido em 02 de junho de 2008. Alta:1'i:-a-(PA), 04 de junho de 2008. (a) Oswaldo F:leio
Fontinelle l\1ansour. Secretário de Obras. Matrícula n° 02150 C (2) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta.
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Ernesto Acio\y, destacado da porçã?: localizado nest~ cidade, conforme mc[~or,i~l descA~VBir~ ~~~uir transcrito:
MEMORIAL DESCRITIVO. Identificação da Propnedade. Nome do Propnetano: TRONCOS E BALANÇAS
ARGOS LTDA. Endereco: Rodovia Emesto Acioly sin°. !Jairro Colinas, AItamira-Par~. Perímetro: 224,50 m

•

•

(duzentos e vinte e quatro metros e cinqucnta centímetros). Area: 1.431,79 m 2 (hum mil quatrocentos e trinta e um
metros e setenta e nove centímetros quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona
Urbana: Dentro da Légua Patrimonial. Limites e Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Rodovia
Ernesto Acioly, onde mede 15,00 m. FUNDOS: com Rodovia Transamazônica, onde mede 18,50 m. LADO
DIREITO: com quem de direito, onde mede 101,00 m. LADO ESOUERDO: com Antônio Miguel da Costa, onde
mede 90,00 m. AItamira CPá), 25 de agosto de 2008. Ca) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-DRN-4574-V-PA-AP. Assim está. PROPRIETÁRIO: A Empresa TRONCOS E BALANCAS ARGOS LTDA ME, com sua sede na Rua A n° 275, Vila Capitão Fonseca, Município de Mutum, Estado de Minas Gerais,
portadora do CNPJ/MF sob o n' 07.424.363/0001-01 e Inscrição Estadual n" 4403487260095, representada neste
ato por Lucas Nunes de Souza, brasileiro, solteiro, supervisor de empresas, portador da carteira de identidade RG nO
10.573.932-SSP/MG e do CPf n° 044.3 I 1.356-42, residente e domiciliado na Rodovia Transamazônica km-312,
Faixa Sul, no Município de Pacajá, deste Estado do Pará. Registro Anterior: àsfls.07J do livro 2-AAR, sob O ,," R5-M-3.488. O referido é \~ ade ,(d()~tJe. Altamira-Pará, 04 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. Ca)
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R-I-M-25.67~~~i!er;,iÓsl a EscriiHfif PLlbliea de Co:,:pra e Ve,:da lavrada nestas Notas datada de 04.09.2008
lançada às fls.OO 1vO/Orul\l'Rldo-~
, ro n° 157 sob o nO 10.6))/08. O IllloveI constante do presente registro fOI adqulTldo
,
por TRONCOS E BALAN AS ARGOS LTDA - ME, acima jà qualilicada por compra feita a ANTONIO
MIGUEL DA COSTAYbrasileiro, divorciado, comerciante. portador da cédula de identidade RG nO 942588SSP/PA e do CPF/MF nO 029.533.072-49, residente e domiciliado na Av. João Pessoa nO 1996, Recreio nesta
cidade; e a Sr.' FRANCISCA WAGNER ALVES PINHO, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada
na li Travessa Santa Rosa, 127, BailTo Santa Rosa, na cidade de São Luiz/MA, portadora da cédula de identidade
RG nO 1590809-SJSP/MA e do CPf/MF n' 408.178.813-87 sendo ela representada neste ato por seu bastante
procurador o Sr. Antônio Miguel da Costa, acima já qualificado, ex vi do instrumento Público de Procuração do
Cartório Alvimar Braúna, 4° Oficio de Notas da cidade e São Luiz capital do Estado do Maranhão datado de
21.12.2007, lançado às f1s.56 do livro 380 que fica arquivado para fins de direitos .. Pelo preço certo e ajustado de
R$-20.000,OO (vinte mil reais), cuja avaliação da Pr~feitura Municipal de Altamira-Pará, foi no valor de R$50.000,00 Ccinquenta mil rcais). Condições: às da Escfitura/O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 04 de
11:( /
Setembro de 2008. A Oficial Interina. Ca)
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nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, conforme memorial descritivq/ a eguirJtlitanscr-ir0: lllEl110RJAL

IMÓVEL - Um (O I) lote urbano. situado no Mon'o do FOIte encravado no Lotéu.

•

DESCRITIVO. Imóvel: Urbano. Área: 128.00 m'. Perímetro: 48,00 m. {Município: Altamira. Estado: Pará.
Proprietário: lv/ário César Pu/chefio Frallco Nello. Lote: 80. Confrontacões: FRENTE: com Euclides Resende.
DIREITA: com lote 79. ESQUERDA: com Altaville. FUNDO: com EletronOlte. Ocscricào do Perímetro: Um (OI)
imóvel urbano designado como lote 80 com as seguintes características: Frente com a Rua Euclides Resende com
medida de 8.00 metros; lateral direita ao lote 79 com medida de 16,00 metros, lateral esquerda ao Altaville com
medida de 16,00 metros e fundos com Eletronorte medindo 8,00 metros, totalizando assim uma área de 128,00 m2 .
Situado em terras de propriedade de Altavi11e Empreendimentos imobiliários S/C Ltda., localizada no Morro do
Forte. (a) Karine li. Nascimento. IIrquiteta Urbanista. CREA-14.520-D/PA. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr.
MÁRIO CESAR PULCH ERIO FRANCO NETTO, brasileiro, médico, solteiro, portador da Cédula de
Identidade RG n" 09112363-8-IFP/RJ e do CPF/MF n" 029.007.607-20, residente e domieíliado à Rua Alípio José
de Oliveira na 41, Bairro Morada fio Forte:Ílesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às fls.ll7
do livro 2-AAZ sob o /lO 24. 77 ~ p/reJ"i'ido é verdade e dou Cé. Altamira-Pará, 05 de Setembro de 2008. A Oficial
.
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R-l-M-25.672-N'tª ,!Ç,~119S ,d ,:. rJtuI:~iJlH~llea de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 0),09.2008
lançada às ns.007v°lt5~8vof.da li,v 'n° 157 sob o nO 10.658/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por MÁRIO CESAR PUt!dH~RIO FRANCO NETTO, acima já qualificado por compra Ceita a ALTAVILLE
EMPREENDIMENTOS ll'MOBlLlÁRIOS S/C LTOA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nO
04.553.283/000 l-50, com sede à Travessa Agrário Cavalcante n° 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará,
neste ato representado por seu Procurador O senhor OSMAR BAPTISTA SIOUEIRA, brasileiro, separado
judicialmente, corretor de imóveis, portador da Cédula de identidade RG nO 1.837.214 Instituto Félix Pacheco - Rio
de Janeiro e CIC nO 044.423.857-34, residente e domiciliado Quadra 04 Casa 34, Conjunto Alberto Soares, nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará; ex vi do instrumento Público de Procurnção lavrada no Cartório do 3° Ofício
desta Comarca, lançada às nS.155 do Livro nO 22 datada de 05.12.2007, que fica arquivado em Cartório para fins de
direito. Pelo preço cel10 e ajustado de R$-7.000.00 (Sete mil reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de
Altamira-Pará, foi no valor de R$-8.000,OO (Oito mil reais). Condieões: ás d' . '(Ii~, O referido é verdade e dou
fé. Aitamira-Pará, 05 de Setembro de 2008. A Oficíallnterina. (a)
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IMÓVEL - Um (OI) lote urbano, situado no Morro do Forte encravado no Lote~~~
~lf" ~4~t1r.tlc'e;',~bRalizado
nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. conforme memorial descritivo a egUlr A\B\\IjF.f~I\\: A:li'MORIAL
DESCRITIVO. Imóvel: Urbano. Arca: 352,00 m 2. Perílll~tro: 76,00 111. Mu icínio: Altamira. Estado: Pará.
Proprietário: ,11ário César Pu/chefIO Franco Netto. Lote: Area Remanesccn,ç~ Confrontações: FREN7E: com
Euclides Resende. DIREITA: com lote 80. ESQUERDA: com Roberto F,Yntoura Amanajás. FUNDQ: com
Eletronorte. Descricão do Perímetro: Um (01) imóvel urbano designado corno lote Área Remanescente do
Residencial Morada do Forte com as seguintes características: Frente com a Rua Euclides Resende com medida de
22,00 metros: latera1 direita ao lote 80 com medida de 16,00 metros, lateral esquerda com Roberto Fontoura
Amanajás com medida de 16,00 metros e fundos com E1etronorte medindo 22,00 metros, totalizando assim uma
área de 128,00 m'. Situado em terras de propriedade de Altaville Empreendimentos Imobiliários SIC Ltda.,
localizada no Morro do Fone. (a) Karinc A. Nascimento. Arquiteta Urbanista. CREA-14.520-D/PA Assim está.
PROPRIETÁRIO: O Se. MÁRIO CÉSAR PULCHERIO FRANCO NETTO, brasileiro, médico, solteiro,
pOJ1ador da Cédula de Identidade RG n' 09112363-8-IFP/RJ e do CPF/MF n' 029.007.607-20, residente e
domiciliado à Rua Alípio José de Oliveira n° 41, Bairro Morad dt Forte, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará.
Registro Anterior: às (1".217 do livro 2-AAZ sob o ,," 24. 774, '" e·ferid;;- é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de
Nl!scimento
Setembro de 2008. A Oficia! Interina. (a) Nãdia 5ue[y Ancl::if
•
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R-I-M-25.673-Nos termos da ESCritura Public~'l5fiS9'!l~r&i.~,,,@P~,~61!Wrada nestas Notas datada de 05.09.2008
lançada às I1s.009v'/OIOv' do livro n' 157 sob o n' 10.65,9,(01):;'9 fi1óvel constante do presente registro foi adquirido
por MÁRIO CÉSAR PULCHERIO FRANCO NETT<:>;lacit a já qualificado por compra feita a ALTA VILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS SIC LTi$A, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nO
04.553.283/0001-50, com sede à Travessa Agrário Cavalcante nO 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará,
neste ato representado por seu Procurador o senhor OSMAR BAPTISTA SIOUEIRA, brasileiro, separado
judicialmente, corretor de imóveis. pOltador da Cédula de Identidade RG n' 1.837.214 Instituto Félix Pacheco - Rio
de Janeiro e elc n° 044.423.857-34, residente e domiciliado Quadra 04 Casa 34, Conjunto Alberto Soares, nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração lavrada no Cartório do 3° Ofício
desta Comarca, lançada às fls. I S5 do Uvro n' 22 datada de 05.12.2007, que fica arquivado em Cartório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-/2.000.00 (Doze mil reais), cuja avaliação da,Prefeitura Municipal de
E~critllra.
referido é
Altamira-Pará, foi no valor de R$-24.000.00 (Vinte e quatro mil reais). Condições: ás
verdade e dou fé. Altarnira-Pará, 05 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (O I). imóvel urbano. situado na Rua Santarém encravado no LO~í'f2)'é'~' 'JlRi[)fM DO SOL",
local,izado nesta ~i~ade de Altamira, Estado do Par~, designado na planta ?e '~t nO<> - ~~[r~~'l'1fr~moA(;~ com a
segumte caractenstlca: perfaz uma área total de 2.::>0,00 m2 (duzentos c clIlquenta metros
com os
seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Santarém, onde mede 10,00 m (dez metros); LADO
DIREITO: com o lote 04 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros); LADO ESOUERDO: com o
lote 06 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros) e pelos FUNDOS: com o lote 21 da mesma
quadra, onde mede 10,00 m (dez metros), PROPRIETÁRIO: A Sra, GILDETE DE OLIVEIRA DUTRA,
brasileira, viúva, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade RG n' 1389989-2' via-PClPA e do CPF/MF n'
099,754,975-00, residente e domiciliada à Rua Santarém nO 3,373. Bairro Jd. do 01, nesta cidade de Altamira.
Estado do Pará, Registro Anterior: às fls.281 do livro 2-A U sob o 11" 15.83, . r~do é verdade e dou fé.
Altamira-Pará, 08 de Setembro de 2008. A Ofícial Interina. (a) Nédia Sllelu
~ da
.d
R-I-M-25.674-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavra ti" stiis'Nbtas datada de 08,09,2008
lançada às fls.O 11 vO/O 12vO do livro nO 157 sob o n° 10.660/08. O irnóJ~I<i:Wi ,til te~(fg(p' r~sL:Hill'j-Ícgistro foi adquirido
f
t\ltarlllra- f\
por GILDETE DE OLIVEIRA DUTRA, acima já qualificada po compra feIta a ISAO KITAGAWA,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n' 1.20 1.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGA WA •
do lar. portador da Cédula de Identidade RG n' 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará. detentores do CPF/MF em (conjunto) nO 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO LlNO, brasileiro, casado, advogado,
p0l1ador da carteira da OAI3-PA n' 7042 e detentor do CPF/MF n' 206.843.632-91. residente e domiciliado na Av,
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro ld. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as tls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27,11,2006, lançado às I1s,002 do livro n' 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito, Pelo preço ce[10 e ajustado de R$-3,OOO,IIO (Três mil reais), Condicões: às da
Escritura, O referido é verda~dou fé. Altamira-Pará, 08 de Setembro de 2008, A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Três (03) imóveis urbanos, situados na Rua Santarém cncravafi.4 \cno~\t~Q.tear:nento
"JARDIM
, -,
ORIENl E, localizados !l,esta c~da.cle de ;\lt,~ll1m_L Estad? d,a Para, deSlgna(~o( tla/p ,anta de lotes n° 04/06 e O~ da
quadra na 49; com os seguintes 11I11ltes e confrontações: I· IU.NTE: com a Rj)3 Santarem, onde mede 36,00 m (trinta
e seis metros); LADO DIREITO: com o lote 02 da rnCS111<l quadra, onde mede 25,00 III (vinte e cinco metros);
LADO ESOUERDO: com o lote 10 da mesma quadra, onde medc 25,00 m (vinte e cinco metros) e pelos FUNDOS:
com os lotes 03,05 c 07 da mesma quadra e um (OI) imóvel urbano, situado na Av. Tancredo Neves encravado no
Loteamento "JARDlfli/ ORIENTE', localizado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, designado na planta de
lote n" 07 da quadra n° 49; com os seguintes limites e conrrontações: FNENTE: com a Av. Tancredo Neves, onde
mede 12,00 m (doze metros); LADO DIREITO: com o lotc 05 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco
metros); LADO ESOUERDO: com o lote 09 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros) e pelos
FUNDOS: com o lote 08 da tnesmll quadra, onde mede 12,00 m (doze metros). TOlali7tllldo lima área lolal de
1,2liO,OO 11/' (HI/m mil e dl/celllos melros q/lllllradosr PROPRIETÁRIO: ;\ Sm GILDETE DE OLIVEIRA
DUTRA, brasileira, viúva, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade RG n" 1389989-2" via-PC/PA e do
CPF/MF nO 099.754.975~00, residente e domiciliada à Rua Santarém n° 3.373, Bairro lei. do Sol, nesta cidade de
11" 3.4at:"O- referido é verdade e dou
Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: Ôsfls.IOO/I04 do liI'ro 2-1( s
fé. Altamira-Pará, 08 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
:?asdlltelito
R-I-M-25,675-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venif" , ~\1'té~~~q~ftS datada de 08,092008
lançada às f1s.0I3v o /014vo do livro nO 157 SOb, o nO 10.661/08. O ;A'm'\~~{
,0ns1~rnt~~Q"(},presente
registro foi adquirida,
'
~
f',\\.O·f\\!"
por GILDETE DE OLIVEIRA DUTRA, acima já qualiti:' da ar corllpra reita a ISAO KITAGAWA,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n" 1,20 I A88-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGA WA,
do far, portador da Cédula de Identidade RG nO I099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes c domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjullto) n° 004.983.272-72, representados neste ato
Sr. EDSON i\ilARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado,
por seu bastante Procurador Substabelecido
pO!1mlor da carteira da OAB-PA nO 7042 ~ detentor do Crr/MF nO 206.843.632~91, residente c domiciliado na Av.
I3rigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro ld. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuraçãl) bvrado nestas Notas em 01/OR/94, lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado ús fls.002 do livro nO 009, qu~ ficam arquivados
em Cal1ório para fins de,direito, Pelo prcço cel10 e ajustado de RS-3(UlOO,OO (Trinta mil rcaiS'} Condiçães: ás da
Escritura. O referig.o< verdade e dOLl fé. Altamira-Paró, 08 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
a,s6rnenfO
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IMÓVEL - Um (O I) imóvel urbano, situado na Rua São Sebastião encrw~!lhl'9 R Q..'(1/Fil';'1\g. "JARDIM
ORIENTE', localizado nesta cidade de Altarnira, Estado do Para, designado na planta <hltlab.,uflJ§:!! ~~'quadra n'
li; com os seguintes limites c confrontações: FRENTE: com a Rua São SebastiãoJ1onde mede 11.00 m (onze
metros); LADO DIREITO: com o lote 05-A da mesma quadra, onde mede 35,00 !TI (trinta e cinco metros); LADO
ESOUERDO: com o lote 07 da rnesma quadra, onde mede 35,00 rn (trinta e cinco metros) e pelos FUNDOS: com o
lote 06-8 da mesma quadra, onde mede 11,00 m (onze metros). Totalizalldo uma área total de 385.00 m 2
(Trezellfos e oi/el//lI e cil/co melros quadrado,,). PROPRIETÁRIO: O Sr. CLEMENTE TEIXEIRA FILHO,
brasileiro, casado com Maria Lúcia da Silva Teixeira sob o regime de comunhão parcial de bens, pedreiro, portador
da Cédula de Identidade RG n' 5999750-PC/PA e do CPF/MF n" 197.956.452-34, residente e domiciliado à Rua
São Sebastião nO 3.919, Bairro Jd. (ri~n~,nesta cidade de Altamira, Estado dO. Pará. Registro Anterior: às
(1",11111/1114 do livro 2-K sob o 1/" ao . ,vreferido é verdade e dou fé. Altamira-Para, 08 de Setembro de 2008. A
Oficial Interina. (a) ,NfI.diB Sue/y .,i ctll ~o Nas.cimento

•

R-I-M-25,676-Nos termo/il <{fti..(cri lr,á}f~Mi~M;j~,compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 08.09.2008
lançada às fls.O I Sv'/O 16v' do li'!!o' "J,j)7-s'ob o n' 10.662/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por CLEMENTE TEIXEIRA !iIL '10, acimaja qualificado por compra feita a ISAO KITAGAWA, comerciante,
portador da Cédula de Identidade RG n' 1.201.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA, do lar,
portador da Cédula de Identidade RG n' 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de
Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n' 004.983.272-72, representados neste ato por seu
bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado, portador da
carteira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MF n' 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes n° 2.660, Bairro ld. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex. vi do
instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94, lançado as 11s.187 do livro 7S e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro n' 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-I.OOO,OO (Hum mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de Altamira/PA foi no valor de R$-20.000,OO (Vinte mil reais). Condições: às da Escritura. O
referido é verdade
ou
Altamira-Pará, 08 ele Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL· Dois (02) Imóveis urbanos situados nesta cidade designados de I?i~!s~leidij l!I~iqm&r!llq8~ej'seguir
transcritos: Primeiro: Um (OI) il~óvcl urbano situado na Alameda Agápo IS. entllã'JllI!(\-P~o Loteamento
"ALTAV/LLE Ir, nesta cIdade. desIgnado de lote nO 09 da quadra n° 08, conforme memoflal descritivo a segUir
transcrito: MEMORIAL DESCR/11VO. Imóvel: Urbano. Área: 240,00 m'. Perímetro: 64 m. Município: Altamira.
Estado: Pará. Proprietário: (em branco). Lote: 09. Co//fro//!aç,;es: FRENTE: com Alameda Anápolis. DIREITA:
com lote 07. ESOUERDA: com lote 11. FUNDOS: com lote Il. Descria/o do Perímetro. Um (01) imóvel urbano
designado como lote 09 com as seguintes características: Frente à Alameda Anápolis com medida de 12,00 metros,
lateral direita ao lote 07 com medida de 20,00 metros, lateral esquerda com o lote II com medida de 20,00 metros e
fundos com o lote 10 medindo 12,00 metros, totalizando assim uma área de 240,00 m 2 • Situado em terras de
propriedade de Altaville Empreendimentos Imobiliários S/C Itda., conforme matrícula 25.243 e folha 167 que
encontra-se em anexo. (a) Link Looreiro de Andrade, Téc. em Edificações. CREA-PA-8868-TD/PA. Assim está.
Segul1do: Um (01) imóvel urbano situado na Alameda Goiânia, encravado no Loteamento "ALTAVILLE Ir, nesta
cidade, designado de lote nO l.Q da quadra nO 08, conforme memorial descritivo a seguir transcrito: 111Ei110RIAL
DESCRITIVO. Imóvel: Urbano. Área: 240,00 m'. Perímetro: 64 m. Município: Altamira. Estado: Pará.
Proprietário: (em branco). Lote: 10. Crlllfroll!açlies: FRENTE: com Alameda Goiânia. DIREITA: com lote 12 .
ESOUERDA: com lote 08. FUNDOS: com lote 09. Descriçf10 do Perímetro. Um (OI) imóvel urbano designado
como lote 10 com as seguintes características: Frente à Alameda Goiânia com medida de 12,00 metros, lateral
direita ao lote 12 com medida de 20,00 metros, lateral esquerda com o lote 08 com medida de 20,00 metros e
fundos com o lote 09 medindo 12,00 metros, totalizando assim urna área de 240,00 m 2 . Situado em terras de
propriedade de AltaviIJe Empreendimentos Imobiliários S/C ltda., conforme matrícula 25.243 e folha 167 que
encontra-se em anexo. (a) Link Loureiro de Andrade, Téc. em Edificações. CREA-PA-8868-TD/PA. Assim está.
PROPRIETÁRIO: O SI. ANDRÉ LUIZ RODRIGUES VARGAS, brasileiro, solteiro, bancário, portador da
cal1eira de identidade RG n" 272.995-2" via - SSP/TO e do CPF/MF n" 795.127.551-49, residente e domiciliado à
Travessa Agrário Cavalcante n° 526, Bgir o Csptfo, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às
{/s.167 do livro 2-AAAB sob o 11" 25.2113. Oyéferido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, II de Setembro de 2008. A
7" Nascimento
Oficial Interina. (a) JUdia Sucly An,' I,
R-l-M-25.677-Nos ter"l2'b~,\li~l'~c,i'!l'yr,f JM'\~J'vqe Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 1l.09.2008
lançada às fkO 19v O/020Y" do liv1'!h!l~,;f'hOb o nS ~ 0.664/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por ANDRE LUIZ RODRIGUiÉS VARGAS, acima já qualificado por compra feita a ALTAVILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n"
04.553.283/0001-50, com sede à Travessa Agrário Cavalcante nO 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará,
neste ato representado por seu Procurador o senhor OSMAR BAPTISTA SIQUEIRA, brasileiro, separado
judicialmente, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG n" 1.837.214 Instituto Félix Pacheco - Rio
de Janeiro e CIC nO 044.423.857-34, residente e domiciliado Quadra 04 Casa 34, Conjunto Alberto Soares, nesta
cidade de Altamira, Estado du Pará; ex vi du instrumento Público de Procuração lavrada no Cartório do 3° Ofício
desta Comarca, lançada às tls. 155 do Livro nO 22 datada de 05.12.2007, que fica arquivado em Cartório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-20.000.00 (vinte mil reais). Condicões: às d Escritura/O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 11 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
!;' / '
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IMÓVEL· Um (OI) imóvel urbano, situado na Rua ltaituba encravado no LC\Ie()TIentG UdJ,I)/J.~,(JIJJ,ENTE',
.
. '
.
/
localizado nesta cidade de Altan11fa, Estado do Pará, dcslgnado na planta de lote nO Oy.!J~"ll!laeru n° 40; eom os
seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Itaituba, onde mede 1..100 m (doze metros); LADO
DIREITO: com o lote 04 da mesma quadra, onde mede 27,50 m (vinte c sete metros c cinqucnta centímetros);
LADO ESQUERDO: com Jardim Anhanguera, onde mede 27,50 III (vinte e sete metros e cinquenta centímetros) c
pelos FUNDOS: com o lote 01 da mesma quadra, onde mede 12,00111 (doze metros). Tofa!iulIulo lima lÍrea tolal
de 330,00 m' (Trezenlo.'· e Irinla melro." quadradosl. PROPRIETÁRIO: O Sr. PEDRO GUILHERME DA
SILVA JÚNIOR, portador da carteira de identidade RG nO 4.161.612-PC/PA e do CPF/MF nO 742.181.402-78 e
ÉRIKA PATRICY SERRÃO DA SILVA, portadora da carteira de identidade RG n° 5.076.190-PClPA e do
CPF/MF n° 939.282.112-34, ambos brasileiros, solteiros, estudantes universitários, residentes e domiciliados à Rua
Itaituba nO 3.172, Bairro Jd. Oriente, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às 0"./00//04 do
livro 2-K sob o 11" 3.4IJ/. O r " :ido~vefdade e dou fé. Altamira·Pará, II de Setembro de 2008. A Oficiai Interina.
(a)
Nfi1iB Sue:/u ./11'" "t ." !r.l.scimenta

•

•

R-I-M-25.678-,!'{Q;;~ISfb" §:(.L:f;;%~I;i\m:€i'pública de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 11.09.2008
lançada às fls.32 rv"-ô]O~ °r.a livro nO 157 sob ~ nO 10.665/0,8. O imóvel constante do pr~sente registro foi adquirido
por PEDRO GUILHERM' DA SILVA JUNIOR, e ERIKA PATRICY SERRAO DA SILVA, acima já
qualificados por c0i1~ra feita a ISAO KITAGAWA, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n°
1.201.488-SSP/PA e !(ua esposa dona KIMIO KITAGAWA, do lar, portador da Cédula de Identidade RG n° 1099SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF
em (conjunto) n° 004.983.272-72, representados neste ato por seu bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON
MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira da OAB-PA nO 7042 e detentor do CPF/MF nO
206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes n° 2.660, Bairro Jd. Esplanada do
Xingu, nesta cidade de Altarnira, Estado do Pará, ex. vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas
em 01/08/94, lançado as OS.187 do livro 75 e Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às
OS.002 do livro nO 009, que ficam arquivados em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$3.00IJ,OO (Três mil reais). Condições: às da Escri ura. O refefido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, II de Setembro
de 2008. A Ofieiallnterina. Ca)
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IMÓVEL - Dois (02) Imóveis Urbanos nesta cidade a seguir transcritos: Primeiro: <!lIlllitOJ~ ',1)ít'6e~Jlrl/,íI"l\ptua o
no Morro do Forte, encravado no loteamento denomInado "ALTAVILLE I{" nesta Cidéd6h $4g-mudo de lote n° 11
da quadra nO 03, com área total de 240.()() /11] (Duzentos e quarenta metros quadradM), com os seguintes limites e
confrontações: FRENTE: com a Alameda João Pessoa, onde mede 12,00 m; FUNDOS: com o lote 18 da mesma
quadra. onde mede 12,00 m: LADO DIREITO: com o lote 19 da mesma quadra, onde mede 20,00 m e LADO
ESOUERDO: com o lote 15 ela mesma quadra, oode mede 20,00 m. Segundo: Um (OI) imóvel urbano situado no
Morro do Forte, encravado no loteamento denominado "ALTA V/ILE Ir', nesta cidade, designado de lote n° 12. da
quadra n° 03, com área total de 240.00 m 2 (Duzentos c quarenta metros quadrados), com os seguintes limites e
confrontações: FRENTE: com a Alameda João Pessoa, onde mede 12,00 111; FU/iDOS: com o lote 20 da mesma
quadra, onde mede 12,00 m; LADO DIRUTO: com o lote 21 da mesma quadra, onde mede 20,00 m c LADO
ESQUERDO: com o lote 17 da mesma quadra. onde mede 20,00 m .. PROPRIETÁRIO: O Sr. RAIMUNDO
PAULO SILV A. brasileiro, ' cásado. mestre de obra, portador da cat1eira de identidade RG n° 4205991·PC/PA e do
CPF/MF n° 066.359,382-49, residente e domiciliado a Alameda Goiânia, Quadra 04 casa 20, Colinas, nesta cidade
de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às fls. 162 do livro 2-AAAB sob o /la R-I-,H- .238 "-;;ferido é
verdade e dou fé. Altarnira-Pará. \5 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. a NádiB Suelg
j1ietB do NBscimen.to

.

R-I-M-25.679-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nesta~çNI..WI~J~~(J .'tq~t ed!5,;P'!?.'f..
lançada às fls.027v0/02X yo do livro n° 157 sob o nO 10.668/08. O imóvel constante do prcsentel ·gi.stloifoi adquirido
por RAIMUNDO PAULO SILVA. acima já qualincado por compra !t~ita a ALTAVILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nO
04.553.283/000 I-50, com sede à Travessa Agrário Cavalcante nO 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará.
neste ato representado por seu Procurador o senhor OSMAR I3APTISTA SIQUEIRA, brasileiro, separado
judil:ialmente, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nO 1.837.214 Instituto Félix Pacheco - Rio
de Jan0iro e cle n° 044.423.857-34, residente e domiciliado Quadra 04 Casa 34, Conjunto Alberto Soares, nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração lavrada no Ca!1ório do 3° Ofício
desta Comarca, lançada ús OS.155 do Livro nO 22 datada de 05.12.2007, que fica arquivado em Cartório para fins de
direito. Pelo preço certo c ajustado de RS-14.0{)O,{)O (Quatorze mil reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal ele
Altamira/PA Coi no valor de RS-18.000.1I11 (Dezoito mil reais). Condições:' day:s0"itura. O referido é verdade e
dou fé, Altamira-Pará 15 de Setembro de 2008. A Oncial Interina. a
I
.
AV-I-M-25.679-Feito para constar que no imóvel acima descrito éVcó
ntª n Gle.. lC. _" cJ.A:m~h
asa
Residencial. ~ituada na Alameda João Pessoa s/no, Altaville 11./ ";~ ta" ,éidade,l"co~' LICENÇA PARA
CONSTRUÇAO DE N° 113/08, datada de 1\ .09.2008, assinada por (a)ÍTàjji1jlMâriàl(je:~IIiI~deírotTosta. Arquiteta.
CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP. Construção própria em alvenaria, com tra$-~j~Wlé'ht~A em madeiras de lei,
coberta com telhas de ban'o, toda forrada em gesso. Características: Internamente: seis (06) portas em madeiras de
lei. Externamente: três (03) portas em ferro e vidro inclusive a de acesso para o quintal, seis (06) janelas em ferro e
vidro, e dois (02) vitrô. Dependências: uma (OI) sala de estar, uma (OI) sala de jantar, uma (OI) copa/cozinha, uma
(OI) área de serviço, três (03) dormitórios, um (OI) WC com banheiro contíguo social, uma (OI) suíte e uma (OI)
circulação, todos em piso de cerâmica. Derivacão de Água: Poço comum. Iluminação: Centrais Elétricas do ParáCELPA. Serventia Sanitária: WC, com fossa séptica. Área Construída: 121.64 m' (cento e vinte e um metros e
sessenta e quatro centímetros quadrados). Valor da Construcão: R$-63.000,00 (sessenta e três mil reais). Certidão:
Dispensada a Certidão Negativa de Débito-CND, em virtude de a construção possuir área inferior a 70,00 m'
(Setenta metro qÓ?dradós). O referido é verdade e dou fé. Aitamira-Pará, OI de Abril de 2009. A Oficial Interina.
(a)
,

I

1/ ./

•

.

AV-2-M-2 ! 7 Procede-se a esta averbação para constar a CARTA DE HABITE-SE, a segutr transcnta
Impresso I/Es do Municipal. Prefeitura Municipal de Altamira, Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e 1nfra-Estrutura. CARTA DE HABITE-SE N° 008/2009. De acordo com o despacho proferido a II de
Setembro de 2008 no processo de n° 198/08, requerido por Raimundo Paulo Silva, protocolo n° 300/08 de 08 de
Novembro de 2008, a construção existente na Alameda João Pessoa sin°, Qd. 20 lote 17-19, Aitaville, foi concluída
de acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal n° 1.394/97, aprovado no dia
27 de junho de 1997, conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO W 113/2008, expedida em II de Setembro de
2008 e por requerimento do interessado de prol. N' 011/2009 de 05 de Fevereiro de 2009, estando, pois, em
condições de ser habitada elou utilizada em área construída total de 121,50 m Z (cento e vinte e um metros e
cinquenta centímetros quadrados). Foram pagas as taxas, conforme DAM, expedido em 06-02 de 2009. Altamira(PA), 06 de Fevereiro de 2009. (a) Tânia ~aria d;.-Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP
e (a) SilvérioAlbano Fernandes. s~"cret1\.,'i. ,de Ooras .. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, OI de Abril de
2009. A OfiCial Intenna a
Na .• raf',,"'!1' ..~&doNas~!M.fito
R-2-M-25.679-Nos termos do COilt 6·' ol~l·inst[:umenloJ p3.rtlCl! ar c compra e ven a e uni"
com obriaações
e alicnnção fidutiáric/
'fiftá' dF"crédito individual-FGTS, com utilização dos recursos da conta
b
.,
vinculada do FGTS does) deveaor(es liduciallte(s). COl/lmto N"-805510000383, A - Qualiticação das partes:
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6Nascimento

IMÓVEL - Um (OI) imóvel urbano situado no Morro do Forte, encrav!!doHIliÓ -11l- monlot<d"""'ninado
"ALTA VILLE Ir, nesta cidade, designado de lote n" 11 da quadra n" 03, com área ta<alll~ i},ó1f'm' (Duzentos e
quarenta metros quadrados), com os seguintes limites c confrontações: FRENTE: c.Pfu a Alameda João Pessoa, onde
mede 12,00 m; FUNDOS: com o lote 14 da mesma quadra, onde mede 12,00 m; LADO DIREITO: com o lote 15 da
mesma quadra, onde mede 20,00 m e Li/DO ESQUERDO: com o lote 11 da mesma quadra, onde mede 20,00 m.
PROPRIETÁRIO: O Se. NAI MUNDO PA ULO SI L V A, brasileiro, cásado, mestre de obra, pOltador da carteira de
identidade RG n" 4205991-PC/PA c do CPF/MF n" 066.359.382-49, residente c domiciliado à Alameda Goiânia,
Quadra 04 casa 20, Colinas, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às .fls./62 do lirro 2AAAB sob o lI' R-I-M-25.231/lqfref:;)d0/( verdade e dou fé. Aitamira-Pará, 15 de Setembro de 2008. A Oficial
11l1~JjrljL (<;1) JUdia Slh
IA/d/
.. lIme~to

R-I-M-25.680-N~ KIl219i,dKttscriLum,d",lllica de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 15.09.2008
lançada às tls.019·Vo/Õ30yO OJ.$i~ 157 sob o n° 10.669/08. O lITIovel constante do presente regIstro fOI adquirido
por RAIMUNDO p' ULO SILVA, acima já qualilicado por compra feita a ALTAVILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n'
04.553.283/000 I-50, com sede à Travessa Agrário Cavalcante nO 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará,
neste ato representado por seli Procurador o senhor OSMAR BAPTISTA SIQUEIRA, brasileiro, separado
judicialmcnte, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nO 1.837.214 Instituto Félix Pacheco - Rio
de Janeiro e CIC nO 044.423.857-34, residente c domiciliado Quadra 04 Casa 34, Conjunto Alberto Soares, nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração lavrada no Cartório do 3° Ofício
desta Comarca, lançada às fls.l55 do Livro nO 22 datada de 05.12.2007, que fica arquivado em Caliório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-7.000,OO (Sete mil reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de
Altamira/PA foi no valor de RS-IO.OOO,IIO (Dez mil reais). Condições: às da EscritUrO referido é verdade e dali
fé. Altamira-Pará. I ~A~_S.~~_e_~br~_~e 2008. A Oficial Interina. (a)
I /
_.
A - - -_5.6SU- :Clto 1),11"<1 COl1stilr que IlU imóvel aeilll,1 dcsd t'W
R('siclcllcial. situadil 118 f\lalllcda JU,I() PeSS08 ;·;.In\l. i\It<lville d.o~ ...'~a I{J,éi~k~(icJ<:dQ)ln-yeitICLVC-1 /}.'IN.'1
COIVSTR U(A O In: N° 15 s/os. dawd,1 ele 10. 11.:200X. il;-;~i nada po . (;1) -, (m i :J!~'V1~lpftiadc'\\'1cde i 1"\):) C~n"ta. i\ l"(j li! lCU.
CREi\-3156-D-RN-4574-V-I)A-AP e «I') Silvério ;\lb8110 l·erl1~llll!t'S. SCCI"L"u·lt·io de Obras. CPJl:;;tru\-'(!c1 própri,t elil
alvelwria. com travcjamcnto Clll IllJckir:ls de ki. coberlét COIll klha~ de barru. toda forrada l'tl) 1)\lC. Caraclcrl:;(lC<IS:
Internalllente: cinco lO.5) portas em m(}ckiras de lei. Externalllcnte: duas (O~) portas em krro c vidl"O inclusive J ele
acesso para o quintal. seis (06) janelas ('In ferro t.' vidro. c dois (02) vitrô. Dependcncias: 1I11l~l (O I) s81a de esUI!".
Uma (O I) sala de jant<ll". uma (O I) cOp't/cozinha. lima (O I) úrea de serviço, c!oi:-; (o.n donnitórios. UIll (O I) \\Ir cum
banheiro contíguo snci.iI e uma (O I) .-.;uítc, lIllla (O I) circlllil~·fí(). tlldo;.; elll pi~;(l de lajolas. DJ::..lj..'{;lc.;.Un. . _cit l\gU;1: I)u~'()
COllllltll. Ilutllinaç<1o: Centrai." Elétric~l:'; d() 1\lI"<l-CL:LPA S-:rvcllli~1 S:lllil:\ria: Wc.' ((l1ll IÚ5S;1 séptica. =~J~j
Construíd8: 80.{)(J 11/" (Oitel1l8 Illl'lrns Cjw1dt·ados). Valor ....Q<j Cnt]Slruç.ill.l RS-íO.OOO.OO (Selt:lll;'l mil I·l"~lis)
CERTIIJ,.iO: CcrtillC{l e dou IL; que reli ,1[!t"l'SCIl!;\do a Ccnicl:in Negati\',\ de Débito-CND 11" ()(J.)IX20U9-12n0311~(i.
emitida e111 29.01.2009 vólid(l até 2~.07.2()09. ('xpedid~l pelo InstilulU N<lciollal cio Sl'!.!,UI"O Snei(jl-Dirt'lçli"i,l (i,:
Arrl::c:)clJçJ.n e Fiscali;;.ilçclO. Illlal!clJclc ele iI\'Crlx\~'J.t) ela l)ht·~l de Cl)IlSlru~·<1l) Civil no illll)\~cl l(lcali/~ldo ;·1 ,\lill1h.'(I:t
.1(\;\(\ 1\:SSll<t s/no. Ll.12 ()ci.03 - .,\It'lvillc 1I AII;\lllir~I-I)(II·;1. Ila f"(lrl11.1 do dispositivo 11(1 Le: ~ ..212!19{)1 l" 511,\:alterw:;t)l'S. que para a lill,didilde di"critllillac!a. ine.\islt' déhil,l illlpeclitiv(l ,I l'xpediçüo dl':-;t,I ccrtid<1o Clll Ilullh: !.lu
contribuinte acima identificado. ressal\',llllln i!o INS~ o :lil"i:ilO de cobr;lt· qLldlqulT i!llpOrlÚnci~1 quI': \'l'I1I1;1 :1 .-,l'!"
,",...."",,'l! clt'vid,t. O I·clcrido é vCI·CbC1c c clou fé. /\lUlIllir:I-[>'lrú. D2 til" Fe\'erl'lrll lk ~()n() ... \ Otici;Ji lillt'rind UI)
I

A~'

'-25.üSO-I'roccdc-so a oSla '1I'crh'lçõD para CDllS!;lr a CAlnA DF IIABITE-SI:. a ,ccui,' Imli',r'l«
Illlprcs:;o o Escudo MUllicip'll. 11rt'kitlll·'] rV1l1tlicipal de ;\lt:ltl1tr:l. l~stad(l do 1):ll·Ú. Secretaria de Mutlie-ipal de Ohr;!:--i.
Vitl\fio c Inrra-E~trlltllr:l. CAR7~·1 In; 1I.,IBITE-SE IV" {)(J2/2tJtJY. De a(ordo com u CkSPélCllO proferido ,I UI) eie
!)ezcl11bm de 200X no proccsso ck nU [.5S/OX. requcrida pUI· I{"imundo P,lUlo Sil,",!. prulocolo n" 300lOQ ck (ll; de
Dezembro de 2008. a cOllstrução cxistcnte 118 AI81llccla Jouo Pe:,;soa s/nu. Qd. 03 lot(.' 13. Alt<lvillc. roi cO!lcluid:i de
aéordo com o pro.ieto aprovado nos cs1<l!ulO:; do Código LI(' Ohras. l.ei i"vlullicipal 11° 1.394/97. ~lpnw8do 110 cli,l 27
de jllllho dc 1997. conkl1'llll' LICEi\'('A PARA COi\'STRUÇÃO 1'\'" ISS/OS expedida ('In 10 de !)c7.l'mbro ele ~()()0
e POt· reC]uérilllénto do interessado de prut. N° 001109 cle 07 ele J81leiro ele 2(){J9, estando. pois. Clll c()l1diçõcs dl" ;-,CI
habit(lda dou utilizac18 em <ll"(,~l cnllstruíd,! IUlal ele SO.()() 111 2 (oitelll<l 1l1ctms lju;ldr'ldos'J. FOl"(lill pagas (IS !d.\(j".
cunrurlllc DAM. cxpedido cI1112 de ])o.t.:lllbro dc :?OO,s. f\ltall1il·a-(I>;\). ()7 de .I~II](:ir() de ::'O()l). (a) Tfmja l\-bri:1 de
r\1cdcil"(l~ COSItt. Arquill:ltl. CR[A-31.'\(Í-D-RN-~157·t~V-l)i\-;\P (: (a) Silvél·i'1 Albano 1~t.':TI1(jllclt's. ~rcr(,l:\ri,) de
referido 0 verclack (' dou 1"0. i\lwlllira-I>;lI·;'1. lC de Ft'vçl"\..'iITl dl' 1009. ;\ O!lciul llllCril1:1 LI)
termos do contrato por instrumento particular de compra e venda
com obrigações e alienação fiduciária-carta de crédito individual-FGTS, com utilização dos recursos da conta
vinculada do FGTS dos devedores tiduciantes. COl1tralO N". . 8()551()()()()363. A - Qualificacão das partes: Vendedor:
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IMÓVEL - Um (O I) imóvel urbano situado no Morro do F0I1e, encrqw'\1lkil)o
,- ~ ct;l.
e modenominado
IJ
"ALTA V/LLE Ir, nesta cidade. designado de lote n° l:! d(i quadra nO 04, com area tota(IMI)24lh(W 111: (Buzentos e
quarenta metros quadr<ldos), com os seguintes limites c confrontações: FRENTE: co/)/ a Alameda Goiânia, onde
mede 12,00 m; FUNDOS: com o lote 13 da mesma quadra, onde mede 12,00 m; LADO DIREITO: com o lote 12 da
mesma quadra, onde mede 20,00 Jll e LADO ES'OUERDO: com o lote 16 da mesma quadra, onde mede 20,00 111.
PROPRIETÁRIO: O Sr. RONNE VON .JOSÉ PINHO. brasileiro, solteiro, funcionário público, portador da
carteira de identidade RG nO 4726259-PC/PA e do CPF/M I" n° 730.301.632-53. residente e domiciliado à Rua da
Peixaria, nO 30. estrada do Forte. nesta cidade·de Altamira, Estado cio Pará. Registro Anterior: àsfls./63 do livro 2;1;1;18 sob o 11' R-I-M-25.239.
. erido'0 verdade e dou fé. Altamira-Pará, 15 de Setembro de 2008. A Otlcial
Interina. (a)
Mia Sllely ." ; ' r
/(/Í-.'asciment.

Jà

•

R-I-M-25.681-Nos 1'I}\1o,~~dji. ;.cr
,I,',il!Wrta de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 15.09.2008
lançada às fls.031 vO/tf3L'tll dQ\l~Ii\:Or 9~1.57 sob o nO 10.670/08. O imóvel constante do presente registro f 01 adquirido
por RONNE VON .JOSÉ
INHO, acima já qualificado por compra feita a ALTA VILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTIlA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o o'
04.553.283/0001-50, com sede à Travessa Agrário Cavalcante nO 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará,
neste ato representado por seu Procurador o senhor OSMAR BAPTISTA SIQUEIRA, brasileiro, separado
judicialmente, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.837.214 Instituto Félix Pacheco ~ Rio
de Janeiro e CIC nO 044.423.857-34, residente e domiciliado Quadra 04 Casa 34, Conjunto Alberto Soares, nesta
cidade de /\1tamira, Estado cio Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração lavrada no Cartório do 3° Ofício
desta Comarca, lançada às fls.155 do Livro nO 22 datada de 05.12.2007, que fica arquivado em Cartório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-7.000,OO (Sete mil reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de
Altamira/PA foi no valor de RS-12.001i,1I1I (Doze mil reais). Condições: às da E ri ura. O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 15 de Setembro de 2008. i\ Oficial Interina. (a)
_
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IMÓVEL - Duas (02) partes ideais dos lotes de n° 36 e 37 do imóvel urg~'19f~lbu_al~Q
d~ ?nr:;WveHo Forte
encravados no Conjunto "RESIDENCIAL MORADA DO FORTE'. neste municipiq.lU/ >\ri/Q>Wos das porções
maiores, conforme memoriais descritivos a seguir transcritos: iHemoria/ Descritivo. lmóv~: Urbano. Área: 108,40
m2• Perímetro: 43,10 111. Município: Altamira. Estado: Pará. Proprietário: Denise Paula de QueiffJ'? Lote: 36.
Confrontac{)e.\': FRENTE: com Rua Maria das Graças. DIREITA: com lote 35. ESQUERDA: com lote 37,
FUNDOS: com lote 41. DescriÇ(io do perímetro: um (O 1) imóvel urbano designado como lote 36 com as seguintes
características: Frente à Rua Maria das Graças de Souza com medida de 8,00 metros, lateral direita ao lote 35 com
medida de 13,55 metros, lateral esquerda ao 37 com medida de 13,55 metros e fundos com lote 41 medindo 8,00
metros, totalizando assim uma área de 108,40 Jll2. Situado em terras de propriedade de Altaville Empreendimentos
Imobiliários S/C Ltda .. localizada no Morro do FOl1e. (a) Karine A. Nascimento. Arquiteta Urbanista. Karine A.
Nascimento. Arquiteta Urbanista. CREA~14.520~D/PA. Assim está. 111cJllorial Descritivo. Imóvel: Urbano. Área:
108,40 m2 • Perímetro: 47,10 m. Município: Altamira. Estado: Pará. Proprietário: Dellhe Paula de Queiroz. Lote:
37. COI1(rol1fac/ie.\·: FREA'TE: com Rua Maria das Graças. DIREITA: com lote 36. ESQUERDA: com Roberto
Fontoura Amanajás. FUNDOS: com lote 41. [)escricÜo do perimefro: um (O I) imóvel urbano designado como lote
37 com as seguintes características: Frente à Rua Maria das Graças de Souza com medida de 8,00 metros, lateral
clireit<l ao lote 36 com medida de 13,55 metros, lateral eSCluerda ao Roberto Fontoura Amanajás medida de 13,55
metros c fundos com lote 41 medindo 8,00 metros, totalizando assim uma área de 108,40 m2 . Situado em terras de
propriedade de AItavillc Empreendimentos Imobiliários s/c Ltda,. localizada no Morro do Forte. (a) Karine A.
Nascimento. Arquiteta Urbanista. Karine A. Nascimento. Arquiteta Urbanista. CREA-14.520-D/PA. Assim está.
PROPRIETÁRIO: A Sra. DENISE PAULA DE QUEIROZ, brasileira, solteira. fisioterapeuta, portadora da
carteira de identidade RG n° 3725774-SSP/GO e do CPF/MF nO 883.152.31 1-20. residente e domiciliada à Rua 1°
de Janeiro na 1320, Bairro Centro, nesta cidade de Altamira, Estado do Paní. Registro Anterior: às fls.ll? do til'ro
2-AAZ sob o lI' R-I-M-24. 774. O reD'rido é..v6dade e doo fé, AItamira-Parú. 15 de Setembro de 2008. A Oficial
Interina. (a)
itJ Suefy Anc
o ,.fa,'!cimente

R-I-M-25.682-Nos te'í~l~gij' _ . ,~[i! X,;I'~r~,9,H~g,de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de I 1,09.2008
lançada às tls.023vo/024v do l~f.Q; alriW sob o nO 10.666/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por DENISE PAULA DE
EIROZ. acima já qualificada por compra feita a ALTAVILLE
EMPREENDIMENTOS I 'OB LlARIOS S/C LTDA. devidamente cadastrada no CNPJ sob o nO
04.553.283/000 I-50, com sede à Travessa Agrário Cavalcante na 888, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará,
neste ato representado por seu Procurador o senhor OSMAR BAPTISTA SIOUEIRA, brasileiro, separado
judicialmente, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.837.214 Instituto Félix Pacheco - Rio
de Janeiro c elc na 044.423.857~34, residente e domiciliado Quadra 04 Casa 34, Conjunto Alberto Soares, nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração lavrada no CaJtório do 3° Ofício
desta Comarca, !ançad<l às fls.IS5 do Livro na 22 datada de 05.12.2007, que fica arquivado em Cartório para fins de
direito. Pelo preço certo c ajustado de 11$-1/).0011,00 (Dez mil reais), Condições: às da ES}4tl a: O referido é
verdade e dou fé. Alt(ltl1ira~Pará, 15 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a. /ifi"
~
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IMÓVEL - Uma pane ideal do lote de terra urbano, nesta cidade de Altamirafol!!A)Hd ta
conforme memorial descritivo a seguir transcrito: MElvlORIAL DESCRITIVO. "ldtJ."ut!!·""'''''''''-'''''':::.LL_L!:''~'''
Nome do Proprietário: NICOLAU BARATA RODRIGUES. Endereco: Avenida lacid Nunes, Bairro Jardim
Uirapuru - Altamira-Pará. Perímetro: 143,00 Jl1 (cento e quarenta e três metros). Área: 1.075,00 m 2 (mil e setenta e
cinco metros quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da Légua
Patrimonial. Limites c Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Avenida AJacid Nunes, onde mede
21,50 m. FUNDOS: com quem de direito, onde mede 21,50 m. LADO DIREITO: com quem de direito, onde mede
50,00 m. LADO ESOUERDO: com quem de direito. onde mede 21,50 m. Altamira (Pá), II de Setembro de 2008.
(a) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-315G-D-RN-4574-PA-AP. Assim está. PROPRIETÁRIO: O SI'.
NICOLAU BARATA RODRIGUES, brasileiro, separado judicialmente, maior, capaz, comerciante, ponador da
emieira de identidade RG n° 1397043-SSP/PA e do elC nO 148.146.922-34, residente e domiciliado na A venida Via
Oeste nü 4140, Bairro Jd. Independente I, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às fls.256 do
livro 2-F sob o lI" R-/-M-2.//9. O
e ido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 17 de Setembro de 2008, A Oficial
Interina. (a
ll4dia Suei!) ..',,-ç i(
I'.ia. ment"fr
R-1-M-25.683 - No~!tcml~~ ;JJ~.':'.i~f,jt",Jqn~Jlv~Uca de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 17.09.2008
lançada às fls.033vo/D34vo dQ\HY~'RrPLJ S7 sob o nO 1O.G71/0S. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por DENISE PAULA DE QUEII Z, acima já qualificada por compra feita a SEBASTIÃO FERREIRA
SOBRINHO, brasileiro, viúvo,/capaz, comerciante, portador da caneira de identidade RG n° 181.425-SSP/CE e do
CPF/MF n' 006.00 I. 721-04, Msidcntc e domiciliado na Av. Djalma Dutra s/n', Centro, nesta cidade de Altamira,
Estado do Pará; representado por seu bastante Procurado em Causa Própria Sr. NICOLAU BARATA
RODRIGUES, acima já qualificado, ex vi do instrumento Público de Procuração lavrado no Registro Civil de
Pessoa Natural, Cartório do 3° Ofício desta Comarca datado de 05.09.2008 lançado ás folhas 18 [ do livro n° 2S que
fica arquivado em Cartório para fins de direito. Pelo preço celio e ajustado de RS-60.000.00 (Sessenta mit reais).
Condicões: às da Escritura. O refe ·'d é 7él~ e dou fé. Altamira-Pará, 17 de Setembro de 2008. A Oficial
Interina. (a)
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imóvel urbano, situado na Rua da Granja encravado no
localizado nesta cidade de Altamira. Estado do Pará, designado na planta de lote n°
n° 26; com os
seguintes limites e conli'ontaçàes: FRENTE: com a Rua da Granja. onde mede 10,
(dez metros); pelo LADO
DIREITO: com o lote 03 da mesma quadra, onde mede 49,00 m (quarenta
nove metros); pelo LADO
ESOUERDO: com o lote 05-8 da meSIll,l quadra, onde mede 49.00 J11 (quarenta e nove metros) e pelos FUNDOS:
com o lote 06-A da mesma quadra. onde mede 10.00 ll1 (dez metros). TO(lIlizllIu!o IImll área (olal de 490.00 111 2
(Outltrocemos e 1It))'enta metros quadrados) .. PROPRIETÁRIO: O Sr. JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, casado
com i\l/aria Pedroso do:-; Salltos sob o regime de comunh50 universal de bens, agricultor. portador da Cédula de
Identidade RG n° 1.433.109-SSP/PR e do CIC/MF n° 210.377.019-68. residente e domiciliado no km-48. trecho
Altamira/Itaituba, no munic'pio de Brasil Novo, Estado do Pará. Registro Anterior: às fls./OO//04 do livro 2-K sob
o ,," 3.41111. O referido . erdªd~J d~ll H",~mira-Pará. 19 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
IV.dia Ir r'.:;/Ít't 8 {: o ['; as
" '. "' ; .. ,.- ,,·a
R-I-M-25.684 - No t "6-dacEscritudnf'Íl'Mlca de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 19.09.2008
lançada à,s fls.035vo~ 36v (l<3\ih'r6rii~)t57 sob o nO 10.672/08. O imóvel constântc do presente registro foi adquirido
por .JOSE DOS SANT S, acima já qualilicado por compra feita a ISAO KIT AGA WA, comerciante, portador da
Cédula de Identidade RG n° 1.201.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA, do lar, portador da
Cédula de Identidj'cte R G n° I 099-SSP/P A, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de Belém, Estado
do Pârá, detentores do CPF/MF em (conjunto) nO 004.983.272~72, representados neste ato por seu bastante
Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado, pOl1ador da carteira da
OAB~PA n° 7042 e detcntor do CPF/MP nO 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cid(lde de Altamira, Estado do Pará, ex. vi do instrumento
público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lnnçado as fls.187 do livro 75 e Substabelecimento, destas
Notas, datado de 27.11.2006, lanç(ldo às tls.002 do livro n° 009, que ficam arquivados em Cartório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-4,{){){),{){) (Quatro mil reais). Cond.icões: às
. Tritura. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Parú, 19 de Setcmbro de 2008. J\ Oficial Interina. (a)
___
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IMÓVEL - Um (O I) imóvel urbano, situado na Rua Dom Clemente encnW~ciDa: "'Ç,t'
\\hóv/;J.RDIM
ORIENTE'. localizado nesta cidnde de Altamira, Estado do Pará, designado na planta c!bHehi 'P6-B da quadra n°
26; com os seguintes limites e confrontações; FRENTE: com a Rua Dom Clcmente,Undc mede 10,00 !11 (dez
metros); pelo LADO DIREITO: com o lote 10 da mesma quadra, onde mede 29,00 m (vinte e nove metros); pelo
LADO ESQUERDO: com o lote 6-A da mesma quadra, onde mede 29,00 m (vinte e nove metros) e pelos
FUNDOS: com o lote 07 da mesma quadra, onde mede 10,00 III (dez metros). Totaliwlldo uma área IOlal de
290,00 m' (DI/lelllos e 1I00'elllll melro., ({(({Ii/rui/O,I). PROPRIETÁRIO: O Se. JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro,
casado com AIaria Pedroso dos Santos sob o regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador da Cédula
de Identidade RG n' 1,433,109-SSP/PR e do CIClMF n' 210.377.019-68. residente e domiciliado no km-48, trecho
Altamira/ltaituba, nopnunicípiô' de Brasil Novo, Estado do Pará. Rcgistr~ Anterior: às fls./OO/104 do livro 2-K sob
o li' 3.400. O r, I rid~{~er,d,a,d,;" \:~~;~L!m~~tltamira-Pará, 19 de Setembro de 2008, A Oficial Interina, (a)

tet~]\os :daJsS[I\UI<lJ,tl.ilblica de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 19,09,2008

•

'Sv'A951JÜJQ>,n° 157 sob o na J 0.673/0R. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por .JOSE
NTOS, acima já qualificado por compra feita a ISAO KITAGA WA, comerciante, portador da
Cédula de dentidade RG n' 1.20IAX8-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA, do lar, portador da
Cédula de Identidade RG na 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de Belém, Estado
do Pará, detentores do Crr/MF em (conjunto) na 004.983.272-72, representados neste ato por seu bastante
Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO LINO, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira da
OAB-PA n' 7042 e deteutor do CPF/MF n' 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av, I3rigadeiro Eduardo
Gomes na 2.660, Bairro ld. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex. vi do instrumento
público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94, lançado as fls.187 do livro 75 e Substabelecimento, destas
Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fis.002 do livro na 009, que ficam arquivados em Canório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-j.OOO,OO (Cinco mil reais). Condições: às d Escritura-:"Ó'referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 19 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
/ ./
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IMÓVEL - Um (O I) imóvel urbano, situado na Rua Dom Clemente encqa'0~nDKffi >!eurdertooMi.it4 R D IM
ORILlVTE', locailzado nesta cidade de AltHllllra, Estado do Para, deSignado na p..!;:mtaIdl"Mfê flA03 da quadra n°
28; com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Dom Clemente, onde mede 10,00 ll1 (dez
metros): pelo LADO DIREITO: com o lote OI da mesma quadra. onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros); pelo
LADO t'SOUERDO: com o lote 05 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros) e pelos FUNDOS:
com o lote 02 da mesma quadra, onde mede 10,00 l1l (dez metros). TotalizlIIulo lima lÍrea lolal de 250,()() m 2
(DU7.elllo.\ e cilll/uellla melros quadrados). PROPRIETÁRIO: O Sr. BENTO CORONADO DA SILVA,
brasileiro, casado com Luci Somos da Silva sob O regime de comunhão parcial de bens, agricultor, portador da
carteira de identidade RG n° 1591381-SSP/PA e do CPF/MF n" 280.474.352-72, residente c domiciliado na Rua
Dom Clemente n° 1091, BailTo Jardim O 'iente, nes!a cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às
.a.\'-.IUU/104 do livro 2-f( sob o ,," 3.4U " .• ;,~~Úe'illiiflade e dou fé. Altamira-Pará, 19 de Setembro de 2008. A
Ohclallnterl1la. (a)
'dia Suc/!,' A.

-

•

R-I-M-25.686 - Nos term~§Aí\t;;· ri li a PÚl>litaÓWComrra e Venda lavrada nestas Notas datada de 19.09.2008
lançada às f1s.039vo/040vO ao Jivr IlPt·· ílasôô o n° 10.674/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
S LV A, acima já qualificado por compra feita a ISAO KITAGAWA .
por BENTO CORONADO'
comerciante, portador da Cédula de Identidadc RG nO 1.20 I ,488-SSP/PA e sua esposa dona KIM IÓ KITAGA W A,
do lar, pOliador da Cédula de Identidade RG n° 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes c domiciliados na
cidade dc Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) nO 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o S1. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira da OAB-PA nO 7042 e dctentor do CPF/MF nO 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as t1s.l87 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, Icll1çac!o às fls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de dircitto Pelo preç~certo e ajustado de RS-J,()()(),()() (Hum mil reais). Condições: às da
Escritura. O referido é verda ,e ~é. Altamira-Pará, 19 de Setembro de 2008. A Oficial Interina, (a)
.
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IMOVEL - Matricula feita para constar o Titulo Definitivo de Propriedade, a se8ôIivI.HD )\1)0' 'HNi~evl!;Fscudo
Municipal. Estado do Pará. Prefeitura Municipal de Altamira. TITULO DEFINITIVO
tRQ IEDA DE N"1.945/88. SI'. Anfrislo da Costa Nunes filho. Prefeito Municipal de Altamira, Esta?í" do Pará, usando de suas
atribuições legais c de acordo com o que dispõe os artigos l°, ]3°,15° da Lei Municipal 016/80 de 27/10/80, que
autoriza o Executivo Municipal a dispor ele bens imóveis do Património Municipal. Concede a LU1ZA
GO/VCALVES PESSOA, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do CPF: 366.831.08234, o presente Título Definitivo de Propricd<lde do terreno urbano sito à Travess<l Lindolfo Aranha nO 649, entre a
Rua Manoel Umbuzeiro e Av. Djalrna Dutra nesta cidade, com a seguintes características: COI11 área total de 300,00
111 2 (Trezentos metros quadrados), com as seguintes dimensões e limites: L<ldo Direito: com o SI'. Egídio Menezes,
onde mede 40,00 metros; Lado Esquerdo: com Maria Delaide Pessoa Marques, onde mede 40,00 metros; Fundos:
com quem de direito, onde mede 7,50 metros; Frente: com a Travessa Lindolfo Aranha, onde mede 7,50 metros,
ficando referido terreno, de ora em diante livre e desembaraçado para toda e qualquer transação com terceiros,
sendo o presente Título o documento comprobatório, ressalvadas, as obrigações tributárias. Esse Título foi
registrado à página do 23/verso do livro n° 006 cle Registro de Título Definitivos de Propriedade. Prefeitura
Municipal de Altamira. (PA), 21 de dezembro de 1988. (a) SI'. Anfrisio da Costa Nunes Filho. Prefeito Municipal.
Anfrísio da Costa Nunes Filho. (a) Vcnise Cativo Rosa da Costa Nunes. Seco Mun. do Desenvolvimento Social.
Venisc Nunes. (a) Paulo Roberto Laurcntino 8atista. Dir. Depto. O. e Servo Urbanos. Paulo Roberto Laurentino
B<ltista. OB5: onde consta ctlsada, leia-se solteira. Altamira-Pá, 12 de maio cle 2005. (a) Silvane Feitosa Santana.
Coord. De Planejamento E/E. Mal. W OI 119 ParI. W 0056/05. PROPRIETÁRIO: A Sra. LUlZA GONÇALVES
PESSOA, brasileira, solteira. costureira, residente e domiciliada nesta cidade na Trav. Lindolfo Aranha nO 649,
Centro, ponadora da cat1eira de identidade RG 11" 2042855-SSP/PA e do CPF 11' 366.831.082-34. Re2istro
Anterior: as fls.252 do livro 2.-E sob o n° 8 2. o/t.ericlo é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 22 de Setembro de
i ('f A do N,8sciments
2008. Â Oficíal Interina. (a) _ádia Sud!
R-I-M-25.687 - Nos termos do!~i'.~l!L() _~Fi;\:{'I!.V().DE PROPRIEDADE N'-/,945/88, datado de 21 de
dezembro de 1988, o imóvel constant~ldí'J [,<;;;,11t., registro foi adquirido por LUIZA GONÇALVES PESSOA,
acima já qualificada por compra feita a REFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, firmado pelo SI'.
Anfrísio da Costa Nunes Filho, Prefeito Municipal de Altamira, Estado do Pará, usando de suas atribuições legais e
de acordo com o que dispõe os artigos ]'J, 13°, 15° da Lei Municipal 016/80 de 27/10/80, que autoriza o Executivo
Municipal a dispor Jde bens)móveis do Patrimônio Municipal. Sem valor declarado. Condicões: às do Título. O
referido é ve ade c /dou fé. Altamira-Pará, 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
I
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IMÓVEL Matrícula fcita para constar o Título Definitivo de Pr?priedade,_ a SeªBiO{~~tQ!·'(mJ*e93~'<YiESCUdO
Municipal. "stado do Pará. Prefeitura Municipal de Altalllira. TITULO [)LFINITlVO I'L' 'P'RrJ'!b-RIE[)A[)E N""
1.939/88. Sr. Anfnslo
da Costa Nunes ,." !lho, Prefeito MunIcIpal de AltaJl1Ira, ~s'tado do Pará, usando de suas

-

atribuições legais e de acordo com o que dispõe os artigos l°, \30, \5° da Lei Municipal 016/80 de 27/10/80, que

•

autoriza o Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do Patrimônio Municipal. Concede a il1ARIA DELA/DE
PESSOA lHAROUES, brasileira, casada, enfermeira, residente e domiciliada nesta cidade à Trav. Lindolfo Aranha
sin°, o presente Título Definitivo de Propriedade do terreno urbano sito ü Travessa Lindolfo Aranha sinO. entre a
Rua Manoel Umbuzeiro e Av. Djalma Dutra nesta cidade, com a seguintes características: com área total de 180,00
2
111 (cento e oitenta metros quadrados), com as seguintes dimensões e limites: Lado Direito: com Luiz Gonçalves
Pessoa. onde mede 40,00 metros; Lado Esquerdo: com Luiz Aristides. onde mede 40.00 metros; Pundos: com José
Quinódio Donatília, onde mede 4,50 metros; Frente: com a Travessa Lindolfo Aranha, onde mede 4,50 metros,
ficando referido telTeno, de ora em diante livre e desembaraçado para toda e qualquer transação com terceiros,
sendo o presente Título o documento comprobatório, ressalvadas, as obrigações tributárias. Esse Título foi
registrado à página do 20/verso do livro n° 006 de Registro de Título Definitivos de Propriedade. Prefeitura
Municipal de Altamira, (PA), 21 de dezembro de 1988. (a) SI'. Anfrisio da Costa Nunes Filho. Preteito Municipal.

Anfrísio da Costa Nunes Filho. (a) Venise Cativo Rosa da Costa Nunes. Seco Mun. do Desenvolvimento Social.
Venise Nunes. (a) Paulo Roberto Laurentino Batista. Dir. Depto. O. e Servo Urbanos. Paulo Roberto Laurentino
Batista. PROPRIETÁRIO: A Sra. MARIA [)ELAI[)E PESSOA MARQUES, brasileira. casada. enfermeira.
residente e domiciliada nesta cidade na Trav. Lindolfo Ar<:ll1ha nO 655, Centro, portadora da carteira de identidade
RG n° 4357607-PCI
c do CPF 11S-088A94.802-1 O. Registro Anterior: as I1s.252 do livro 2-E sob o n" 1.822. O
referido

é

ver

~c9~.olnMtaíll'!ffi~'flflli~
. ,

f

l.;

: ! -; (:" : ','.1

22

de

Setembro

de

2008.

A

Oficial

Interina.

(a)

•

R-I-M-25.6SS
Nos <Ja\'!ii~ -db',J;fiw-o DEFINITIVO DE PROPRIE[)A[)E N'-J.939/88. datado de 21 de
dezembro de jl;988,
imóvefronstante do presente registro foi adquirido por IHA RIA DELA/DE PESSOA
MARQUES, iÍcima já qualificada por compra feita a PREfEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. firmado
pelo SI'. Anfrí~io da Costa Nunes Filho, Prefeito rvlunicipal de Altamira, Estado do Pará, usando de suas atribuições
legais c de acordo com o que dispõe os artigos 1°, 13°, 15° da Lei Municipal 016/80 de 27/10/80, que autoriza o
Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do Patrimônio Municipal. Sem valor declarado. Condições: às do
Título. O referido é verdade
dou.Jé(' Altamira·Pará, 22 de Setembro de 2008. A Oficia! Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (Dl) imóvel urbano. situado na Travessa Vigia encravado no Lot ~. ~ô·_''(j4RDl/Jd.0JUE.NTE',
localizado nes\a cidade de Altamira, Estado do Pará, designado na planta de IO,tc nO 02 (ját;qoodhm.... no 41; com os
seguintes limites e conn'ontações: FRENTE: com a Travessa Vigia, onde mede tV6.00 !TI (dez metros); pelo LADO
DIREITO: com o lote 03 da mesma quadra. onde mede 25.00 m (vinte e cinco metros); pelo LADO ESOUERDO:
com () lote 01 da mesma quadra, onde mede 25,00111 (vinte e cinco metros) e pelos FUNDOS: com o lote 05 da
mesma quadra, onde mede 10,00 III (dez metros). Tolalizalldo lima lÍrea (olal de 250,00 111 2 (Duzeutos e duql/eula
lIIelro.\· ((/ladrados). PROPRIETÁRIO: O Se. FRANCISCO CARLOS HERRERA, brasileiro, casado com
AIárcia Aparecida Brillo Hererra sob O regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da carteira de
identidade RG n' 11.972.236-SSP/PA e do CPF/MF n' 015.323.658-29, residente e domiciliado na Avenida Via
Oeste nO 3.361, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às (ls.IOO//04 do livro 2-K sob o ,,"
3.41111. O referidoj verda. de c dpy
A!taml·,a.Pará. 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
. 'tWia S[/c/l! A.,,'

•
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R-I-M-25,689 - Nos ifl(J1R.~)â/ ~c lÍu,,;· J?úblii>a de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 22.09.2008
lançada às fls.041 vO/042 yo do h~.r;o,n ~1'57 sob o nO 10.675/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por FRANCISCO CARLOsl HERRERA, acima já qualificado por compra feita a ISAO KITAGAWA .
comerciante. pOl1ador da Cédu)h de Identidade RG n' 1.20 I A88-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KIT AGA W A,
do lar, portador da Cédula cle Identidade RG n° 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MP em (conjunto) n' 004.983.272-72. reprcsentados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO LlNO. brasileiro. casado. advogado,
p0l1ador da carteira da OAB-PA n' 7042 c detentor do CPF/MF n' 206.843.632·91. residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro ld. Esplanada do Xingu, nest<1 cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as tls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro n° 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço s.erto c ajustado de RS-I.OOO,()(} (Hum mil reais). Condições: às da
Escritura. O referido é verdade e 011 fé./Altamira-Pará, 22 de Setembro de 2008. A Ofiçial Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (O I) imóvel urbano, situado na R~a Gurupá encravado no LO\'ial!}/in~;;;t}Í/l;DM{{, o/tlf'!tl,"f'E",
locailzado nesta cidade de Alt3J11lra, Estado do Para, deSignado na planta de lote n~ ~ H~:tlálClrg~1fhJ8ei,Çoll1 os
seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Gurupá, onde mede 12,00 !TI
pelo LADO
DIREITO: com o lote II da mesma quadra. onde mede 25,00 m (vinte c cinco metros): pelo LADO ESOUERDO:
com o lote 15 da mesma quadra. onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros) e pelos FUNDOS: com o lote 14 da
mesma quadra, onde mede! 2,00 m (doze metros). To!a!iz{//I{!o lima área total de 300.()() m 1 (Trezentos metros
quadradoI). PROPRIETÁRIO: O Se. TAKUY A OZA W A .JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, capaz, estudante
universitário, portador da carteira de identidade RG n" 5376285-PC/PA e do CPF/MF n" 948.467.662-68, residente
e domiciliado na Trav. Tupinambás nO 31, na cidade de 8elém/PA, representado por sua bastante Procuradora Sra.
Gilene Viana Ozawa, brasileira, viúva, çomerciante, portadora da cal1eira de identidade RG n° 1978839-SSP/Pi\ e
CPF/MF n° 559.023.162-00, residente c domiciliada Avenida Djalma Dutra nO 2096, nesta cidade de Altamira/PA
ex vi do instrumento público de procuração lavrado no Cartório Kós Miranda, 6° Oficio de Notas da Comarca de
BeJélll/PA datada de 09.09.2008 às 115.17- do livro 371 que fica arquivado para fins de direito. Registro Anterior:
às ,O.dOO/104 do livro 2-K sob o 11" 3,4 li O ,rIt'erido é verdade e dou fé. Altamira-Pará. 22 de Setembro de 2008.

(S~~ell!{fefi'bs);

•

•

A Orícial Interina. (a)

8 Suelt, r"

ter',nos

f'"

f"

do Nascimentf!J

R-J-M-25.690 - Nos
da &~~)jL~lrJ'.i,: ,'~r~;ilSq!lç8;.ÚJmpra e Venda lavrada nestas Notas datada de 22.09.2008
lançada às tls.043v0/044 yo d~!f(,ro nlll~,?~ '~~ n° 10.676/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por TAKUY A OZA WA JUNIOR~I'acin a já qualificado por compra feita a ISAO KITAGAWA, comerciante,
portador da Cédula de Identidade !lG n' L20IA88-SSP/PA e sua esposa dona KIMIO KITAGAWA, do lar,
portador da Cédula de Identidade RG n° 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de
Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n" 004.983.272-72, representados neste ato por seu
bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO UNO, brasileiro. casado, advogado, portador da
carteira da OAB-PA n° 7042 c detentor do CPF/MF nO 206.H43.632-9!, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex. vi do
instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94, lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-5.000,OO (cinco mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de Altamira/PA, l'oi no valor de RS-12.000,00 (Doze mil reais). Condições: às da Escritura. O
referido é verdade e dou fé.!ltarnira-pará, 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL· Um (OI) imóvel urbano. situado na Rua Itaituba encravado no L9!~gYfil,/#!tPlN, féRlpVTE".
localizado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, designado na planta de lote/lo lllthlll}}\IlWra n~ 4f; com os
seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Itaituba, onde mede 12,00 !TI (doze metros); pelo LADO
DIREITO: com o lote 09-8 da mesma quadra, onde mede 27,50 !TI (vinte e sete metros e cinquenta centímetros);
pelo LADO ESQUERDO: com o lote 13 da mesma quadra. onde mede 27.50 m (vinte e sete metros e cinquenta
centímetros) e pelos FUNDOS: com o lote 12 da mesma quadra, onde mede 12,00 m (doze metros). Tatalizando
uma área lotai de 330.()() m 2 CTre7clltos e trinta metros quadrados). PROPRI ETÁRIO: O Sr. TAKUY A OZA W A
JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, capaz, estudante universitário, portador da carteira de identidade RG n°
5376285·PC/PA e do CPF/MF n' 948.467.662·68. residente e domiciliado na Trav. Tupinambás n' 31, na cidade de
Belém/PA, representado por sua bastante Procuradora Sra. Gilene Viana Ozawa, brasileira, viúva, comerciante,
portadora da carteira de identidade RG n' I 978839·SSP/I'A e CPF/MF n' 559.023.162·00, residente e domiciliada
Avenida Djalma Dutra nO 2096, nesta cidade de AltamiralPA ex vi do instrumento público de procuração lavrado no
Cartório Kós Miranda. 6' Ofício de Notas da Comarca de Bclém/PA datada de 09.09.2008 às ns.175 do livro 371
que fica arquivado para fins de direito. Registro Anterior: Ús (1.\".100/104 do livro 2-K sob '/10 3.AfJO:· O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pé1rá, 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a) Nádi S
An lo'
'"
,
r· .
,to
R·1,M·25.691 . Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nestas01 s.'da1ada'de'~2'.09.2008
r
lançada ÚS fls.045v0/046vO do livro nO I S7 sob o nO 10.677/08. O imóvel constante dO/~~e riftregi5tfo tbi f 'àtk}úirido
por TAKUY A OZA WA .JÚNIOR, acima já qualificado por compra feita a ISAO KITAGA'WA~-t~merciante)
portador da Cédula de Identidade RG n' 1.201.488,SSP/PA c sua esposa dona KIM1Ó KITAGAWA, do lar,
portador da Cédula de Identidade RG n' 1099·SSP/PA, ambos brasileiros. residentes e domiciliados na cidade de
Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n° 004.983.272-72, representados neste ato por seu
bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO UNO. brasileiro, casado, advogado, portador da
carteira da OAB,PA nO 7042 e detentor do CPF/MF n' 206.843.632·91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes n° 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de A\tamira, Estado do Pará, ex. vi do
instrumento públlcO de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94, lançado as fls.187 do livro 7S e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lallçado às fls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em CartÓrio para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-3.000.00 (três mil reais), cuja avaliação da
foi no valor de R$-/2.IIIIII,OO (Doze mil reais). Condicões: às da Escritura. O
Prefeitura Municipal de A
referido é verdade c dou
"níira.pará, 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. Ca)
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IMÓVEL· Um (OI) Imóvel urbano. situado na Rua Belém encravado no 70ter lento "!UJlrilll,l. V:B.fENrt.m:i
'"
c
,1\;i1J!~-PA
locallzddo nesta cidade de AltaIll\ra, l:.stldo
do Para, deslgnddo na pldnta ~ lote n 12 da quadra n ~2{, com os
seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Belém, onde mede 12,00 !TI (doze metros); pelo LADO
DIREITO: com o lote 14 da mesllla quadra, onde mede 27,50 m (vinte e sete metros e cinqucnta centímetros); pelo
LADO ESQUERDO: com o lote 10 da mesma quadra, onde mede 27,50 111 (vinte c sete metros e cinquenta
centímetros) e pelos FUiVDOS: com o lote 11 da mesma quadra, onde mede 12,00 !TI (doze metros). Totalizan{/o
ulIllllÍrea tota/ de 330,00 111 2 (Trezentos e trima metr().~' ({um/rados). PROPRIETÁRIO: O Sr. TAKUY A OZAWA
JÚNIOR, brasileiro, solteiro. maior, capaz, estudante universitário, portador da carteira de identidade RG n°
5376285·PC/PA e do CPF/MF n" 948.467.662-68. residente c domiciliado na Trav. Tupinambás n" 31. na cidade de
BeléJll/PA, representado por sua bastante Procuradora Sra. Gilene Viana Ozawa, brasileira, viúva, comerciante,
p0l1adora da carteira de identidade RG n" I 978839-SSP/PA e CPF/MF n' 559.023.162-00. residente e domiciliada
Avenida Djalma Dutra nO 2096, nesta cidade de Altamira/PA ex vi do instrumento público de procuração lavrado no
Cartório Kós Miranda. 6' Oficio de Notas da Comarca de 8elém/PA datada de 09.09.2008 ás fis.175 do livro 371
que fica arqlliv~do para. fins de, direito. Registro Anterior: àsf':~'.!OO/I04. cio livro 2
~':!f;/~~~.~if:?a refcrJclo.é
verd,xle e dou fe. Altamlra-Para, 22 de Setembro de 2008. A Oflcmllntenna. (a) ;:rA
. ,._:,. ~o An.,c/me, o
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R-I-M-25.692 - Nos termos da Escritura Públicn de Compra c Venda lavrada ne as NStã1fida{adar:9.el.iiQÇL~9.q?:I
lançada às tls.047Y % 48vo do livro n° 157 sob o nO 10.678/08. O imóvel cOllstarfte o presente rqt'i~trojfoPádquirido
por TA KUY A OZA W A J ÚN 10R, acima já qualifjcado por compra feita ~ ISAO KITAGA W A. comerciante.
portador da Cédula de Identidade RG n" 1.201.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA. do lar,
portador ela Cédula de Identidade RG n° I099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade ele
Belém. Estado do Paní, detentores do CPF/MF em (conjunto) nO 004.983.272-72, representados neste ato por seu
bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON ivlARCELO LINO, brasileiro, casado, advogado, portador da
Céu1eira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MF nO 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes n° 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex. vi do
instrumento público de procuração lavrado nestas NatoS em 01/08/94, lançado as tls.187 do livro 75 c
Substabelecimento, destas Notas, datado ele 27.11.2006, lançado às tls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-3.000,OO (três mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura lIn:".~~de AltamiralPA, foi no valor de R$-/2.IIOO,OO (Doze mil reais). Condições: às da Escritura. O
referido é V~ctde e dou fé. Altamira-Pará, 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓyEL - Um \0 I) imóvel urb.ano,~ situado na R:!a BC,Iém encravado no fafêJ:!ltJ~tTJjl'fAR'j!!~'tSV'Rl'ENTE",
locailzado nesta cidade de AltaJl11ra, I::,staclo do Para, designado na planta 9c \ e :n\:l')ll4)dáEquadra n?ófh!; com os
seg,uintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Belém, onde mede 12,00 !TI (d~z1)n{-netT8s); pelo LADO
DIREITO: com o lote 16 da mesma quadra, onde mede 27,50 !TI (vinte e sete metros e cinquenta centímetros); pelo

•

LADO ESQUERDO: com o lote 12 da mesma quadra, onde mede 27,50 In (vinte e sete metros e cinquenta
centímetros) e pelos FUNDOS: com o lote 13 da mesma quadra, onde mede 12,00 m (doze metros). Totalizal1do
lima área/ataI de 330.00 ne fTraelltos e trinta metros quadrados). PROPRIETÁRIO: O Sr. TAKUY A OZA W A
JÚNIOR, brasileiro, solteiro. maior, capaz, estudante universitário, portador da carteira de identidade RG nO
5376285-PC/PA e do CPF/MF n° 948.467.662-68, residente e domiciliado na Trav. Tupinambás n° 31. na cidade de
Belérn/PA, representado por sua bastante Procuradora Sra. Gilene Viana Ozawa, brasileinl, viúva, comerciante,
portadora da carteira de identidade RG n° I 978839-SSP/PA e Cpr/MF n° 559.023.162-00, residente e domiciliada
Avenida Djalma Dutra n° 2096, nesta cidade de Altamira/PA ex vi do instrumento público de procuração lavrado no
Caltório Kós Miranda, 6° Oncio de Notas da Comarca de l3elém/PA datada de 09.09.2008 às I1s.175 do livro 371
que fica arquivado para fins de direito. Registro Anterior: àsfls./00//04 do livro 2-K b o n" 3.400. O referido é
---verdade e dou fé. Altamira-Pará, 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. a)
R-l-M-25.693 - Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada ne~(t'f Notas datada de 22.09.2008
lançada às 05.049vo/050vo d~ livro nO 157 sob o n° 10.679/08. O imóvel constpnt6
presente registro foi adquirido
por TAKUY A OZAWA JUNIOR, acima já qualificado por compra feita i,(ISAO KIT AGA WA, comerciante,
p0l1ador da Cédula de Identidade RG n° l.201.488-SSP/PA e sua esposa dona KII\1IÓ KITAGAWA. do lar,
pOliador da Cédula de Identidade RG nU I099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de
Belém, Estado do Pará, detentores do CPf/Mf em (conjunto) nO 004.983.272-72, representados neste ato por seu
bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO LlNO, brasileiro, casado, advogado, portador da
caJ1eira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MF n° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex. vi do
instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro n° 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo pr~ço certo e ajustado de RS-3.000.0{) (três mi1 reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi no valor de RS-/2.lili(),1i1i (Doze mil reais). Condições: Ús da Escritura. O
referido é verdad'<9 ' <!!>ll fé. Altamira-Pará. 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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R-I-M-25.694 - Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrad~ties s Notas datada de 22.09.2008
lançada às tls.051 v01052\'0 do, li\'ro n° 157 sob o n° 10.680/08. O imóvel constante o presente registro foi adquirido
por TAKUY A OZA WA .IUNIOR, acima já 'lualif1cado por compra feita a ISAO KITAGAWA. comerciante.
portador da Cédula de Identidade RG n" 1.20 1.488-5SP/P;\ e sua esposa dona K IMIÓ KIT AGA W A, do lar,
portador da Cédula de Identidade RG nO I099-SSP/PJ\, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de
Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n° 004.983.272-72, representados neste ato por seu
bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO LlNO, brasileiro, casado, advogado, portador da
carteira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MF n° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes n° 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex. vi do
instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em O1108/94, lançado as I1s.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro n° 009, que ficam arquivados
em C"rtÓrio para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-3.000,OO (três mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de AltamiralPA, foi no valor de R$-I2JII)II,OO (Doze mil reais). Condições: às da Escritura. O
referido é verdade
,dou fé. Altamira-Pará. 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
~
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IMÓVEL - Um (OI) imóvel urbano, situado na Rua Itaituba encravad~~te"nento0':JÁIRDIM ORIENTe',
localizado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, designado na planta e \0 e 'n6-"t3U,da.~·(.í'uJiW~ W(;)Yt1t; com os
segui~l~~S limites e confrontações: FNL.fVTt;: com a Rua Itaituba, ?nde l1i de 12,00 m ~doze Illetros~; pelo LADO
DIRLI10: COI11 o lote 11 da mesma quadra, onde mede 27,50 Jl1 (vmte e sete metros e cmqucnta centllnetros); pelo
LADO ESQUERDO: com o lote 15 da mesma quadra, onde mede 27.50 m (vinte e sete metros e cinqucnta
centímetros) e pelos FUNDOS: com o lote 14 da mesma quadra, onde mede 12,00 m (doze metros). To(alizan(/o
ul1/a IÍrea total de 330,00 m' (TremI/os e trinta metros quadrados). PROPR I ET ÁRIO: O Sr. TA KUY A OZA W A
JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, capaz, estudante universitário, portador da carteira de identidade RG n°
5376285-PCIPA e do CPF/MF ,,' 948.467.662-68, residente c domiciliado na Trav. Tupinambás n' 31, na cidade de
Belém/PA, representado por sua bastante Procuradora Sra. Gilene Viana Ozawa, brasileira, viúva, comerciante,
pOl1adora da carteira de identidade RG ,," 1978839-5SP/PA e CPFIMF n° 559.023.162-00, residente e domiciliada
Avenida Djalma Dutra nO 2096, nesta cidade ele Altamira/PA ex vi elo instrumento público de procuração lavrado no
Cal1ório Kós Miranda, 6° Oficio de Notas da Comarca de BelémlPA datada de 09.09.2008 às 11s.175 do livro 371
que fica arquivado para fins de direito. Registro Anterior: àsfl.\·./OO/104 do livro 2ob o 11" 3.40(). O referido é
__
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 22 de Setembro de 2008. A Ofíciallnterina. (a)
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IMOVEL - Um (OI) imóvel urbano, situ<1do na Rua Itaituba encravado no I)6têc}ffisn~g,'i~"'ARDl!ll ORIENTE",
localizado nesta cidade de Altalllira, Estado do Pará, designado na planta dllote1'in~ .f5~da',rquàdrâVill6 44: com os
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seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua It(lituba, onde meçlf 12,00 rrl\\'(tI(;rle~~etros); pelo LADQ
DiREITO: com o lote 13 da mesma quadra, onde mede 27,50 m (vinte e se1e metros e cinquenta centímetros); pelo
LADO ESQUERDO: com o lote 17 da mesma quadra, onde mede 27,50 111 (vinte e sete metros e cinquenta
centímetros) e pelos FUNDOS: com o lote 16 da mesma quadra, onde mede 12,00 m (doze metros). Tola!izal1do
lima área1atal de 330,()O m:! fTre?enfos e trinta metros quadrados). PROPRIETÁRIO: O Sr. TAKUY A OZA W A
.JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, capaz, estudante universitário, portador da carteira de identidade RG n°
537628S-PC/PA e do CPF/MF n" 948.467.662-68. residente e domiciliado na Trav. Tupinambás n" 31. na cidade de
Belém/PA, representado por sua bastante Procuradora Sra. Gilene Viana Ozawa, brasileira, viúva, comerciante,
portadora da cmieira de identidade RG n" 1978839-SSP/PA c CPF/MF n° 559.023 .162-00, residente c domiciliada
A venída Djalma Dutra n° 2096, nesta cidade de Altalllira/PA ex vi do instrumento público de procuração lavrado no
Cartório Kós Miranda. 6" Oficio de Notas da Comarca de Belém/PA datada de 09.09.2008 às f1s.175 do livro 371
que fica arquivado para fins de direito. Registro Anterior: ás (/5./00/104 do livro 2- - ob o ,," 3.400. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
I'
---•
R-I-M-25.695 - Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada!"es S Notas datada de 22.09.2008
lançada às fls.053v o/054vo do livro nO 157 sob o n° 10.681/08. O imóvel const~1te do presente registro foi adquirido
por TAKUYA OZAWA .JÚNIOR. acima já qualificado por compra fei\á' a ISAO KITAGAWA. comerciante.
portador da Cédula de Identidade RG n" 1.201.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA. do lar.
portador da Cédula de Identidade RG n° 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de
Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) nO 004.983.272-72, representados neste ato por scu
bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO LINO, brasileiro. casado. advogado, portador da
carteira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MF n' 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes nO 2.660, BailTo Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex. vi do
instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em O1108/94, lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.1 [.2006, lançado às tls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-3.IJIJIJ,IJIJ (três mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de AltamiralPA, foi no valor de R$-12.000,OO (Doze mil reais). Condições: às da Escritura. O
referido é ver de / / dou fé. Aitamira-Pará. 22 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (O I) imóvel urbano, situado na Rua Itai1uba encravado no.~;lLoteafu~iij(i"'!íjfk7lml ORIENTE",
localizado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, designado na planta d~oI8E~iJ~~b~O(B';dã quadra nO 44; com os
seguintes limites c confrontações: FRENTE: com a Rua Itaituba, onde medel6,OO'•..ITI",r(séiS metros); pelo LADO
D/REITO: com o lote 09-A da mesma quadra, onde mede 27,50 m (vinte e sete metros e cinquenta centímetros);
pelo LADO ESOUERDO: com o lote II da mesma quadra, onde mede 27,50 m (vinte e sete metros e cinquenta
centímetros) e pelos FUNDOS: com o lote 10-8 da mesma quadra, onde mede 6,00 In (seis metros). TOlaliulIldo
lima lÍrea lolal de 165.()O m 1 (Cenlo e sessenla e cinco melros quadrados). PROPRIETÁRIO: O Sr. TAKUY A
OZAWA .JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, capaz, estudante universitário, p0l1ador da caJ1eira de identidade RG
n' 5376285-PC/PA e do CPF/MF n" 948.467.662·68, residente e domiciliado na Trav. Tupinarnbás n' 31. na cidade
de Belérn/PA, representado por sua bastante Procuradora Sra. Gilene Viana Ozawa, brasileira, viúva, comerciante,
portadora da calieira de identidade RG n' 1978839-SSP/PA e CPF/MF n' 559.023.162·00, residente e domiciliada
Avenida Djalrna Dutra n° 2096, nesta cidade de Altamira/PA ex vi do instrumento público de procuração lavrado no
Cartório Kós Miranda, 6' Ofício de Notas da Comarca de I3elém/PA datada de 09.09.2008 às OS.175 do livro 371
que fica arquivado para fins de direito. Registro Anterior: às tl.\·./OO//04 do livro 2-K sob o 11" 3.400. O referido é
,L ~
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 23 de Setembro de 2008. A Ollciallnterina. (a)
R-I-M-25.696 - Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada e as Notas datada de 23.09.2008
lançada às fls.055vo/056vo do livro nO 157 sob o n° 10.682/08. O imóvel constant do presente registro foi adquirido
por TAKUY A OZAWA .JÚNIOR, acima já qualificado por compra feita~ ISAO KITAGAWA, comerciante,
pOliador da Cédula de Identidade RG n' 1.20 I .488-SSP/PA e sua esposa dona KIM IÓ KIT AGA WA, do lar,
pOl1ador da Cédula de Identidnde RG n° 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de
Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) nO 004.983.272-72, representados neste ato por seu
bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado, portador da
cat1eira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MP n° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro ld. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex. vi do
instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as tls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às Os.002 do livro n' 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-3.000,OO (três mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi no valor de R$-5.000,OO (cinco mil reais). Condições: ás da Escritura. O
referido é .v~ a: /::~~j:I':~. fé. Altamira-Pará, 23 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMOVEL - Um (OI) imóvel urbano, situado na Rua Belém encravado nó :0 amentoWjARDúH ORIENTE",
.
t~zt'local.izado ~e~ta cidade de Alt~nira, Estado do Pará, designad~ na plantai e l é(nO;r~?~~~~;(lÜ'a-dra nO 44; com os
~

•

segU1J1tes lllllltes e confrontaçoes: FRENTE: com a Rua Bclem, onde mede 6,00 rn (seis metros); pelo LADO
DIREITO: com o lote 12 da mesma quadra, onde mede 27,50 In (vinte c sete metros e cinqucnta centímetros); pelo
LADO ESQUERDO: com o lote 10-;\ da mesma quadra, onde mede 27,50 111 (vinte e sete metros e cinquenta
centímetros) e pelos FUNDOS: com o lote 9-A da mesma quadra, onde mede 6,00 !TI (seis metros). Totalizal1do
lima área total de 165.00111 2 Ceemo e sessellta e cillCO metros quadrados). PROPRIETÁRIO: O Sr. TAKUY A
OZAWA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, capaz, estudante universitário, portador da cmieira de identidade RG
n° 537G285-PCiPA c do CPFiMF nO 948,467.662-68, residente e domiciliado na Trav. Tupinambás nO 31, na cidade
de Bclém/PA, representado por sua bastante Procuradora Sra. Gilene Viana Ozawa, brasileira, viúva, comerciante,
portadora da caJ1eira de identidade RG n° I 978839-SSPiPA e CPFiMF nO 559.023.162-00, residente e domiciliada
Avenida Djalma Dutra nO 2096, nesta cidade de Altamira/P;\ ex vi do instrumento público de procuração lavrado no
Cartório Kós Miranda, 6° Oficio de Notas da Comarca de IlelémiPA datada de 09.09.2008 às 11s.175 do livro 371
que fica arquivado para fins de direito. Registro Anterior: às.fls.IOO/J04 do livro 2-K s Q o 11" 3.400. O referido é
0
-verdade e dou fé. Altamira-Pará, 23 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
R-I-M-25.697 - Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nêst Notas datada de 23.09.2008
I
lançada às fls.057vo/058vo do livro n° 157 sob o nO 10.683/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por T AKUY A OZA W A ,JÚN lO\{, acima já qualificado por compra feita
ISAO KITAGA W A, comerciante,
pOl1ador da Cédula de Identidade RG nO 1.201,488-SSPiPA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA, do lar,
portador da Cédula de Identidade RG n° 1099-SSPiPA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de
Belém, Estado do Parú, detentores do CPFiMF em (conjunto) nO 004.983.272-72, representados neste ato por seu
bastante Procurador Substabelecido
SI'. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado, portador da
carteira da OAB-PA n° 7042 e detentor cio CPF/MF nO 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes na 2.660, Bairro JeI. Esplanada do Xingll, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex. vi do
instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as tls.187 do livro 7S e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27./1.2006, lançado às nS.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Caliório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-3.0(){),OO (três mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Muni ipal de AltamiralPA, foi no valor de R$-5.000,OO (cinco mil reais). Condieões: às da Escritura. O
referido é
e d~ e dou fé. Altamira-Pará, 23 c1e Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
I ",_ ~ n.o~i",Mt .
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IMOVEL - Feito para constar o memorial descritivo a seguir transcrito: Jl4&l1a RMUDES(íRiTli"O. Imóvel:
Urbano. Área: 250.00 1l1 2. Perímetro: Urbano. Municí(2io: Altamira. Estado'/rárá;t'f>roP'fjHMJtj~ICÍGERO ARAÚJO
, '''1 .... ' .... ' --o' -- _
_
DE l'AR/AS. Lote: pane Ideal do lote Ql c 02. Quadra: I I. Lotea~Novo Parmso:y'(30nfrontacoes: Frente:

--

com a Rua João Bezouro, medindo 10,00 metros; Direita: com remanescente do lote 02 da quadra 11, onde mede
25,00 metros: ESquerda: com remanescente do lote 01, quadra 11, onde lll.ede 25,00 metros; Fundos: com os lotes
12 e 13, quadra I !, onde mede 10.00 metros. Descricão do Perímetro: um (O I) imóvel urbano designado como

parte ideal do lote OI e 02 da quadra I I do Loteamento Novo Paraíso, com as seguintes características: Frente com
a Rua João Bezouro, com medida de 10 metros. lateral direita com o remanescente do lote 02 da quadra 11 do
mesmo loteamento, medindo 25 metros; lateral esquerda com o remanescente do lote OI. medindo 25 metros e
fundos com os lotes 12 e 13 da quadra I L medindo 10 metros do meSlllo loteamento. totalizando 250 metros
quadrados. Situado no Loteamento Novo Paraíso, localizada no Bairro Jardim Oriente, conforme matrícula n°
24.616 folhas 058 e 24.617 folhas 059. (al Link Loureiro de Andrade. Téc. Edificações. CREA-PA 8868-TD/PA.
Assim está. PROPRIETÁRIO: O Se. CíCERO ARAÚJO DE FARIAS, brasileiro, casado com Ana Medeiros de

•

Farias, sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade RG n° 5803 I 85-PC/PA e do
CIC/MF n' 088,465.962-34, residente c domiciliado na Rua José Grafon n' 4.004, nesta cidade de Altamira, Estado
do Pará. Registros Anteriores: às nS.58 e 59 do livro 2-AAZ sob o nO 24.616 e 24.61 respectivamente. O referido é

verdade e dou fé. Altamira-Pará, 23 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
,
-----R-I-M-25.698-Nos termos do requerimento datado de 15 de setembro d 20 8 devidamente assinado pelo
proprietário e de conformidade com o art.234 da lei n° 6.015/73 o imóv. I c nstante do presente registro roi
adquirido por CíCERO ARAÚJO DE FARIAS, acimajá qualificado, em virlude de desmembramento de área sem
difus.ão dos reais ·osy;in·1itivos. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 23 de Setembro de 2008. A Oficial
Interllla. (a) '111
." .
.
R-2-M-25.(
'~ÔS;Ic'limos do contrato por instrumento particular de compra e venda de terreno e construção e
mútuo COI C(j r-igaç9cS;'e~uEmg't/ftb fiduciúria-cmta de crédito inc!ividl!al~FGTS. Contrato de N"-S055/UU00399. 1:1ualifi / ão das Alm!P~t:.-Cícero AraÚjo de Farias. nacionalidade brasileira, casado no regime de comunhão parci(li
de bens, nascido em 23/ I 011951. comerci,l1lte, portador da carteira ele identidade RG 5803185 expedida por SSP/PA
em 06/06/2005 e do CPF 088.465.962-34. SUH esposa Ana lVledeiros de Farias, nacionalidade brasileira, nascida
em 27/0911951, do lar. pOltadora da cal1eira de identidade RG 1425453 expedida por SSP/PA em 06/06/2005 e do
CPF 252.936.562-87, residentes e domiciliados em Rua Acesso 74. PSS 9, 4378, casa, Jd. Indep. I, em

Altamira/PA. Comprador e devedor fiduciante: Ocircllla Siqueira Dias de Oliveira, nacionalidade brasileira,
solteira, nascida em 01/0611947. servidora federal. portadora da caI1eira de identidade RG 6275697 expedida por
SSP/PA em 29/06/2007 e do CPF 044.062.732-04, residente e domiciliada el11 Rua Primeiro de Janeiro. 1172, casa,
CatedrJI, em Altamira/PA. Credora Fiduei{jri:t: Caixa Econômica Fcdtral-CEF, Instituição Financeira sob a forma
de empresa pública, vinculada ao Ministério da I~azc!lcb, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12.08.1969. alterado
pelo Decreto-Lei n° 1259 de 19.02.1973, regendo~se pelo Estatuto vigente na d3ta da presente contratação, com
sede no Setor Bancário Sul. quadra 4. lotes]k em I3rasili~!-DF', CNPJlivlF n° ()0.360.305/0001~04, representada por
Ranivaldo José Oliveira dos Snntos, econol1liório. portador ek! carteira de identidade RG 1318879 expedida por
SSP/PA e do CPF 299.178.161-00 e subslabelecimento lovraclo ás rolhas ORO do Ii v 1'0 2329. em 09/0712004 no 2'

•

Ofício de Notas de Brasília-DF proclln!~;[o lavrada <lS !"olhas 080 do livro 2329. em 13/12/20071102° Ot'icio de
Nota:; de Brasília-DF, doravante desigll,lda CEF.!! - Dcstill<lcilo elos recursos. valor da compra e venda do terreno.
valor da construção e forma de pa!!alllellto: I-Destinaç50 dos recursos: Os recursos correspondentes ao somatório
dos valores relativos ao tinanciamenw RS-55.6IJS,56, ck:slinam-se ao pagamento do preço do terreno e da
construção do imóvel residencial a ser IH:le erigido. localizado na Rua João 13ezouro 2, Lt.02 Qd.ll, Altall1iralPA,
destin3do à ll1oradi3 do devedor fiduci,!1lte de seus familiares. 2-Valor da compra e venda do terreno. valor da
construcão e forma de pagamento: O valor de RS-55.608,56 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oito reais e
cinquenta e seis centavos) composto pelo valor da compra c venda do terreno de RS-/5.000,OO (quinze mil reais) e
o valor da construção de RS-40,608,56 (quarenta miL seiscentos c oito reais e cinquenta e seis centavos) seró
integralizado conforme parcelas abaixo. e serú pago em conlonnidaclc com o disposto nas cláusulas terceira e quarta
deste instrumento: Financiamento concedido pela credora para pagamento do terreno RS-/5.00U,UO (quinze mil
reais) e para construçfío R$-4U.6U8,56 (qu<lrenta mil. seiscentos c oito reais c cinquenta e seis centavos) totalizando
RS-55.608,56 (cinquenta e cinco mil, seiscentos c oito reais e cinC]uellta e seis centavos). Ç. - MÚtuo/Resgate/
Pres\(lc()es/Dntas/Dclllais valores/Condiçõcs: l-Origem dus recursos: FCiTS. 2-Norma regulamentadora: HH.
128.20 - 30/04/2009 - SUHAG/GECRL 3-Valor da oper<lção: R5-55.608,56. 4-Dcscollto: R$-O.OO. 5-Valor cio
dívida: R$-55.608.56. 6-V,:llor da garantia fiduciária: R$-57.000,00. 7-Sistellla de Amor!izaçuo: SAC - Sistema de
Amortização Constante Novo. 8-Pmzos. Cillllleses: de COJlstl"llção: 3. De nniortização: 216: renegociação: O. 9-TaxJ
Allual de Juros (%): Nominal: 8.1600. Eletiva: ::<'4722. IO~Ellc<lrgo Inicial: Prestação (a+j): R$-635.58; Seguros:
RS-166,66. Taxa de Administração: 1{$-21.26. Total. 1{$-X23.90. Il-Vencilllento do primciro encargo mensal:
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IMÓVEL - Feito para constar o memorial descritivo a seguir transcrito:
EJ ORIArl!i(DES@R1TIVO. Imóvel:
Urbano. Área: 250,00 m 2 • Perímetro: Urb,mo. Município: Altamira. Est~'O: P . prdpri'~!4!.~~,:ciêEjtIJ~RAú.JO
DE FARIAS. Lote: parte ideal do [ate 03 e 04. Quadra: [[. Loteame to: Novo Paraíso. Confrontações: Frente:
com a Rua João Gezouro, medindo 10,00 metros: Direita: com área remanescente do lote 04 da quadra 11, ollele
mede 25,00 metros; fuluerda: com área remanescente do lote 03, quadra I I, onde mede 25,00 metros; Fundos: com
os lotes 14 e 15, quadra J I, onde mede 10,00 metroS. Descricão do Perímetro: um (O 1) imóvel urbano designado
como parte ideal do lote 03 e 04 da quadra I I do Loteamento Novo Paraíso, com as seguintes características: Frente
C0111 a Rua João Bezouro, com medida de 10 metros. lateral direita com o remanescente do lote 04 da quadra 11 do
mesmo loteamento, medindo 25 metros; lateral esquerda com o remanescente do lote 03, medindo 25 metros e
fundos com os lotes 14 e 15 da quadra 11, medindo 10 metros do mesmo loteamento, totalizando 250 metros
quadrados. Situado no Loteamento Novo Paraíso, localizada no Bairro Jardim Oriente, conforme matrícula n°
24.618 folhas 060 e 24.619 folhas 061. (a) Link Loureiro de Andrade. Téc. Edificações. CREA-PA 8868-TDlPA.
Assim está. PROPR[ETÁR[O: Q Se. CíCERO ARAÚJO DE FARIAS, brasileiro, casado com Ana Medeiros de
Farias, sob O regime da comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade RG nO 5803 I 85-PC/PA e do
CIC/MF n° 088.465.962-34, residente r.: domiciliado na Rua José Grafon n° 4.004, nesta cidade de Altamira, Estado
do Pnrá. Registros Anteriores: às 115.60 e 61 do livro 2-A/\Z sob o n° 24.618 e 24.61): pectivamente. O referido é
----.
verdaele e dou fé. A[tamira-Pará, 23 ele Setembro de 2008. A Oficial Interina. (al / Á'
R-l-M-25.699-Nos termos do requerimento datado de 15 de setembro de !2'00 devidamente assinado pelo
proprietário e de conformidade com o art.234 da lei 11° 6.015/73 o imóvel/cO! stante do presente registro foi
adquirido por CÍCERO ARAÚJO DE FARIAS, acima já qualificado, em virhlde de desmembramento de área sem
difusão dos registro primitivos. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Parú, 23 de Setembro de 2008. A Oficial
Interina. (a)
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IMOVEI; - Feito parn constar o memorial descritivo a seguir transcrito: MEI~ ,. IiDi"i1f,liE<SGRITIVO. Imóvel:
Urbano. Area: 250,00 111 2 , Perímetro: Urbano. Município: Altamira. Estado/Í)ará. Prfip'fiêfâríô:~'EÍêER(lÀiAUJo
DE FARIAS. Lote:, parte ideal do lote 11 c 11. Quadra: I I. Lotea~ Novo Paraís~,,'Co~;frontaçõcs: Frente:
com a Rua José Grafan, medindo 10,00 metros; Direita: com área remanescente do lote 12 da quadra 11, onde mede
25,00 metros; Esquerda: com área remanescente do lote 13, quadra 11, onde mede 25,00 metros; Fundos: com os
lotes OI c 02, quadra 11, onde mede 10,00 metros. I)eseriçiio do Perímetro: um (O I) imóvel urbano designado
como parte Ideal do lote 12 e 13 da quadra 11 do Loteamento Novo Paraíso, Com as seguintes características: Frente
com a Rua José Grafan, com medida de 10 metros, lateral direita com o remanescente do lote 12 da quadra 11 do
mesmo loteamento, medindo 25 metros; lateral esquerda com o remanescente do lote 13, medindo 25 metros e
fundos com os lotes O1 e 02 da quadra I I, medindo 10 metros do mesmo loteamento, totalizando 250 metros
quadrados. Situado no Loteamento Novo Paraíso, localizada no Bairro Jardim Oriente, conforme matrícula n°
24.627 folhas 069 e 24.628 folhas 070. (a) Link l~ol1reiro de Andrade. Téc. Edificações. CREA·PA 8868.TD/PA.
Assim está. PROPRIETÁRIO: O SI'. CÍCERO ARAÚJO DE FARIAS. brasileiro. casado com Ana Medeirus de
Farias, sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da carteira de identid~de RG n° 5S03185-PC/PA e do
CIC/MF n° 088.465.962-34, rcsidente e domiciliado na RU<l José Grafon n° 4.004, nesta cidade de Altamira, Estado
do Pará. Registros Anteriores: às fls.69 e 70 do livro 2-AAZ sob o n° 24.627 e 24.627 respectivamente. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 23 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
R-I-M-25.700-Nos termos do requerimento datado de 15 de setembro de 2008 devidamente assinado pelo
proprietário e d~ conformida?e com o arl.234 da lei n° 6.015/73 o imóvel constante do presente registro foi
adquirido por C/CERO ARA UJO DE FARIAS, acima já qualificado, em virtude de desmembramento de área sem
difusão dos regis o primjt.t-vos. O referido é verdade e daLI fé. Altamira-Pará, 23 de Setcmbro de 2008. A Oficial
Interina. Ca)
:;",/
.
AV-t-M-25/00 . cito para constar que no imóvel acima descrito e confrontado foi edificada uma (OI) Casa
Residenci~~ sit ada na Rua José Granfon S/!.l°, parte ideal dos lotes 12 e 13 da Qd.ll, Jd. Novo Paraíso, nesta
cidade, cQm LICENÇA PARA CONSTRUÇAO DE N° 012/09, datada de 12.02.2009, assinada por (a) Tânia Maria
de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA·3156·D·RNA574·V·PA·AP e (a) Silvério Albano Fernandes. Secretário
Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura-SEOVI. Mat.OS0006. Construção própria em alvenaria, com
travejamento em madeira de lei, cobel1a com telhas de barro Plan, toda forrada em PVc. Características:
Internamente: cinco (OS) portas em madeiras de lei. Externamente: duas (02) portas em ferro galvanizado e vidro
inclusive a de acesso para o quintal, cinco (OS) janelas em ferro galvanizado e vidro, dois (02) vitrô e um (OI)
janelão em ferro galvanizado e vidro na cozinha. Dependências: uma (.o I) área frontal, uma (O I) sala de estar/jantar,
uma (01) cozinha com divisa por um balcão ell1l11ármore, uma (OI) área de serviço, dois (02) quartos, uma (OI)
circulação, um (.o I) Hall, um (O 1) \VC com banheiro contíguo social e uma (O 1) suíte, todos em piso de lajotas de
33 X 33 cm. Derivacão de Água: Poço Semi-Artesiano. Iluminação: Centrais Elétricas do Pará-CELPA. Serventia
Sanitária: \VC, com fossa séptica. Área Construída: 80,30111 2 (Oitenta metros e trinta centímetros quadrados). Valor
da Construção: R$-56.000,OO. Certidiío: Certifico e dou fé que foi apresentado a Certidão Negativa de Débito-CND
n' OI 0682009·12003020, emitida em 07.04.2009 válida até 04.10.2009, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social-Diretoria de Arrecadação c Fiscalização, finalidade de averbação da obra de construção Civil no imóvel
localizado à Rua José Granfon, Lt.12 e 13 Qd.ll, Jd. Novo Paraíso. Altamira-Pará, na forma do dispositivo na Lei
8.212/1991 e suas alterações, que para a finalidade discriminada, inexiste débito impeditivo a expedição desta
certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando ao INSS o direito de cobrar qualquer importância
que venha a se c I\sideráda devida. O referido é verdade e dou fé. Altarnira-Pará, .08 de Abril de 2009. A Oficial
Interina. Ca)
./
.

AV-2-M-~~.7

v
Procede-se a esta averbação para constar a CARTA I)E HABITE-SE, a seguir transcrita
Impresso fiEs do Municipal. Prefeitura Municipal de Altamira. Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação eOnfra.Estrutura. CARTA DE IlABITE·SE N° 112112009. De acordo cOm o despacho proferido a OS de
Fevereiro de 2.009 no processo de n° .o 12/09 requerido por Cícero Aral! io de Farias, protocolo n° 031/.09 de .05 de
Fevereiro de 20.09, a construção existente na Rua José Granfon s/n°, parte ideal dos Lts.12 c 13 Qd. 11, Jd. Novo
Paraíso, foi concluída de acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal n°
1.394/97, aprovado no dia 27 de junho de 1997, conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N" 012/09,
expedida em 12 de Fevereiro de 2009 e por requerimento do interessado de prol. W 056/2009 de 02 de Março de
2009, estando, pois, em condições de ser habitada e/ou utilizada em área construída total de 80,30 m 2 (Oitenta
metros e trinta centímetros quadrados). Foram pagas as taxas, conforme nAM, expedido em 09 de Março de 2.009.
Obra já concluída. Altamira-Pá, 12 de Março de 2009. (a) Tánia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA31S6-D~RN-4S74-V-PA-AP e por (a) Silvério Albnno Fernandes. Secrc\(lrio Municipal de Obras, Viação e InfraEstrutura·SEOVI. Mar.0500Jl6<O referido é verdade e dou ré. Altamira·Pará, 08 de Abril de 2009. A Oficial
Interina (a)
/_1
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IMÓVE~ - Feito para constar o memorial descritivo a seguir transcrito: /WEA10tiJAil::iJ·i!séRJTl~O. Imóyel:
Urbano. Area: 250.00 m'. Penmetro: Urbano. Munlc'Plo: AltalTIlra. Estado: P,yá. I'f'õpnetário':; CÍCERO ARAUJO

DE FARIAS. Lote: palie ideal do lote

11 e ~.

Quadra: 11. Loteamento: N'ovo Paraíso. Confrontacões: Frente:

com a Rua José Grafem, medindo 10,00 metros; Direita: COIll área remanescente do lote 14 da quadra 11, onde mede
25,00 metros; Esquerda: com área remanescente do lote 15, quadra 11, onde mede 25.00 metros; Fundos: com os
lotes 03 e 04, quadra 1 I, onde mede 10,00 metros. Descricão do Perímetro: um (O 1) imóvel urbano designado

corno parte ideal do lote J 4 e 15 da quadra 11 do Loteamento Novo Paraiso, com as seguintes características: Frente
com a Rua José Grafon, com medida de lO metros, lateral direita com o remanescente do lote 14 da quadra li do
mesmo loteamento, medindo 25 metros; lateral esquerda com o remanescente do lote 15, medindo 25 metros c
fundos com os lotes 03 c 04 da quadra 11, medindo 10 metros do mesmo lotcamento, totalizando 250 metros
quadrados. Situado no Loteamento Novo Paraíso, localizada no Bairro Jardim Oriente, conforme matrícula na

•

24.629 folhas 071 e 24.630 folhas 072. Ca) Link Loureiro de Andrade. Téc. Edificações. CREA·PA 8868· TD/PA.
Assim está. PROPRIETÁRIO: O SI". CíCERO ARAÚJO DE FARIAS, brasileiro, casado com Ana Medeiros de
Farias, sob O regime da comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade RG na 5803 I 85-PC/PA e do
CIC/MF n' 088.465.962·34, residente e domiciliado na Rua José Grafon n' 4.004, nesta cidade de Altalllira, Estado

do Pará. Registros Anteriores: às fls.7! e 72 do livro 2-AAZ sob o na 24.629

C

24.630 respectivamente. O referido é

verdade e dou fé. Altamira·Pará, 23 de Setembro de 2008. A Olicial Interina. Ca)
, ----.
R·I-M-25.701·Nos termos do requerimento datado de 15 de setembro d~;iO'éí' devidamente assinado pelo

proprietário e de conformidade com o art.234 da lei na 6.015/73

O

imóvi'V COl stante do presente registro foi

adquirido por CíCERO ARA ÚJO DE I'ARIAS, acima já quali licado, em virtude de desmembramento de área sem
difusão dos registros primitivo. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 23 de Setembro de 2008. A Oficial
Interina. Ca)
" ' / ' .. ,

R-2-M-25.701-Nos·"fe'i·ilícts', l-contrato por instrumento particular de compra e venda de terreno e construç50 e
mútuo com obrigaçnesffc'ÀL~§E~~ij1(ltl\(!!lãria-carta .d.e crédito ~lldividll~l-F~TS. C(}llt~at~} N"-8055100003~4. AQualiticaçào d~s partFr Vendcc.lorcs: CI~cro A~alllo de F.anas. nacionalidade bl:asllelr~, ca~ado no re?llll..,e d:
comunhão parCial de 19cns, naSCido em 2.>/10/19) I, comerCiante, portador da carteira de Identidade RG )80-,18)
expedida por SSP/PA em 06/06/2005 e do CPF

08~.465.962·34

sua esposa Ana Medeiros de Farias,

nacionalidade brasileira, nascida em 27/09/1951, do lar, portadora da cartcira de identidade RG 1425453 expedida
por SSP/PA em 06/0612005 c do CPF 252.936.562·87, "esidentes e domiciliados em Rua Acesso 4, Psg 9, 4378,
casa, .Id. Indep. I, em J\ltamiraJPA. Compradores c Devedores Fiduciantes: Elis:lngela OlanJa Eufnlsio.
nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 12/12/1983, professora, portadora ela carteira de identidade RG
4767193 expedida por SSP/PA em 20/02/2001 c elo CPF 774.613.982·53, ,'esielente e domiciliada em Rua Ribeiro
Alves, 3638, casa, Jd. Indep. I. em Altllnira/PA e Fábio Célio Cuilllar:ics, nacionalidade brasileira, solteiro,
nascido eI1126/0611982, vigilante. portador da carteira de identidode 4768683 expedida por SSP/PA em 05/0712001
e do CPF 766.68 I .692~87, residente e domiciliado em Rua Ribeiro Alves. JÔ3H. casa. Jd. Indcp. J, em Altamira/PA.

•

Credora Fiduciária: Caixa Econômica Fcdcral~CEF, instituição fin3.nceira sob a forma de empresa pública,
vinculada ao Ministério da Fazendn. criadn pelo Decreto-Lei n° 1259 de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei rt
1259 de 19.02.19763, regendo~se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação. com sede no Setor Bancúrio
Sul, Quadra 4, lotes J~, em Brasília-DF, CNPJliv1F na 00.360.305/0001-04, representada por Rnllivaldo José
Oliveira dos Santos, econorniúrio. portador da carteira de identidade RG 1318879 expedida por SSP/PA e do C!)F
299.178.161-00 e substabelecimento lavr<ldo l1s rolhas 080 do livro 23:29 elll 09/07/2004 110 2° Ofício e Notas de
Brasílin-DF procuração lavrada às folhas 080 do livro 2329, ern IJ/l2/2007, 110 20 OCicio de Notas de Brasília-Df,
doravante designada CI~F. !! - Destinação dos recursos, valor da corrl))ra e venda do terreno, valor da construção e
forma de pa'2.amento: l-Destinação dos recursos: Os recursos correspondentes ao somatÓrio dos valores relativos ao
financiamento RS-52.950,09, destinam-se ao pagamento do preço elo terreno e da construção do imóvel residencial
a ser nele erigido. localizado na Rua José Graton 14. caS(l, ;\Italllira/P;\, destinado à moradia do(s) deveelor(es) e de
seus fllllliliares. 2-Valor da compra l' vellda do tem~no. valor da construção e !onna de pagamento: O v<llor de RS52.950,09 (cinquenta e dois mil novecentos (' cinquenta n:<lis C novc centavos) composto pelo valor da compra e
vcnda do terreno de RS-/3.000,OO (Treze mil reais) l' o valor da cOllstruç:to de RS-J9.950,09 (trinta e nove mil
novecentos c cinquenta reais e nove centavos) será integralizado conforme parcelas abaixo, e será pago eln
conformidade com o disposto nas cbusulas terceira e quarta deste instrulllento. Financiamento concedido peja
credora para pagamento do terreno: RS-13.00(),OO (treze Illil reais) e para construçào R5-39.950,09 (trinta e nove
mil novecentos e cinqucnta renis e nove centavos) totalizanclo R5-52.950.09 (cinqucnta c dois mil novecentos e
cinquenta reais e nove centavos) ç - MCltuo/Resgate/Preswçõcs/Datas/Demais valores/Condicões. I-Origem dos
recursos: FGTS. 2-Norma regulamcntadl)ra: H H. 128. 18 - 30/03/:2009-G ECR I. 3- Valor da operação: RS- 52. 950.09
..f-Desconto: R5-0,OO. 5-Valor da dívida: R$-52.950,09. 6-Valor da garantia ríduci5ria: RS-52.950,09. 7-Sistema de
Amortizaç50: SAC - Sistema de Amortização cOllstantiÇ novo. 8-Prazos, em meses: De construção: 3. De
Amortização: 240. Dt: Renegociação: O. 9-Taxa AIlL13.1 cl<..' Juros (%): Nominal' 5.0000. Efetiva: 5,1163. lO-Encargo
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IMÓVEL - Um (OI) imóvel urbano, situado na Rua Albet10 Garcia Soares cncr~~lioY[,)otcament6 "JARDIM
ORIENTe', localizado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. designado
pia lttl~'2;IB(J'~1° 08 da quadra n°
.
..
,
~
J.
30; com os segLllntes ]lIl11tes e conlTontações: FRENTE: com a R.ua Alberto Garc13 Soares, onde mede 10,00 m (dez
metros); pelo LA DO DIREITO: com u lote 10 da mesma quadra, onde mede 25.00 m (vinte e cinco metros); pelo
LADO ESOUERDO: com o lote 06 da mesma quadra. onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros) c pelos FUNDOS:
com o lote 09 da mesma quadra, onde mede 10,00 In (dez metros). Toflllizmulo lima lÍrea total de 250.00 111 2
(Dllzel//os e cil/allel//a me/ros qlladrados). PROPRWIÁRIO: O Se. CARLOS FELICIANO MESSIAS,
brasileiro, casado com Arlinda Ferreira iVle,'J'sias, maior, capaz, pedreiro, portador da carteira de identidade RG nO
1583473-SSP/PA e do CIClMF n' 100.784.102-82, residente e domiciliado na Trav_ Abaetetuba n' 180, Bairro ld.
Oriente, nesta cidade de Attamira/PA. Registro Anterior: àsfls./OO//04 do livro 2-' b o n() 3.400. O referido é
____..
verdade e dOLl fé. Altamira-Pará, 24 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
R-I-M-25.702-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nc ta Notas datada de 23.09.2008
.
lançada às fls.059vo/060vo do livro n° 157 sob o n° 10.684/08. O imóvel constante
presente registro foi adquirido
por CARLOS FELICIANO MESSIAS, acima já qualificado por cQl{,pra feita a ISAO KITAGAWA,
comerciante, ponador da Cédula de Identidade RG n' 120 1,488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA,
do [ar, portador da Cédula de Identidade RG nO 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n° 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO LlNO, brasileiro, casado, advogado.
portador da carteira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/Mf n° 206_843_632-91, residente e domiciliado na Av_
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as fls.187 do livro 75 c
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro n° 009, que ficam arquivados
em Car1ório para fins de direito_ Pelo preço certo e ajustado de RS-7.5()1i,()() (Sete mil e quinhentos reais), cuja
avaliação da Prefeitura Municipal de AltallliralPA, foi no valor de RS-IO.OOO,OIi (Dez mil reais)_ Condições: às da
Esçritura. o.i'refel;id0UeCVéraad~Odou fé. Altamira-Pará, 24 de Setembro de 2008_ A Oficial Interina_ (a)
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IMÓVEL - Parte Ideal do lote de terra rural, localizado neste município de 1\1' tl1jt~J~;'Ç,~§m,q9 aovp'~rá, denominado
de "Sítio Boa Esperallça", designado de lote nO 23-A da Gleba Assurin/de acado da porção maior 85,5/26 ha.,
conforme mernoria\ descritivo a seguir transcrito: Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrúria - Inera. Superintendência Regional de Santarém - SR 30/E. Unidade
Avançada de Altamira. MEMORIAL DESCRITIVO. Lote: 23-A. Imóvel: Parte ideal do imóvel rural. Área CHá):
58,0000 há. Perímetro: 3,675,71 m. Município: Altamira. Estado: Pará. Gleba: Assurini. Limites e Confrontações:
NORTE: com os lotes 95 c 23. LESTE: com terras da União. SUL: com a Estrada do Pontão do Maciel. OESTE:
com os lotes 96 e 95. Descricão do Perímetro: Partindo do marco MJ-63A, definido pela coordenada geográfica de
Latitude 3'25'02:61" Sul e Longitude 52'07'2020" Oeste, Elipsóide 69 e pela coordenada plana UTM
9.622.197,577111 N0I1e e 375.330,896 m Leste, referida ao meridiano central 51°\Vgr, deste seguindo com uma
distância de 41 1,93 metros e com o azimute plano de 130°05'49", chega-se no marca MJ-64A deste seguindo com
uma distância de 1.450,00 l11etros e com o azimute plano de 225"25'22" chega-se no marco MJ-64 deste seguindo
com uma distância de 399,77 metros e com o azimute plano de 315°06'22" chega-se no marco MJ-63 deste
seguindo com uma distância 1.414,01 metros e com o azimute plano de 45°00'06" chega-se no marco MJ-63A
ponto inicial da descrição deste perímetro. Data: 07/07/2008. Responsável Técnico: (a) Oséas Almeida de Sousa .
Agrimensor - CREA 162-TAD. I' Regiãn - CIC 067.882.542-49. Aprovado: (em branco). Visto: (em branco).
Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. AURÉLIO MEIRELLES SOARES DA SILVA, brasileiro, separado
judicialmente, portador da Carteira de Identidade RG n' 1848423-SSP/PA e detentor do CIC/MF sob o n'
278.870.812-20, residente e domiciliado na Rua Santa Maria n° 1595, Bairro Uirapuru, nesta cidade de Altamira,
Estado do Pará. Re2istro Anterior: àsfls'!)93 do IiI'TO 2-AAA/J sob o 11" Rfl-M-25.5119. O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 25 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
.1,..-/
R-l-M-25.703-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Vend' 'vrada nestas Notas datada de 25.09.2008
lançada às fls.061vo/062vo do livro nO 157 sob o nO 10.685/08. O im6v constante do presente registro foi adquirido
por AURÉLIO I\1EIRELLES SOARES DA SILVA, acima/já qualificado por compra feita a MANOEL.
LOURENÇO DE SOUZA, brasileiro, casado, agricultor, maior, capaz, analJàbeto, residente e domiciliado na Rua
Via Oeste n' 4212, nesta cidade de Altamira-Pará, portador da carteira de identidade RG n' 407.881-SSP/PI e do
CIC n' 361.868.563-72, e sua esposa a Sra. MARIA LIMA DE SOUSA, brasileira, casada, agricultora, maior,
capaz. residente e domiciliada no mesmo endereço acima qualificado, portadora da carteira de identidade RG n°
469.347-SSP/PI e do CIC n' 239.861.743-20, representados neste ato por seu bastante Procurador Se. JOÃO
SOARES DA SILVA, brasileiro, maior, capaz, casado, aposentado, residente e domiciliado na Rua Santa Maria nO
1595, Bairro Uirapuru, nesta cidade de Altamira-Pará, portador da carteira de identidade RG n° 4933528-SSP/PA e
do ele n° 143.048.724-00; ex vi do instrumento público de procuração lavrado no Registro Civil de Pessoa Natural,
Catiório do 3° Ofício desta Comarca datndo de 27.03.2008 lançado às fls.160 do livro nO 023 que fica arquivado em
cartório parfk'l dfií'eitO. Pelo preço certo e ajustado de RS-211,{){)II,1I1I (vinte mil reais). Condicães: às da
Escritura. O ren!r:id é verdade e dou fé. Altamira-Pará. 25 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (.:1)
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IMÓVEL - Um (O I) imóvel urbano situado na "J\".- encravado no 1J~t~fclítb~"a~nô"mi~á"tÍb
"JARDIM
' V ' I ' - ' ' ' ' ' nlt:J'IIICI
AN/JANGUERA". localizado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ,desig ado?J1Rilplantaléde,slote n° 08 da
.
,_
D
quadra Ql, com a segumte caractenstlca: perfaz urna area total de 300,00 1Il 2 (Trezenfosf"'rnetros quadrados): com os
seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua "A", onde mede 12,00111; LADO DIREITO: com o lote la
da mesma quadra. onde mede 25.00 m; LADO ESOUERDO: com O lote 06 da mcsma quadra, onde mede 25.00 m e
pelos FUNDOS: cum o lote 07 da mesma quadra, onde mede 12,00 m. PROPRIETÁRIO: O Sr ..JOS~: SERAFIM
SOBRINHO, brasileiro, viúvo, aposentado. portador da carteira de identidade RG n' 6018766-PC/PA e do
CPF/MF nO O15.446.163-60. residente e domiciliado na Rua A nO 532, Bairro Premem, nesta cidade de Altamira,
Estado do Pará. Reeistro Anterior: às fls,002 do Ih'rl} 008 SO 011" 002. O referido é verdade c dou fé. AltamiraParú, 25 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
,,/
R-I-M-25.704-Nos termos da Escritura Pública de Com V'l'e Venda lavrada nestas Notas datada de 25.09.2008
lançada à,s fls.063vo/064vo do livro nO 157 sob o n° 10.6~16/0 . O imóvel constante do presen~e registro foi adquirido
por JOSE SERAFIM SOBRINHO, acimajà qualificado p r compra fcita a MIGUEL JOAO ZAUPA, brasileiro,
divorciado, portador da Cédula de Identidade RG n° y713541-SSPIDF e detentor do CPF/MF nO 020.367.702-15,
residente c domiciliado na Av. Ce!. José Porfírio nO 1931, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará; e a Sr. J
EUNICE DE ARAÚJO ZAUPA, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG n° 842.761-SSP/I'I
e detentora do CPF/MF n' 275.039.763-49, residente e domiciliada na Rua Vicente Leite n' 856, apto.301,
Meircles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, neste ato representada por seu bastante Procurador o Sr.
MIGUEL JOÃO ZAUPA, acima já qualificado, ex vi de instrumento Público de Procuração, do 8° Tabelionato de
Notas e Protesto de Título, Aguiar, da Comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, datada de 24.01.2005 às
fls.057 do livro n° 20S-P, que fica arquivada em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de Cr$93.800.00 (noventa e três mil e oitocentos cruzeiros), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi no
valor de RS-85.000,OO (oitenta e cinco mil reais). Condieões: às da Escritura. O referido é verdade e dou fé.
Altamira-Pará, 25 de Setembro de 200S< A Oficial Interinaf.(a)'w>!dr. !I' ~Nl::;; r
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IMÓVEL . Um (O I) imóvel urbano, situado na Travessa Abaetetuba enc'rfi:::á4b)illo\ l-~oteamento "JARDIAl
ORIENTe', localizado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, designadoj (,lf planWI~~,~;1Qip~~b'""2Z\~a quadra nO
33; com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Travessa A-baetetuba, onde mede 12,00 m (doze
metros): pelo LADO DIREITO: com os lotes 24 e 25 da mesma quadra, onde mede 25,00 In (vinte e cinco metros);
pelo LADO ESQUERDO: com o lote 20 da mesma quadra, onde mede 25,00 !TI (vinte e cinco metros) e pelos
FUNDOS: com o lote 23 da mesma quadra, onde mede 12,00 m (doze metros). To/alizfI1u/o lima área lo/aI de
3011,1111 /1/' (Trezelllos melros ({uadrados). PROPRIETÁRIO: O SI'. CARLOS FELlClANO MESSIAS, brasileiro,
casado com Arlinda Ferreira A1essias, maior, capaz, pedreiro, portador da carteira de identidade RG n° 1583473SSP/PA e do CIC/MF n° 100.784.102-82, residente e domiciliado na Trav. Abaetetuba nO 180, Bairro Jd. Oriente.
nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às (ls.]OO/]04 do livro 2-/( sob o /Ia 3.40{'O referido é verdade ~
dou fé. Altamira-Pará, 25 de Setembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
R-I-M-25.705-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrad~l r stas Notas datada de 25.09.200R
lançada às fls.065vo/066vo do livro nO 157 sob o nO 10.687/08. O imóvel conttan e do presente registro foi adquirido
por CARLOS FELICIANO MESSIAS, acima já qualificado por 60mpra feita a ISAO KITAGAWA,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n' 1.20 1.488-SSP/P
sua esposa dona KIM IÓ KIT AGA W A,
do lar, portador da Cédula de Identidade RG n° 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n' 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO UNO, brasileiro. casado, advogado,
portador da carteira da OAB-PA n' 7042 e detentor do CPF/MF n° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigndeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuraçfío lavrado nestns Notas em 01/08/94, lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.1 1.2006, lançado às tls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cartório para tins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-35.000,OO (trinta e cinco mil reais). Condições:
às da Escritura. O 'C 'cric!ç>1 verdade e dou fé. Altalllira-Pará, 25 de Setembro de 2008. A Oticial Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (OI) imóvel urbano. situado na Rua Antônio Nunes en""~~'-tÍoi'-'LotealTlento "JARDIM
ORIENTt"", loca,lizado.nc.sta cidade ~Ie Alt~tllira, Estado do Pará, designad· ~a p íli;{'de;tRJ~:i;,iõ:09:~·oda'quadra nO
09; com os- segulIltcs Ittnltes e controntaçoes: FRENTE: com a Rua
Nunes, onde mede 10,00 !TI (dez
metros); pelo LADO DIREITO: com ü lote 7-B da mesma quadra. onde mede 25,00 In (vinte e cinco metros); pelo
LADO ESOUERDO: com o lote 9-B da mesma quadra. onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros) e pelos
FUNDOS: com o lote IO-A da mesma quadra, onde mede 10,00 rn (dez metros). Tolalizmu/o lima área lotaI de
250,()() 111 1 (Duzentos e cill(fllel1ta metro.\' ({llfldradosJ. PROPRIETÁRIO: O Sr. AROUDO GOMES, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão universal de bens com Antônia de Lima Gomes, maior, capaz, comerciante,
portador da carteira de rdentidade RG n' 802.635-SSP/CE e do CIC n' 135.427.883-68, residente e domiciliado na
Rua José Ribeiro Alves nO 3.374, Bairro Jd. Oriente, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às.fl.,".lOO/104
do livro 2-K sob o li' 3.4UI O ~rid6 é verdade e dOll fé. Altamira-Pará, 26 de Setembro de 2008. A Oficial
Interina. (a)
./ ~
.

An~110

•

•

R-I-M-25.706-Nos teir, o" da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 26.09.2008
lançada às fls.067~oj668 do livro n° 157 sob o nO 10.688/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por AROUDO G0ME , acima já qualificado por compra feita a ISAO KITAGA \VA, comerciante, portador da
Cédula de Identidade RG n' 1.20J.488-SSP/PA e sua esposa dona KII\1IÓ KITAGAWA, do lar, portador da
Cédula de Identidade RG n° 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de Belém, Estado
do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n° 004.983.272-72, representados neste ato por seu bastante
Procurador Substabelecido o Se. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado, portador da caJteira da
OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MF n° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes n° 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, E~tado do Pará, ex. vi do instrumento
público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94. lançado as nS.187 do livro 75 C Substabelecimento, destas
Notas, datado de 27.!! .2006, lançado ôs nS.002 do livro nO 009, que ficam arquivados em Canório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-8.000,(j(j (oito mil reais), cuja avaliaç50 da Prefeitura Municipal de
Altamira/PA, foi no valor de RS-IO.O()(),()() (Dez mil reais). Condi õe : ás da Escritura. O referido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 26 de Setembro de 200S.
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I~Ó~EL - Um (O I) imóvel urbano, situado na Rua da Granja encravado no'96i!ê~t'I_~ilio~~fjÃ'k7j"jiH ORIENTE',
localizado nesta cidade ele Altamira, Estado do Pará, clesinnado na Janta (é ôtéJ" -·(05~Biaa") "ut&a~f1° 26; com os
.
I'"Imites e COIl f'rontaçoes:
. P011 dC me
\SIIdc 10 , u m ~ cz metros;) pe
-I o LA D O
segulIltcs
r"Rn'T"
Gil' c,: com a Rua (a G ranja,

j~

DIREITO: com o lote 5-A da mesma quodra. onde mede 35,00

O"'''"''!d'''-~'

(trinta e cinco metros); pelo LADO ESOUERDO:
com o lote 07 da mesma quadra, onde mede 35,00 111 (trinta e cinco metros) e pelos FUNDOS: com o lote 6-8 da
mesma quadra, onde mede 10,00 m (dez metros). Totllliz(fIulo lima área total de 350,00 111 1 (TrezellfOS e cil1({lIelIta
melros ([lIl1liflUlo,I). PROPRIETÁRIO: O Se. AROUOO GOMES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
universal de bens com Antônia de Lima Gomes, maior, capaz, comerciante, portador da carteira de identidade RG n°
802.635-SSP/CE e do CIC nO i35.427.H83-68, residente e domiciliado na Rua José Ribeiro Alves n° 3.374, Bairro
Jd. Oriente, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às fls. 100/104 do livro 2-K sob O 11° 3.400. O referido é
verdade
e
dou
fé.
Altamira,Pará.
26
de
Setembro
de
2008.
A
Oficial
Interina.
(a)
,/

•
J

~

Jl1

.

R-1-M-25.70i7- "s termos da Escritura Pública de Comrra c Venda lavrada nestas Notas datada de 26.09.2008
lançada às fitO vO/070vo do livro n° 157 sob o nO 10.689/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por ARO'tiDO GOM ES, acima já qualificado por compra feita a ISAO KITAGA \V A, comerciante, portador da
Cédula
Idcntidade RG n° 1.201.488-SSPIPA e sLla esposa dona KIMIÓ KITAGAWA. do lar, portador da
Cédula de Identidade RG n° 1099-SSP/P J\, ambos brasileiros, residentes e domici llados na cidade de Belém, Estado
do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) n° 004.983.171-71, representados neste ato por seu bastante
Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO LINO, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira da
OAB-PA n° 7042 e detentor do CPFIMF n° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes n° 1.660, Bairro.Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado'do Pará, ex. vi do instrumento
público de procuração lavrado nestas Notas elll O1/08/94, lançado as tls.187 do livro 75 c Substabelecimento, destas
Notas, datado de 27.11.2006, lançado ÚS tls.001 do livro nO 009, que ficam arquivados em Cartório para fins de
direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-4.000,OO (quatro mil reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de
AltamiralPA, foi no valor de RS-411.1I1I1I,()() (quarenta mil reais). Condições: Ú' d, escritura. O referido é verdade e
dou fé. Altamira-Pará, 26 de Setembro de 2008. A Oficiai Intcrina.Jq)
-----:----
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--.IMOVEL
- Um (O I) imóvel urbano. situado na Rua João Bezouro encravado no
teamento.1:.'JARDIM
DO
SOL".
Óc
localizado nesta cidade de Altamira, Estado elo Pará, designado na planta:}c te n í-3'5ô~~i~~Wlí?~Ãat~;'{'c'bll1 ()~
seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua ./050 Sezauro, onde mede 12,00 !TI (doze metros); pelo
LADO DIREITO: com o lote 13-C da lllesma quadra. onde mede 25.00 m (vinte e cinco metros): pelo LADO
ESQUERDO: com a quem interessar pos.:;a, onele mede 25_00 In (vinte c cinco metros) c pelos FUNDOS: com
quem de direito, onde mede 12,00 In (doze metros). TOllllizll1u/o lima lÍrea total de 300.00 111 2 fTre'!.elll0.\' metros
((/Ult/rllt/o.l-). PROPRIETÁRIO: A Sra. ELANIA NASCIMENTO ROZÁRIO, brasileira. solteira, maior. capaz,
professora, portadora da cm1eira de identidade RG n' 858.281-SSP/ES e do CPF/MF n' 007.878.867-69, residente e
domiciliada na Rua João Bezouro n° 3.309, Bairro Jd. do Sol, nesta cidade de Altarnira!PA. Registro Anterior: às
fl'.281 do livro 2-AV sob o 1"ll5.837. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 26 de Setembro de 2008. A
,I ./
Oficial Interina. Ca)
R-l-M-25.708-Nos termQ~
, d< Escritura Pública de Compra c Venda lavrada nestas Notas datada de 26.09.2008
lançada às tls.071 yO/072t d livro n° 15.7 sob o nO 10.690108. O imóvel constante do presente registro foi adquirido

•

por ELANIA NASCIMENTO ROZARIO, acima já qualificada por compra feita a ISAO KITAGA WA.
comerciante, p0l1ador da Cédula de Identidade RG n' 1.20 1.488-SSP/PA e sua esposa dona KIM IÓ KITAGA WA •

do lar, portador da Cédula de Identidade RG nO l099-SSP/PA, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará. detentores do CPF/MF em (conjunto) n" 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o Se. EDSON MARCELO UNO, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira da OAB-PA n' 7042 e detentor do CPF/MF n' 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em O1/08/94. lançado as fls.187 do livro 75 e

Substabelecimento, destas Notas, datado de 27.1 1.2006, lançado às fls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cm1ório para fins _de direito. Pelo preço cena e ajustado de RS-6.(}()(),()() (seis mil reais), cuja avaliação ela
Prefeitura MunicipaHle AltamiralPA, foi no valor de R$-JO.OOO,OO (dez mil reais). Condições: às da Escritura. O
referido

,\

ve~~"d:;ir..,~,~,~!J~.;=i~~iJamira-l'ará.
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Imóveis

26

de
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de

2008.

A

Oficiai

Interina.

(a)
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IMÓVEL - Uma (OI) Patie ideal do !ote urbano designado de lote 10 da;/íua9fal)diLçFÇif~t~g9~U9mlqtttJlmento
denominado JA.~DIiH NOVO PA RA ISO, nesta cidade, destacado da e,orç~cf maior dC\I'250;.OOwn:, conforme
memorial descnlivo a seguir tranSCrIto: MEMORIAL DESCRITIVO, Identlficacão da Propnedade, Nome do
Proprietário: CLÉBER SOUZA DIAS DOS SANTOS Endereco: Alameda João XXIll, parte ideal do lote 10,
quadra 22, Loteamento Jardim Novo Paraíso, Altamira - Pará. Perímetro: 62,00 111 (sessenta e dois metros). Área:
210,00111 2 (duzentos e dez metros quadrados). Município: Altarnira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana:
Dentro da Légua Patrimonial. Limites c Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Alameda João XXIII,
onde mede 10,00 In, FUNDOS: com lote 13 da mesma quadra, onde mede 10,00 m, LADO DIREITO: com lote 08
da mesma quadra, onde mede 21,00 I1L LADO ESOUERDO: com lote 12 da mesma quadra, onde mede 21,00 lO,
Altamira (Pá), 24 dejunho de 2008, Ca) Tânia M,' de Medeiros Costa, Arquiteta, CREA-3156-D-RN-4574-V-PAAP, Assim esá PROPRIETÁRIO: O SL CLÉBER SOUZA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, casado com
Raimunda Gomes dos Santos. produtor rural, pOl1ador da cal1eira de identidade RG nO 4074220-SSP/PA e do
CPF/MF n° 088.426.392-49, residente e domiciliado na Rua Profo Nair Lemos nO 3668, nesta cidade de Altamira,
Estado do Pará. Registro Anterior: às fls.2()() do livro 2-AAZ, sob o n° 24..7-58. O referido é verdade e dou fé.
.j, '"
Altamira-Pará, 26 de Setembro de 2008, A Oficial Interina, (a)
R-l-M-25.709-Nos termos da Escritura Pública de Compra e IVen a lavrada nestas Notas datada de 26.09.2008
lançada às tls.073v o/074vo do livro nO 157 sob o nO 10.691/0S/() in vel constante do presente registro foi adquirido
por CLÉBER SOUZA DIAS DOS SANTOS, acima já qu.f(;ficado por compra feita a GILCA SUSANE ROSA
DE OLIVEIRA, solteira, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG n° 0599930-SSP/PA e detentora do
CPF/MF nO 295,142,662-34; SL' GLÓRIA SUELY ROSA DE OLIVEIRA, divorciada, bancária, portadora da
Cédula de Identidade RG nO 1900566-SSP/PA e detentora do CPF/MF nO 302,1 13,792-04, neste ato representada
por sua bastante procuradora Gilca Susane da Rosa de Oliveira, acima já qualificada, ex vi do instrumento Público
de procuração do Cartório Araújo, l° Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, datado
de 06,06,2007, as ns,Ol7 do livro 66 que fica arquivado para fins de direitos, e o SL GILSON BRUNO ROSA DE
OLIVEIRA, solteiro, corretor, portador da Cédula de Identidade RG nO 346686-SSP/PA e detentor do CPF/MF nO
612.248.712-00, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Travessa 10 de Novembro, n° 695, nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$-5.000.00 (cinco mil reais). Condições: às da Escritura.
O referido éj verdade e dou fé, Altamira-Pará, 26 de Setembro de 2008, A Oficial Interina, Ca)
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OFlCIAL(a):

. ,.
IM?VEL - Parte, Ideal do, ~ote .ui, da ~lladra 2~, nesta ~cidade, encravado)1~ ~~éã!~~~t~~~·r~i'~~.'~m~o~:~~raíso,
conforme memorial dcscntlvo a seguir transcnto: 111EJ110RIAL DES0RITIf/O. 1 Ioentlfícacao' âa1npropnedadc.
Nome do Proprietário: CLÉIiER SOUZA D!AS DOS SANTOS. Endereco: Alameda João xxiIi~ parte ideal do lote
/

•

16, quadra 22, Loteamento Jardim Novo Paraíso, Altamira ~ Pará. Perímetro: 58,00 m (cinquenta e oito metros).
Área: 198,00 m 2 (cento e noventa e oito metros quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do Município.
Zona Urbana: Dentro da Légua Patrimonial. Limites e Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com
Alameda João XXIII, onde mede 11,00 m. FUNDOS: com lotc 19 da mesma quadra, onde mede 11,00 m. LADO
DiREiTO: com lote 14 da mesma quadra, onde mede 18,00 m. LADO ESOUERDO: com a Rua N. S. de Nazaré,
anele mede 18,00 m. Altamira (Pá), 24 de junho de 2008. (a) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156D-RN-4574-V-PA-AP. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. CLÉBER SOUZA DIAS DOS SANTOS. brasileiro,
casado com Raimunda Gomes dos Santos, produtor rural, portador da carteira de identidade RG n° 4074220SSP/PA e do CPF/MF n° 088.426.392-49, residente e domiciliado na Rua Profo Nair Lemos n° 3668. nesta cidade
de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: àsJls.203 do livro 2-AAZ, sob . n° 24.761. O referido é verdade e
dou fé. Altamira-Pará, 26 de Setembro dc 2008. A Oncial Interina. a)
R-I-M-25.710-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda livr a nestas Notas datada de 26.09.2008
lançada ?S fls.075yO/076 yo do livro nO 157 sob o nO 10.692/08. O
co lstante do presente registro foi adquirido
por CLEBER SOUZA DIAS DOS SANTOS, acima já qualincado por compra feita a GILCA SUSANE ROSA
DE OLIVEIRA, solteira, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG n' 0599930-SSP/PA e detentora do
CPF/MF nO 295.142.662-34; Se.' GLÓRIA SUELY ROSA DE OLIVEIRA, divorciada, bancária, portadora da
Cédula de Identidade RG nO 1900566-SSP/PA e detentnra do CPF/MF n' 302.113.792-04, ncste ato representada
por sua bastante procuradora Gi\ca Susane da Rosa de Oliveira, acima já qualificada, ex vi do instrumento Público
de procuração do Cartório Araújo, 1° Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de CastanhallPA, datado
de 06.06.2007, as Os.O 17 do livro 66 que nca arquivado para fins de direitos, e o Se. GILSON BRUNO ROSA DE
OLIVEIRA, solteiro, corretor, pOl1ador ela Cédula de Identidade RG nO 346686-SSP/PA e detentor do CPF/MF n°
612.248.712~OO, ambos brasileiros, residelltes e domiciliados na Travessa la de Novembro, n° 695, nesta cidade de
AJtamira, Estado do Pará. Pejo preço certo e ajustado de R$-5.000,OO (cinco mil reais). Condicões: às da Escritura.
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A Oficial
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AV-8-M-0424 - Nos termos da Averbação da presente Eseritural}Clbli "dei,II{~'t~nm;:j91,'ó!~\lJ1ilha do
EspÓlio de José Bcnjamim do Nascimento, datada de 10,07,2008, la 'rada na"S'Notas"do Cal1ório do
3° Ol'ieio, Registro Civil, desta Comarca, lançada às tls,05/0C?'cío Livro n° 001 sob o nO 05, que de
acordo com o Plano de Partilha AmigáveL em que f'oi Inventariante a Sra. Leoni Maria Nascimento.
o imóvel consistcnk coube a título de Divisão da maneira seguinte: !li-Da Partilha: para a Meeira
Lconi Maria Nascimcnto, brasileira, viúva, do lar, natural de Barbalha, Estado do Ceará, carteira ele
identidade RG n" 6274884-SSP/PA e CPF n° 895,135,332-04, residente e domiciliada na Travessa
das Palmeiras n° 55, Bairro Uirapuru, nesta cidade, recebe para pagamento ele seu quinhão: l-Dois
imóveis rurais denominados de Fazenda São Sebastiào'e Faz. São Joaquim, com área de 116,0000
hectares. sito neste município de Altamira. Estado do Pará. Aos Herdeiros Maria Emília dos Santos
Nascimentu e ..José Ceeílio dos Santos Nascimento. neste ato por sua bastante Procuradora

substubclccicla Vera LÚcia Nascimento de !\raLljo. renuncianl seus direitos hereditários como de
fáto renunciado esta, em jÚFor da viÚva Jlleeira e da.\' denlllis herdeiras. Condições: Ús da Escritura
PC,blica de Inventúrio c Partilha.
I'efericj.o,é verdade e dou fé. Altamira-Parú, 30 de Setembro de
,,f/ ./
.
2008. A Ollcial Interina (a)
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IMÓVEL - Uma Palie ideal do lote de terra denominado de "SÃO GERAt!ÍJrj/, sÚ~lãdoina';Rõd~,~E!·;iest(;' Aciolv.
a ~e~'ii~0,tt%h'~crit1í:
1~"1E'JHORIA-L
nesta cidade. dest8cado da porção maior, conforme memorial descntÍvo
,
,~~ll,-,lIllr ... - r"""
DEYCRITlVO. Identilicação da I'ropriedade. Nome do Proprietário:' FRIGORIF/CO PASSARELLI LTJ)A.
Endereç..Q: RodO\'ia Ernesto Acioly 5/I1 l '. tÍ.rca São Geraldo - Altamira-Pará. Perímetro: 80,75 l1l (oitenta metros c
setenta e cinco centímetros). Área: 384.37 111 2 (trezentos c oitenta e quatro metros e trinta e sete centímetros
quadrados). f""1unicípio: Altamira. Localizacào: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da Légua Patrimoni,d.
Limites e COllfi'onlad'Jes: Perímetro: Urbano. FRLNTE: com I{oc!. Ernesto i\ciol:'. onde mede 15.00 m. FUNDOS:
com Frigorífico Passarellí, onde mede 15,75111. LADO DIREITO: com Frigorífico Passarel!i. onde mede 25.00 111.
LADO ESQUERDO: com Frigorífico Passarelli. onde mede 25.00111. Altamira (PÚ), 11 de agosto de 2008. (a) Tânia
M. a de Medeiros Costa. Arquiteta. CREJ\-3156-D-RN-4574-V-PA-AP. Assim está. Devidamente cadastrado na
Prefeitura 1"'l'1unicip81 de Alta111ira sob o nllmero de inscrícão: OI.IO.047.0015'(JOI c com código do cadastro'
7296SS. PROPRIETJ\RIO: A Firma FRIGORínco PASSARELLI L TIJA , com sede estabelecida nesta cidade,;'
Rod. r-:rneslO Aciol)'. kl11-02 s/no. inscrita no CGC/MF soh (l nO 03.082.067/0001-00 e Junta Cornerci81 do Estado do
P8rá-JlJCEPA nO 15200686936 e InscriçEío Estadual r{' I 5.204.246-6~ representada neste ato por suas sócias
proprietáriils SANDRA PASSARELLI DE CARVALHO. brasileira. casada, comerci8ntc. residente e domicili<lda
nesta cidade à Rua Il' de Janeiro. 1480. portadora da cédula de identidadc RG n° 3.472.9278-SSP-PA e CIC/íV1F n°
626.188.302-53 e SUí.'J\NA MARCON PASSARELLL brasileira. solteira, comerciante. re:;identc e domiciliada
nesta cidade, portZldora da cédula de identidade RG n° 29.504.330-SSP/PA c CIC/MF nO 515.732.452-91. Registro
Anterior: às fls.OS4 do livro 2-D sob íl° ;;_52. O referido é vcrdade e dou fé. Altamira-Pará, OI de Outubro de
2008. A Oficial Interina. (a) _ _ "./
___
o

R-I-M-25. 711-Nos terl110S do Re ue mento endereçado ,1 este Oficialato e de acordo com o artigo da Lei n° 6.015/73.
de 31 de dezembro de 1973 . . irn'vç! constante da presente Illatricula foi adquirido pela Firmíl FRIGORI'r-ICO"
PASSARE!.!.I LTDA. acima ja qualificélda. em virtude de relllelllbran enio d~_ Arca. O referido 0 verdade e dou f~
Altalllinl-Pará. O1 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
_/
AV-I-M-25.711-Feito para constar que no imóvel acima ~jesu;' o e conl]'ontado foi edificada uma (OI) Casa
Re:;idellcial. situada Il(l Rod. Ernesto Acioly sInO. nesta cicW6e, 0111 LICEN'Ç'A PARA CONSTRUcAo DE /\",0_
074/07, datada ele 12.04.2007. assinadu por (a) Tânia Maria ce Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN'-l57'-l-V-PA-AP. Construção própria em alvenaria. com travejamento em !]wdeiras de lei. coberta com telhas de
barro, toda forrada em madeiras de lei. Características: Internamente: seis (06) portas em macieiras de lei.
Externamente: duas (02) portas inclusive a de <lcesso para o quintal. cillco (05) janelas e dois (02) vitrô.
Dependências: urna (O!) área livre frontal. urna (OI) Út'ea verde, uma (OI) sala de estar/jantar. urna (OI)
copa/cozinha contendo U111 balcão de rnúrt11orc. lIllla (O I) área de serviço. uma (O I) dispensa, dois (02) dormitórios.
uma (O I) circulação. um (O I) \\IC com banheiro contíguo social e uma (O I) suíte. todos em piso de cerâmica.
/)criv~Lçào de Á\.!.ua: Por;o COIllUJll. Ilttrnirlaçl!Q: Centrais Elétricas do Pará-CI~LYA. Serventia Sanitnria: Wc. COlll
foss,] septica. Área Construída: 127.50111 2 (cento e vinte l' sete metros e cinqucllta centímetros quadrados). Valor dCl
Cot1strllcõ'o: RS-4S.000.00 (quarenta c uito mil reais). CERTID ...io: Ccrtilico c dou fé que foi apresenlado n
Certidão Negati\/(j de Débito-CND n° 015512008-12003020, emitida em 22.09.2008, expedida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-Diretoria de Arrecad8çào c Fiscalização. finalidade de averbaçào dil obr::t de construção
Civil 110 imóvel localizado à Rodovia Ernesto Acio!y s/n" km-02. l3airro Colinas. Altamira-Pará, na forma do
dispositivo na Lei 8.212/1991 e suas alterações. que par<l a finalidade discriminada. inexiste débito impeditivo a
expedição desta certid50 em nome do contribuinte acima identificado, rcssalv811do ao INSS () direito de cobrar
qualqller importância que venha a ser cot1s·ler~d~de\licl,l. O referido é vcrdade e .dou fé. Altamira-Pará. OI de
Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
~
AV-2-M-25.711-Procede-se a esta aver.b~ ão para constar a CAH.TA DE HABITE-SE, a seguir transcrita
Impresso o Escudo Municipal. Prefeitull i)i'ullicipal de Altalllira. Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e Infra-Estrutul'a. CARTA IJE "AEITE-SE N" 064/2007. De acordo COIll o despaçho proferido a 09 de
Abril ele 2008 110 proce.sso de nO 075/07, requerido por Frigorífico Passafclli Ltda .. protocolo nO O128/07 de 09 de
Abril de 2007. a construção existente na Rodovia Ernesto !\cioly s/n° kl11-02, Bairro Colinas foi concluída de
acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras. Lei Municipal nO 1.394/97, <lprovado no dia 27
ele jUllho de 1997, cOlllell'llle LICENÇA I' ARA CONSTRUÇÃO N" 075/07, expedida elll 12 de I\bril de 2007 e
por requerimento do illtcressado de prol. N° 296/08 de 22 de Agosto de 2007. estando. pois. em condições cle ser
hahitilcb e/ou utili7.iHia em nrca construícb total de 127,50 m 2 (cento c vinte e sete metros e cinquema centímetro.;;
quadrados). Foram pagas as taxas. conforme DAi"). expedido em 22 de Agosto de 2007. i\ltarnira-(PA), 23 de
Agosto de 2007. (a) TÚlli<l Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-JISG-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Silvét·io
Albano Fernandes. SecretMio rvlunicipal de Obras, Vi<lçào c Infl·a-Estrutura-SEO . Mat. nO OSO 06. O referido e
verdade e dou fé. Altamira-Pará. OI de Outubro de 2008. A Olicial Intcrina (ti)
',I
'·"r.:,·
~1;at"A"H.•~·
R-2-M-25.711-Nos termos da Escritura Pública cle Compra e Venda iavrad/ cs', s'rNótá"$"'cHltffdà de 01.10.2008
tomada ~s tls.083v o/084vo cio livro rt I S7 ~()b () n° 10.696/08. O imóvel COI1}t~llte 1:) p;'~~errt~\~i~~6gi~Mr-?mi~c1qlliricln
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IMÓVEL - Um (O I) imóvel urb,mo, situado na Travessa DI'. Hlllllbert~) 'rrr~~de encravado no ,Loteamento
..
~. ''/,:: ,.~ <'"nr' '5n";"'a .1o Nas::rm!'t,to
JARf)ftl1 DO SOL. IDealizado nesta cidade de Alta!l1!la, I:stado do Pa~a deslgn300 nacBIL!Jt,~I,t~tllote n Ol-A ela
quadra
com a seguinte caracteristicu: perfaz uma área total de 170"Mm 2 (cento.:.ecs.ctenta~metT05éqffâdrados).
com os seguintes limites e cont!-ontações: FRt:NTE: com a Travessa Dr. Humberto Trindâ'i:lê~'lrdri&t mede 10.00 111
(dez metros): LADO O/NEITO: com o lote 02 da mesma quadra, onde mede 17.00 rn (dezessete metros): LADO
ESQUERDO: com a Rua Salim iVlau3cL onde mede 17,00111 (dezessete l1ictros) e pelos FUNDOS: com o 10le l-R
da mesma quadra, nnde mede 10,00 m (dez metros). PROPRIETÁRIO: O SI'. DANIF:L MENDES DE
OLIVEI RA. brasileiro, viúvo. maior. capaz. aposentado, portador da carteira de identidade Rei nO 129.0 17~SSP/ES
e do ele n° 032.905.656-53. residente e domiciliado na Travessa Dl'. Humberto Trindade n° 353. Bairro Jd. do Sol.
nesta cidade de Alt<llllira. Estado do P,uÚ. Registro Anterior: àsfls.28/ do liFro 2-Ali ob o n" /5.837. O referido é
~'t:rcbdc c dou ré. AltiJlllira-Parú. 03 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (<1)
.....--R-I-M-25.712-Nos termos da I.:scritllra Pllblica de COlllpra c Venda lavrm- 11C as Notas datada de 03.10.2008
tOlllacla ús folhas 085\,0/086\'0 do livro 11" [57 sob o n° 10.697/08. O imlívcl anstante do presente registro Coi
adqllirido por DANIEL MENDES DE OLIVEIRA, acimajá '1llalillcado por compra feita a ISAO KITAGAWA,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n" 1.20 1.488-SSP/Pi\ e slIa esrosa dona KIM IÓ KITAGA WA,
do lar. portador ela Cédula de Identidade RG nO I099-SSP/PA. ambos brasileiros. residentes e domiciliados !léJ
cidade de Belém. Estado do Parú. deten10res do CPF/MF elll (conjunto) nO 00'-1-.983.272-72. rcrresentodos neste <lto
por seu bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO LlNO. brasileiro. casado. advogado.
portador da carteira da OAB-[)" 11° 7042 c detentor do CPF/MP 11° 206.843.632-91. residente e dOll1iciliado na Av
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660. Bairro Jd. Esplanacl<1 do XingLl. ne.:;tn cidade de A!tnlllinl. Estado do Par"í. ex.
vi do instrulllento público de procuraçfío lavrado nestas Notas em OIIOX/94. Inllçado as tls.187 elo livro 75 e
Subslnbclccilllcnto. destas Notas. datado de 27.! 1.2006. lançado às tls.002 do livro nO 009. que ficam arqLJiv(ldo~
em CartÓrio para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-IO,()()(},(}() (Dez mil reais). Condições: Ús da
r e 7 . . . . é verdade e dali fé. Ahamira-r~\rú. 03 de Outubro de 2008. A O!kial Interina. (a)
Escritura.
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IMÓVEL - Um (OI) illlóvel urbano. situado na Travessa (nrlos Soares et1cr:?v~c.JoAQ'ul~oteamGn·t(Y~J9-rRDlkl DO
S'OL:", localizado, n~sta cicü:de de AI~amira, Estado ~o Pará, designado na pljlnta d(J<Ô\fc,~;-~~~R~~~é\~~'\~l511e;f'·. C~1l1 (j
seguinte caractenstlca: pedaz LIma (lrca lllla) de 2J(),{)() /11] (cento e setenta metros quadrado:;); Riom os seguintes
limites e confrontações: FHENTE: com ~\ Travessa Carlos Soares. onde mede 10.00 III (dez metros): pelo LADO
DIRE/TO: C0111 o lote 21 da mesma qu(\dra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros): pelo L·/DO ESUUENDO:
com o lote 19 da mesma quadra. onde mede 25.00 m (vinte e cinco metros) e pelos FUNDOS: com o lote 13 da
mesma quadra. onde mede 10.00 m (dez metros). PROPRIETÁRIO: O SI'. .JOÃO MESSIAS DA SILVA
OLIVEIRA. brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens con1 JovinCl de Je:ills da Silva Oliveira.
maior, capaz. hidro)ll(:trista. ponador da carreira de identidade RG n" I H92584-SSP/PA c do CI)F/MF nO
102.642.302-30. residente e domiciliado na Travessa Carlos Soares n° 347. Bairro Jd. do Sol. nesta cidade de
Altalllira. Estado do Pal·á. Registro Anterior: àsfls.281 do Ih"o 2-AUI.~0';!...9~n!1-15.837. O relCrido é verdade e dou
fé. Altamira·Pará. 06 de Outubro de 2008. A Ollcial Interina. (a) z
.
R-I-M-25.713-Nos termos da Escritur<1 Pública de Compra o/\~ rí'da lavrada nestas Notas eJ,ltada de 06.10.2008
tomadCl ~s fls.087v o/088vo do livro n° 157 sob o n° 10.698/0~/n,jhlóvel constante do presente I'egistro roi adquirido
por .JOAO MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA. acima .iKqualiflcado por compra feita a ISAO KITAGAWA,
comcrciante. portador da Cédula de Identidade RG n' 1.201 ,488·SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KIT AGA WA.
do lar, pO)1ador da Cédula de Identidade Rei n° 1099-SSP/PA. ambos brasileiros. residentes e domiciliados na
cidade de 8elém. Estado do Pará. ddcntot'Cs do CPF/Mr em (conjunto) n° 004.983.272-72. representados neste alo
por seu bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON I'vlARCELO UNO. brasileiro, casado. âdvog<ldo.
portâdor da carteira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MF n° 206.843.632-01. residenle e domiciliado Ilâ Av.
Brigadeiro Eduardo (lumes n° 2.660, Bairro .ld. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altarnira. Estado do Pará. e.\:.
vi do instrumento público de procuraçilo lavrado nestas Notas em OI/OR/94. lançado as tls.187 do livro 75 c
Subst<1belccilllcnto. destas Notas. datado de 27.11.2006. lançado às fls.002 do livro n° 009, que ficam arquivados
L'!l1 CIt·tório pai! !ins ,~lc direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-10.O()().()() (dez mil reais). Condições: às dO]
Escritura. O rzrerjió é vcrd~dc e dou fé. Altamira-Parú. 06 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Um ([) I ) imóvel urbano. situado na Rua Nossa Sen!.lO)d.
Loteamento
-,
"
.IARIJ/ill ORlEi'"TE . locdllzado
nesta cIdade de Altamll;L L~.stado
do/Pat,"\, deslgnadorna1planta de lote 11 o 2-A da
quadra 20, com a seguinte característica: perfaz U1l111 área total de Lf25.00 111 2 (trezentos e vinte e cinco metros
quadrados). com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Nossa Senhora de Nazaré. onde mede
13,00 III (treze metros): pelo LADO DIREITO: com o lote 2-(3 da meSI11J quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco
metros); pelo LADO I:SOUERDO: com a Rua São Gaspar, onde mede 25.00 III (vinte e cinco metros) e pelos
FUNDOS: com os lotes Ol-A e Ol-B ela mesma quadra, onde mede 13,00111 (treze metros). PROI'RIETÁRIO: O SI'.
NAUTO ALVES DOS SANTOS, brasileiro. casado sob o regime da í,.:oll1unhào parcial de bens com C/ellso
Pereira Frei/as dos Sun/os. maior. capaz. agricultor. portador da carteira de identidade RG 11" S.J07.893-SSP/PA e
!

do CPF/MF nO 115.816.498-00. residente e domiciliado na Rua Salim Mauad n° 3.510. Bairro lei. do Sol. nesta
cidade de Altamira. Estado do Pará. RCL!istro Anterior: Ús f!s.!OO//04 do Ih'ro 2-r s b () ,," 3.400. O referido é
vercl<:lele e dou fé. Altamira-Pará. 06 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
----.R-I-M-25.714-Nos termos da Escritura h'lblica de Compra e Venda lavrad'y!fest./ Notas datada de 06.10.2008
tomada ás tls.089v o/090vo do livro n° 157 sob o nO 10.699/08. O imóvel COllsH1nte elo presente registro foi adquirido
por NAUTO ALVES DOS SANTOS, acirnajá qualificado por compra feita a ISAO KITACAWA. comerciante.
portador da Cédula de Identidade RG nU 1.201.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITACA\VA. do I'lr.
portador da Cédula de Identidade RG n° I099-SSP/PI\, ambos brasileiros. residentes e domiciliados na cidade ele
Belém. E:stado do Pará. detentores do CPFlr"vlF em (conjunto) n° 004.983.272-72. representados neste ato por seu
bastante Procuraelor Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO UNO, brasileiro. casado. advogado. portador dn
carteira da OAI3-PA nO 7042 e detentor elo CPF/MF nO 206.843.632-91. residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes n° 2.660. Bairro Jd. E~planada do Xingu, nesta cidade de Altamira. Estado do Pará, ex. vi elo
instrumento público de procuração lavmdo nestas Notas em 01/08/94, lançado as tls.187 do livro 75 e
Subst<lbelecimento, destas Notas. datado de 27.11.2006. lançado às fls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-!O.f)()(),()() (dez mil reais). cuja avaliação da
Pn:feitma I'vlL1llicipal cle Altalllira-Pará roi no valor de R$-/3.()()(),()() (Treze mil reais). Condições: às da Escritura.
O re1"eri _y\rê;dadc e dou fé. Altamira-Pará. 06 de Outubro de 2008. AOficial Interina. (a)
,
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IMÓVEL - Dois (02) imóveis urbanos, situados na Rua Irmão Fernandel0'~ra'y"doSi·,;Ooboteàm'entb ··lA R D IM
__ .
Ik""W' - P.A
.. _.
ORILNI L . local!z<1dos nesta cIdade de Altamml, Estado
do Pala. desj.gnaélos na plânta de lote rt l i e l-H da
1
qU(l(lra 20, com a seguinte característica: perfaz uma área total de 500,(P/ 111 (quinhentos metro.s quadrados)_ COl1l os
seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Irmão Fernandes. onde mede 20.00 111 (vinte mctros): pelo
LADO DIREITO: com a Rua São Gaspar. onde mede 25.00 rn (vinte e cinco metros): pelo LADO ESOUERf)():
com o lote 03 da mesma quadra. onde mede .25.00 m (vinte e cinco metros) c pelos FUNDOS: com os lotes O.2-A e
02-8 da mesma quadra. onde mede 20.00 m (vinte metros). PROPRIETÁRIO O Sr. NAUTO ALVES I)OS
SANTOS_ brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Cleusa Pereira Frei/as dos Sumos,
maior. c<lpaz. agricultor. portador da carteira de identidade RG nO 5.307.893-SSP/PA e do CPF/MF n° 115.816.49800, residente e domiciliado na Rua Salim Mauad n° 3.510. I3airro .Id. do Sol, nesta cidade de Altamira. Estado do
Pará. Registro Anterior: Úsf!s.!O()/!04 do lil'rt~./K yP.o 11'" 3.400. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará. 06
de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
/1
.
__
R-l-M-25.715-Nos termos da Escritur<l P6b!' a de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 06.10.2008
{Omad3 fts fls.09!vO/092vo do livro n° 15?00b' o n° 10.700/08. O imóvel constante do presente registro Coi adquirido
por NAUTO ALVES nos SANTOS. Ácima já qualificado por compra feita a ISAO KITAGA WA. comerciante.
portador da Cédula de Identidade RG n" 1.201.488-SSI'II'A e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA. do lar.
port<ldor d<l Cédula de Identidade RG n° I099-SSP/PA, ambos brasileiros. residentes e domiciliados na cidade de
Belém. Estado do Pará, detentores do CPF/MF em (conjunto) nO 004.983.272-7.2. representados neste ato por seu
bílstante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO UNO. bra::;ilciro. casado. advogado. portador da
carteira da OAB-PA nO 7042 e detentor do CPF/MF nO 206.843.63.2-91, residente e dOTlliciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes n° 2.660~ Bairro .ld. Esplanada do Xingu, nesta cid<lde ele Altamira_ Estado do Pará. ex. vi do
instrumento público de procuraçào lilvrado nestas Notas em 01/08/94. lançado as n5.187 do livro 75 e
Substabelecimento. destas Notas_ datado de 27.11 ..2006, lançado às OS.002 do livro n° 009. que ficam arquivéldos
em Canóri para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-20.00{),OO (Vinte mil reais). Condicões: às da
Escritllra'J Orrido é verdade c dOll ré. Altalllira-Pará, 06 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
-'-"ta ,'e ~1"sr;jJ71er.to
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IMÓVEL - Um (OI) imóvel urbano. situado na Travessa Carlos soares.~l~~ldO
n~fi:E6iêWí-ií\~lltf6 "JARI?Hl DO
/
UlICIO - ~,",ll:~,I'U I... ", 111: Vf.._
SUL" locali'zaco
1 nest,l cidade de Altamir,L Estado do p(lrú dcsionado
na r lal a de lote.111~·29-A~da
::>
rT__
quadra "F" com
a seguinte característica: perfaz uma i\re<l total de /57.50 111': (c{fito c cinquenta c sete melros e cinqucllta
centímetros quadrados). com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Travessa Carlos Soares, onde
mede 6.30 111 (seis melros e trinta centímetros): pelo LADO DIREITO: com () lote 29 da mesma quadra, onde mede
25.00 1ll (vinte e cinco metros): pclo LA!)() ESQUERDO: com os lotes OI e 02 da mesma quadr:l. onde mede 25,00
In (vi11tl' c cinco metros) e pelos FL/iVD()')': com o lote 04 da mesma quadra. onde mede 6,30 In (seis metros e trinta
centímetros). PROPRIETARlü: O Sr. GENTIL PASSARELLI, brasileiro, casado sob o regime da comunhão
univcrs,1I de bens com !sullro Dios Posso/"e//i. maior, capaz. agricuhor. portador da carteint de identidade Rei nO
33.292-SSP/PA e do CIC/MF nO Ü:W.79·4.022-34. residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes
sin°, Bairro Jd. do Sol. nesta cidade de I\lt3111ira, Estado do Pará. Registro Anterior: àsJls.28/ do livro l-AV sob o
11° 15.837 . . ~Jerid() é verda.de e dou fé. Altamira-Pará, 06 de Outubro de 2008. ;\ Oficial Interina. (a)

R-l- _"' ~.716-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nestas Notas datndn de 06.10.2008
tqnfd, ús tls.093vo~Oy4v(l ~o.livro nO ~157 ~ob ~).no 10:701/08. O imóvel C(:t~Slal1te do presente ~egistro foi adq~iriclo
~9r l\'AUTO ALVtS nos SANTOS, ,lClmaJa qualificado por eompra lelt8 a ISAO KIT-\(.A\VA. comerCiante,
PlJrtador da Cédula de Identidade RG n° 1.201.488-SSP/PA e sua esposa dona Kli\'IlO KITAGA\VA, do lar,
portador da Cédula de Identidade RG 11" 1099-SSP/PA. ambos brasileiros. residentes c domiciliados na cidade de
Belém, Estado do Pará, detentores do CPFlivlF em (conjunto) n° 004.9R3.~72-72. represent3dos neste ato por ~ell
bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO LlNO. brasileiro. casado. advogado, portador da
cart~ira da OAJ3-PA nU 7042 e detentor do CPF/]'vIF n° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altalllira. Estado do Pará, c.\:. vi do
instrulllellto público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as I1s.187 do livro 75 e
Substabelccilllc!lto. destas Noras, dnt3do de ~i.II.2006, l,lllçado às fls.002 do livro nO 009. que ficam arquivados
em CartÓrio panl Ilns de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-/2.U()(},()(j (doze mil reais). cuja avaliação da
Prefeitura Í\'lunicipal de Altalllira-Pará roi no valor de R$-l5.UOO,OO (vintc l' cillco mil reais). Condicões: às da
Escritura. O r fe~icJ.o/e verdade e dOll fé. Altamira-Pará. 06 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (8)
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IMÓVEL - Um (O I) imóvel urbano. situado na Avenida Brigadeiro
E~_dll"41~
~ol11eséénGd\lnm~ no Loteamento
~
,V/.~'~ (}f~\o _ RHJ'stro de \movels

·'.IARDlil1 DO SUL. locallzaclo nesta clcI<lele de Alti1llllnl, Estado do ,rú, deslgnaab n~,J:p'.I,fV1t,3,,,,de lote nO Q.l da
quadril "[", com a seguinte característica: perfaz ullla área total de 187.(}(j 111~ (cento e oitenta e sete metros

quadrados). com os seguintes limites c confrontações: FRENTE: com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, onele
mede 17.00 rn (dezessete l11etros): pelo L".lDO DIREITO: com a Travessa Carlos Soares, onde mede 11,00 m (onze
metros): pelo LADO L':;OUERDO: COI11 o lote 02 da mesma quadra, onde mede 11.00 !l1 (onze metros) e pelos
FUNDOS: com o lote 29-A da llleSJl1<l quadra. onde mede I í,OO III (dezess~le metros). PROPRIETÁRIO: O Sr.
GENTIL PASSARELLL brasileiro, casado sob o regimc da comunhão universal de bens com !saZlra Dios
Poss{{!"e1li. maior. capaz. agricultor. portador da carteira de identidade RC n° 33.292-SSP/PA e do CIC/MF n°
020.íQ4.022-34. residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes sin°. Bairro Jd. do Sol. nesta
cidade de Altamira. Estado do Pará. RCl..!.istro Anterior: fls jls.2Hl do Ih'fo 2-A i b o 11" 15.837. O referido é
---verdade e dou fé. Altal1lira-Pará, 06 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
R-l-M-25.71i-Nos termos da Escritura PLlblica de Compra c Venda lavrclc\a I stas Notas datada de 06.10.2008
tOllwcb ás OS.095vo/096vo do livro n° I Sí sob o n° 10.702108. O imóvel c9nstantc cio presentc registro foi adquirido
por NAUTO ALVES DOS SANTOS, acima jú qualificado por cornpratfcita a IS;\O KITAGA \VA. comerciante.
portador da Cédula de Identidade RG ,," 1.20IA88-SSP/PA e sua esposa duna KIMIÓ KITAGAWA. do lar.
portador da Cédula de Identidade RG nO 1099-SSP/PJ\. ambos brasileiros. residentes e domiciliados nJ cidade de
Belém. Estado do Parcí, detelltores do CPF/J'vIF em (conjunto) n° 004.983 ..27.2-72. representados neste ato por seu
bastallte Procurador Substabelecido o ~r. EDSON rVIARCELO LlNO, brasileiro., casado. advogado. portador cl<!
carteim da OAB-PA nO 7042 e detentor do CPF/j"vlF nO 206.843.63.2-91. residente e domiciliado na Av. Brigadeiru
Eduardo Gomes nO 2.(í60, Bairro Jd. Esplanada do XingLl, nesta cidade de Altarnira, Estado do Pará, ex. vi do
illstru1l1clllo público de procLlraç<'io lavrado nestas Notas em 01/08/94. lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas. datado de 27.11.2006. lançado às fls.OO~ do livro n° 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo pn:ço certo e ajustado de RS-20.U()(),()() (vinte mil reais), cuja avaliaçiln da
Prefeitura i"vlunicipal de Altalllira-ParÚ roi no valor de R$-/OO.()()(),()O (cellllllil reais). Condições: às da Escritura. O
referido é \'trda~e- dou fé. Alt:\ll1ira-Pará. 06 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (,1)
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IMÓVEL - Urna (O I) Parte Ideal do Lcrlc de Terras denominado '·.\AO CAA1hSensi!lf.cl1ii/''1\\a~~11f-hquerda do
Xlngu. localizado neste munlclplo de Alta1l11ra, Estado do Para, destacadt;s8JijbrÇ1lEfmaloL conforme
i\'lelllorial Descritivo. a seguir transcrito: -,\JEJUORIAI DESCRITIVO. Identificação do imóvel: Nome do
proprietário: RI7>1 MARIA DE SOUSA BARBOSA GOMES DA SILVA. EndereçQ: Rua Salim Mauad. 8airro
Jardim Indcpendente ][ - Altalllira-Paní. Perímetro: 80.00 (oitenta metros). Area: 300 100 m 1 (Trezentos metros
quadrados). j\'lunicípio: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da Légua Pmrilllollial
Limites e confrontacões: Perímetro: Urbano. frente: C01l1 a Rua Salim MalJacL onde mede 10.00 m. Fundos: com
Carlos Vieira da Rocha. onde mede 10.00111. Lado Direito: com Carlos Vieira da Rocha. onde mede 20.00 m. Lado
Esguerdo: com Carlos Vieira da Rocha. onde mede 20.00 111. Altamira (PA). OI de outubro de 2.008. (a) Tânia M. a
de Medeiros Costa. Arquiteta. Tâni<l i'v1aria de i\'1cdeiros Costa. CREA 31 56-D-RN-4574-V~AP~PA. Assim estú.
PROPRIETf\RIO: RITA DE C\SSIA BARBOSA DA SILVA. portadora da carteira de identidade RG ' n"
990 I0275 I 09-SSI'/C[ e do CI'F/ivl F n" 75J .983.702-00 nascida em 3 1.03.1983: A NTÔN 10 EURICO BARBOSA
DA SILVA. portador ela cmteir<l de identidade RG n° 5376442~PC/PA e do CPF/iV1F nO 948.033.902-15 nascido em
18.01.1988: ALISSIA MARIA BARBOSA DA SILVA. portadora da carteirll de identidade RCI n° 5735475 2:1 via
PC/PA e do CPF/IVIF 11° 007.936.512-47 nascida em 24.04.1990. ambos brasileiros. solteiros. maiores. capazes.
estudantes. residentes e domiciliados na Rua Salim Mauad nO 4.354. Bairro J,lrdim Independente 1[, nesta cidade de
Altatnira. ESlndo do P,\riÍ, assistidos por sua mãe, Tutora Nata e Usufrl1!l1:hia Sra. RITA MARIA DE SOUSA
BARBOSA GOMES DA SILVA. brasileira. casada. portadora da carteira de identidade RG n" 99010275117SSP/CE e do CPFM[": n° 061.791.502-49. residente e domiciliada no endereço acima mencionado. Re!!.istro
Anterior: flsfls.237 do Ih'ro 2-."1. s -o 1'!....R-l-!l/-074/. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Paní. 06 de outubro
de 2008. f\ Oticial Interina. (a)
R-I-M-25.718-Nos termos da Es
'PL 'Tica fl'tc
l~e Venda com Reserva de Usufruto lavrada nestas Not<lS
datada de 01.10.2008 tomada às fls.079~/l/OROvo do -livro n° 157 sob o nO 10.694/08. O imóvel constante do presente
registro foi adquirido por RITA DE CÁSSIA BARBOSA DA SI LV A: ANTÔNIO EURICO BARBOSA DA
SILVA: ALlSSIA MARIA BARBOSA DA SILVA, assistidos por sua Illoe. Tutora Nata c USlIfrlltlllÍl'ia Sra.
RITA MARIA DE SOUSA BARBOSA GOMES DA SILVA, acilllaiá qualificada por cOlllpra feita a CARLOS
VIEIRA DA ROCHA, maior. capaz. c(11l1erciante, portador da cédula de identidade RG n° fiI0.1153-SSP/PA e
delen!o!' do CPF/MF n" OI6.703.792-n e ENEIDA MARTINS DE SOUZA ROCHA. do lar, portadora da cédula
de identidade RG n° 198.062~SSP/PA c detentora do CPF/MF nO 394.95 I .672-72. ambos brasileiros. casados,
resiclçntes e domiciliados na Rua Eliene Antunes na 1205, Bairro .ld. Independente 11, nesta cidade de Altalllira.
Estado do Para: sendo ela neste ato representada por seu bastante Procurador c esposo o Sr. CARLOS VIEIRA DA
ROCHA. anteriormente qualificado. ex vi do instrumento Público de manclilto de Procuração, lavrado nas Notas do
Cartório do 3° Ofício. Registro CiviL desta Comarca. datada de 07.12.2007. lançada às fls. 194 do livro n° 18, que
fica arquivado em C<lrtÓrio para fills de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-19.{)(J(),()() (dezenove mil reais).
CondkÔes: às d'--t:SC-ritur0; O referido é verdade e dou Ic. Altall1ira~ParÓ, 06 de Outubro de ::ZODR. A Ofici,!1
Interina. (a)
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IMO,VE L - Um (0.1) imóvel urban.a. si~lIadü na Rua J?ãO B.ezouro encra\'(~lo no _,ff.t'81.lJ~Snlo9;~JA!!f)ltHF1)O
SOL',
locallzado nesta cidade de Altallllra. E)lado do Para. eleslonado na 3nta ' lote nO 1\1.2def3 ua"dra "A" com a
e cinquenta metros
com os
seguinte característica: perfaz urna área total de 25U,()()
seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua João Sezamo. onde mede 10.00 111 (dez metros): pelo
LADO DIREITO: com o lote 15 da mesma quadra, onde mede 25.00 In (vinte e cinco metros): pelo LADO
ESQUERDO: com o lote 13~C da mesll1a quadra. onde mede 25.00 ll1 (vinte e cinco metros) e pelos FUNDO.',;: com
o lote 12 da mesma quadra. onde mede 10.00 m (dez metros). PROI'RIETARIO: A Sra. ROSI elEIA
COUTIl\'HO D[ SOUZA. brasileira. solteira. maior, côJpaz. gerente adlllinistrativa, portJdora da caneira ele
identidade RG 11° 15R3428~SSP/PA e do CI)F/i'vlF n° 223.035.022~68. residente e domiciliada na Rua25 de Julho nO
4194, Oairro .Id. Independente II. nesta cidade de A ltalllira. Estado do Paní. Registro Anterior: ~js jls.28! do livro 2~
AU sob o ,," 15. ]7. 0,..roferido é verdade e dou fé. Altamim·Pará. 07 de Outubro de 2008. A Oficiai Interina. Ca)

11~1 (Duzenic~

C~ladradOS).

os termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 07.10.2008
tomada à 11 97vo/098vo do livro n° 157 sob o nO 10.703/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por ROSI CLEIA COUTINHO DE SOUZA. acima jú qualificada por compra feita a ISAO KITAGAWA.
COIlH:VciZlllte, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.201.488~SSP/PA c slla esposa dona KIMIÓ KITAGA \VA.
do lar. port<ldor da Cédula de Identidade Rei n° I 099~SSP/PA. ambos brasileiros. residentes e dOllliciliZldos na
cidade de Belém. Estado do Para, detentores do CPF/MF em (conjunto) n" 004.983.27.2~72. repl"Cscntados neste ato
por seu bastante Procur<1dor Substabelecido o Sr. EDSON MAkCELO UNO. brasileiro, casado. advogado.
portador da caneira da OA8~PA n° 7042 c detentor do CPF/MP nO 206.843.632~91. residente c domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo (10111es n° 2.660. Bairro Jd. Esplanada do Xingu. nes\(l cicbde de Altamira. Estado do Pará. ex.
vi do instrumento público ele procura((Jo lavrado nestas Notas em O1/08/94. lançado as tls.187 do livro 75 e
Substabelecimento. destas Notas. datado de 27.11 ..2006, lançado às fls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em CartÓrio para fins de direito. Pelo rrcço certo e ajustado de RS-!O.(){){J,()() (dez rni\ reais). Condicões: à~ cJ,l
Escritura. () ref" 'ido~v('rdade c dou fé. Altalllira-Pará. 07 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. ((l)
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ORIENTL--. localizadu nesta cidade de i\ltamira. Estado cio Pará. desj,n'-;ldo l~ pi~;;;tã,!(Té;116te!ho 06 da quadra 27.
com a seguinte característica: pert~lz uma ;irea total ele 35(),OU m l (trezentos e cinquenta metros quadrados). com os
seguintes limites e cOI1t1'ontações: FNEiVTF: com a Rua Dom Clemenle. ollde mede 10,00111 (dez metros): pelo
LADO DIREITO: com o lote 06-1\ da Illesma quadra. onde mede 35.00 In (trinta e cinco metros): pelo LADO
ESOUJ~Rj)O: com o lote 04-A da Illesma quadra. onde mede 35,00 rn (trinta e cinco metros) e pelos FUNDOS: COIll

o lote 07 ela lllesllla quaelra, anele meele 10,00 m (elez Illetros). PROPRIETÁRIO: O Sr. JOSUF: SILVA SANTOS,
brasileiro. solteiro. tn,lioL capaz. ngricultor. ponador da caneírn de identidade RG n° 1.038.348-SSP/BA e do
CPf/lV1F 11° 253.031.632-53. residente c domiciliado na Rua Antônio Araújo nO 3780. Bairro Jcl. Oriente. nesta
cidade de AIt<llllira. Estado do Pará. Rc!!.istro Anterior: às .f!s.IOO//04 do livro ),-If ob o 11" 3.4(j{). O referido é
verdade e daLi fé. Altatnira-ParÚ. 07 de Olltubro de 2008.;\ Oficial Interina. (a)/ ~
--_.
R-I-M-25.720-Nos termos d<l. Escritllr~l Pública de Compra e ~er~da la)Y1da estas Notas data.da de, ?7.10.~~OX
tOIll,Ic!,l às I1s.099vo/l OOv o do liVro 11° I 'J7 sob o nO 10.704/08. O Imovel const, I1te do presente registro tal adquirido
por JOSUÉ. SI LV A SANTOS. acima jú qualificado por compra feita a ISAO KITAGA \VA. comerciante. portador
da Códul<l de Idcntidude RCj n° 1.20 J .4XX-SSP/PA e sua esposa dona KIM IÓ KIT AGA \VA. do lar. portador da
Cédul<l de Identidade RCi n° 1099-SSI)/PA. ambos brasileiros. residentes e domiciliados na cidade de Belém, EstclClo
do P'lrá. detentores do CPF/MF em (conjunto.) nO 004,983.272-72, representados neste ato por seu bastante
Procurador SLJbstab~lecido o SI'. EDSON MARCELO UNO. brasileiro. casado. advogado. portador da carteira ela
OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MF nO 206.843.632-91. residente e domiciliado na Av. 8rigadeiro Eduardo
Gome:; n° 2.660, Bairro .ld. Esplanada do Xingu. nesta cidade de Altalllira. Estado do Parú, t':\. vi do instrumento
público de procuração l,lVraclo nestas Not,ls em O1/08/94. lançado as fls.187 do livro 75 e Sllbst'lbelecilllento. destas
Notas, datado de 27.11.2006. lançado às ll5.002 do li\,ro n" 009. que ficalll arquivados em Cm1ório para fins de
direito. I}elo preço certo e ajustado de R$-12.()()(},(}(} (doze mil reais). cuja avaliação da Pref"citura Municipal de
Altal~:ira/PA roi 110 ~'alor de RS-15.(}(}(},(}{) (qllillzc_n~il reais~. Condi'-, ;;!/~s eI~ritllra. O I'cferido e verdade e
dOll lc. Altallllra-Para. 07 de Outubro de 2008.;\ OÍlclal InICrIllH. (a)
'1//.
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IMÓVEL - Um (O 1) imóvel urbano. situado na Rua dos MiSSiOnâri07/t:~tí'~1'av-a-do nÚ'ic15bteainento "JARD"H
ORIEA'TE', localizado nesta cidade de Allarnira. Estado elo Pará, designado n plal10ti?fiJ~oIo'le,~llí~rri2;BTtI~e~l\radra 16.
~//
1""\"«"",,,--com a seguinte caraclel"Íslica: perfaz li III ,I (Írca total de 250,()() 111 2 (dut9ntos c cinquenta metros quadrados), com os
seguintes limites e COllt'rontações: FREA'TE: com a Rua dos Missionários. onde mede \0.00 rn (dez metros): pelo
LADO O/REITO: a quem interessar possa. onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros): pelo lADO l:.5;OUERD(J:
com II lote 12-1\ da llleSllW quadra. onde mede 25.00 III (vintc e cinco metros) e pelos FUNDOS: com o lote 11 da
mesmil quadra. onde mede 10,00 m (elez metros). PROPRIETÁRIO: O Sr. ALCEBIADES BARBOSA DA
SIl.. . VA. brasileiro. cas<ldo no regime de cOlllunhão de bcns com O::enila de S'oll::a Silva. ll1<lioL capaz. agricultor.

portador da carteira de identidadc RCJ nO 9.991.344-SSP/SP e do CPI','/MF nO 883.061.438-68. residente e
domiciliado na RU<l Acesso 09 nO 921. B;lirro Sudalll L nesta cidade de I\ltmnira, Estado do Paril. Rel!istro Anterior:
àsfls./(){)//04 do Ih'ra Ksob o·noJ.4{){). O referido é verdade e dOLl fé. Altamira-Pará, 07 de Outubro de 2008. A

,i /

Oficiai Interina. (a)

.

R-l-M-25.721-No~t r os da Escritura Pública de Compra e Venda Javrack1 nestas NO!<ls déllada de 07.10.2008
lOllHld,l às fls.! O1\~!l _\,0 do livro nO 157 sob o n° 10.705/08. O imóvel cOllstante do presente registro foi adquirido
por ALCEBIADf:S BARBOSA DA SILVA. acima já ~ualilleado por compra feita a ISÃO KITAGAWA.
comerciante. pO-l'tador d<l Cédula de Identidade RCJ n° 1.20 1.488-SSP/PA e slla esposa dona KIMIÓ KITAGA \VA.
do lar. portador da Cédula de Identidade RG nO 1099-SSP/PA. ambos brasileiros. residentes e domiciliados na
cidade ele Belém. Estado do Pará. detentores do CPF/MF em (conjunto) n° 004.98.3.272-72. representados nestc 310
por seu bastante Procurador Substabclecido o S1'. EDSON MARCELO UNO. brasileiro. casado. advogado.
portador da caneira da OAB-PA n° 7042 c detentor do CPF/MP n° 206.843.632-9!. residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro EduClrdo Gomes nO 2.660. l3<lirro ld. Esplanada elo Xingu. nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. ex.
vi d(\ instrumento público de procuraç~o lavrado nestas Notas em 01/08/94. lançado as tls.JR7 do livro 75 e
Substabl'lecilllento. destas Notas. datado de 27.11.2006. lançado às fls.002 do livro n° 009. que ficam arquivados
em CartÓrio para fins (k direito. Pelo preço ceno e ajustado de RS-J5.()(J(),{)() (Quinze mil re(\is). cuja avaliação da
Prefeitura Ivlunicipal de Altamir3/P;\ f L) i 110 valor de R$-26.{)()O,()() (vinte e seis mil reais), Condições: às da
. verd(\de e dou fé. Altamira-Pará, 07 de Outubro de 2008. J\ OficiaI Interina. (a)
Escritunl. O rdÍ'çrij-k) . . . .(·
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transcrito:

Impresso o Escudo Municipal. República I-:'ederativa do Brasil. Estado o IJm1~(P}éfe-itüra'tMun.j-crpa,6de Altamira.
•
•.
.
•
_
_.
• ••
I\J''::'T.'q _
.
.
TlTU/,O D/J/NI7/VO DL PRUPRILDAD/: :\"'-3.4311/118, Pelo presente Iltulo Dcllnillv6,A me dlante condições
resolutivas. a Prefeitura MUllicipal de Allulllira. Estado do I)arú. Pessoa Jurídica de Direito Privado Interno. inscrita
no Ci\II)J/MF soh () n° 05.263.1 16/()()01-37. neste ato devidamente representado pela sua Prcfl'ita
Constitucionalmente eleita. E.\celentíssiJll~1 Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio. com os fundamentos na Lei
iv1unicipal n° 1.632/06 de 31/06/06. complementada pela lei Municipal nO 1.7B 1/07 de 21 de dezembro de 2007, que
dispõe sobre a alienação de imóvel urhmlO do Patrimônio Municipal. outorga ao Sr. JOÃO .JOSÉ SOARL~';_
brasileiro. maior. casado. lavnldor. domiciliado e residente nesta cidade <l Rua 08 nO 3319. inscrito no CP1;:
297.315.502-91 e RG nO 497950-SSP/PA. O Título Definitivo de Propried8de do imóvel urbano sito á Rua O~ n°
3319, Bairro i\'lutirão. com as seguintes características: área total de 600,00 m 2 (seiscentos metros quadrados). com
as seguintes dimcns(ll's e limites: FRENTE: COtn a Rua 08, onde mede 20.00 metros: LADO DINEITO: eom quell1
de direito. onde mede 20.00 metros: LADO t.SOUERDO: com a Sra. IIza1llar Fernandes da Silva. onde mede 40.00
metros: FUNDOS: com 8 Rua 02. onde mede 10.00 metros. O presente Título. firmado em 02 (duas) vias de igual
teor e forll1a. foi registnlclo à página 037/ve1'so do livro n° 009. Eleito o foro ela cidade de Altalllira. com renúncia de
qualquer outro. para dirimir questões que resultem dele. Altamira - Pa, 02 de Setembro de 2008. (a) Odileida Maria
de Sousa Sampaio, Prefeita Municipal. PROPRIETÁRIO: O Se. .Io/io JOSÉ SOARES, brasileiro. maior. casa cio,
lavrJdor. domiciliado c residente nesta cidade à Rua 08 n° 3319. inscrito no CPF sob o nU 297.315.502-91 e
potiador d8 carteira de iclemidade RG n° 5429483 2a via expedida por SSP/PA em 18.04.2008. Registro Anterior: às
tls.:?:52 elo livr J·E s~o nO 1.822. O referido é verdade e dou fé. Altanlira-P'lrú. 07 de Outubro de 2008. A Oficial
Interin',). (a)
R-I-tvl-25 /2 1 , os termos do TíTULO D/:T/N/T1VO DE PROPR/EDADL' N"-3.43I1j08, datado de 02 de
setembro de _008. O imóvel constante cio presente registro roi adquirido por JDA-O JOSÉ SOARES. acilll<1 jú
l
qUilI ific () por compra feitil a PREFEITURA !l1UNICIPAL DE ALTA1HIRA-PAR,.{. Pessoa Jurídica de Direito
Privado Interno. inscrita no CNPJ/MF sob o nO 05.263.116/0001-37_ neste ala devidamente representado pela sua
Prefeit(l Constitucionalmellte eleita, E.\celentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio. com llS
fundamcntos na Lei Municipal nO 1.632/06 de 31/06/06, complementada pcla lei Municipal nU !.78!/O7 de 21 de
dezembro de 20,07. qUe dispõe sobre a alienação de imóvel urbano do Patrimônio i'vlunicipaL Scm valor declarado.
Condições: às rlo Tí~l:--O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará. 07 de Outubro de 200H. A Oficial Intcrina.
(a)
". . : .. ~,,~hd!l do llus:imt'~ro
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UI!í.lc.' I;]renna

ORI/:'NTE--, locaJizadu nesta cidade de ;\Italllira. Estado do Pará. de~ign(ld na planta(de,lot~d}~k08jd(h(W.éHJra 27.
corn a SCgUllltc característica: perf~1z li 111 ,1 área total de 180,(){) m2"'(cento c oitenta 111ctn:l'S\<.J(j"tíãd ratl os). com os
seguintes limites e cOllfrontações: FRENTE: C0111 a RUí! Dom Clemente. onde mede 6.00 1ll (seis metros): pelo
LADO DIREITO: com o lote 08-A da mesma quadra, onde mede 30.00 m (trinta metros): pelo /.;I/)O ESOUElWO:
com o lote 06-1\ da mesma quadra. onde mede 30.00 m (trinta metros) e pelos FUNDOS: COIll o lote 09 da Ill~Sllla
quadra. onde mede 6.011 111 (seis ll1etros). PROPRIETÁRIO O Sr. /011 L TON BER/oIARnO nA SI LV A. brasileiro.
viúvo, maior. GlpaZ, <lgricultor, portador d<l c<lrteira de identidade RG 11" 5634883-PC/P!\ e do CICli\iIF 11°
209.(J29.809-04. residellte e domiciliado na Rua Dom Cknicnte n° 3760. Bairro Jardim Oriente. nesta cidade de
f~It<Hllira.,Estado,.dO Pará. Registro Anterior: àS.f!:\·./(J(J/J(!4 do lit'ro 2-l(foh () 11" 3.4U(}. O referido é verdade e dou
fe. I\ltallllra-Para. 07 de Outubro de 200.s. A Oficiai Interina. (a)
11/,·...........
R-t-M-25.723-Nos termos da Escritura Pública de Compra e \~ J ( lavrada nestas Notas da\ada de 07.\0.2008
tomada às tls.105vo/\ 06va do livro nO 157 sob o n° 10.707/08. 0imó el constante do presente registro foi adquirido
por NILTON BERNARno nA SILVA. acill1a já qug~ncad por compra feita a ISAO KITAGAWA.
COIlH.TClante. portadordll Cédula de Idclltidíldc RG n° 1.20]Jf'88-SSP/PA e SlIa esposa dona KIMIÓ KITAGA\VA.
do lar, portador da Cédula de Identidade Re; n° 1099-SSP/PA, ambos brasileiros. residentes e domicili(lc!os na
cidade de Belém. Estado do Pará. det<.:ntores elo CPF/MF em (conjunto) nü 004.983,272-72. representados neste alo
por SeU bastantc Procurador Substabelecido o SI'. EDSON MARCELO L!NO, brasileiro. casado. advogado.
portador da carteira da OA8-PA n° 7042 c detentor do CPF/MF n° 206.843.632-91. residente c domiciliado na Av
Brigadeiro Eduardo Ciollles nO 2.660. Bairro .Id. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altalllira, [stado do Pará. ex.
vi do instrumento pLlblico de procUraçãl) lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as fls.187 do livro 75 e
Substabelecimento, destas Notas. datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 cio livro nO 009. que ficam arquivados
el11 ClrlÓrio para flns de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-3.U()(),(J() (tres mil reuis). cuja avaliaç50 d3
Prefeitura 1\'lunicipal de _Al~~rã1í)A ll,i !lO valor de RS-9.()(){),()O (nove mil t·cais). Condiçpes: às da Escritura. O
'clade ~IOU fé. !\1ti1mira-Pará. 07 de Outubro (k 200R. A Oficiai Interina. (<1)
referido é
I
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Um (O I) imóvel urbJIlO, situado na Rua Nossa Senhora (11 ~arl"-~[1'CI:itJéld;<~tllOl~'Lõ~callletllO
,
r/ .
_ . - n_ _
..
. -"jARDIil/ ORII'.l\'1 E'. localizado nesta cidade de Altallllnl, Estado do pfj, dêslgnaaO::ha(RI<lnta~lãe:lf'dre"'r'fll5l:! clJ
.
.
.
I orltJ.
0'" 0'1
,.ltum"·'IPAI
19 com a segullltc
qLlacIra _,
Glracterístlca:
per I'az Lima arca
tota I (e
I, 111''('
oitocentos metros
quac rac os). com os
seguintes limites e conf'rontações: FRENTE: com a Rua Nossa Senhora de Nazaré. onde mede 20.00 III (vinte
metros): pelo LADO DIREITO: com o lote 16 da mesma quadra. onde mede 40.00 m (quarenta metros): pelo LADU
ESQUERDO: com o lote !2 da mesma qU<ldra, onde mede 40.00 111 (quarenta melros) e pelos FUNDOS": com os
lotes II e 13 da mesma quadra. onde mede 20.00 m (vinte metros). PROI'RIETARIO: À Sra. ZUlMIRA O[
CASTRO FREITAS. brasileira, casada no regime de cOlllunhão de bens com Olegário de F'rÓ!as, maior, capaz,
do lar, portadora da carteira de identidade RG n° 142535G-SSP/PA e do CPP/MF nO 249.358.402-34. residente (:
domiciliada nn Avenida Alacid Nunes n° 3475. Bairro Jardim Oriente. nesta cidade de Altamira. Estado do P"I'á.
Registro Anterior: às Ils.1()()/104 do livro 2-K no Cartório ele Registro de Imóveis ela Comarca de Altamira. ESUlclo
do Paní sob o ,," 3.4(~h. rferido é verdade e dou fé. Altalllira-Pará. 08 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
IMÓVEL

,

,

/ I

.

R-l-M-25.724f'0' lermos cb Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nestas Notas dalada de 08.10.2008
tomad" <1S Ils..,V07v /1 m~\'() do livro nO 157 sl)b o nO ) 0.708108. O imóvel cOllstante do presente registro foi <ldqulrido
por ZUlil"URA DE CASTRO FREITAS. acima já qualificada por compra feita a ISAO KITAGAWA.
comet"CiantP portador da Cédula de Identidade RG n' 1.20 1.488,SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGA WA.
do lar. portador da Cédula de Identidade Rei nO 1099-SSP/PA, ambos brnsilciros. residentes c domiciliados na
cidade de Belém. Estado do Pará. detentores do CPF/MF em (çonjunto) 11° 004.983.272-72, representados neste ato
por SÇU bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO UNO. brasileiro, casado. advogado.
portador da cm1eira da OAB-PA nO 7042 e detentor do CPF/MF n° 206.843.632-91, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660. F3airro .leI. Esplanada cio Xingu. nesta cidade de Altamira, Estado do Parú, ex.
vi do instrumento pLlblico de procuração lavr<ldo nestas Notas em 01/08/94. lançado as tls.187 do livro 75 e
Substabelecimento. eleS!;lS Nottls. d<lt<ldo de 27.11.2006, )<Illtrado às fls.002 do livro n° 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins ele direito. Pelo pre~o certo e ajustado de RS-/5.0UU,{)() (quinze mil reais). cuja avaliaçÜo da
Prefeitura iVlunjcipa}-.dc Altamira/PA foi no valor de R$-/7.000.00 (Dezessete mil reais). Condições: (ls ela
Escritura.
refe;-iao é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 08 de Outubro de 2008. A Oficial lnterin<l. (a)
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IMÓVE L - Um (O I) imóvel urbano. situado na Rua Antônio AraÚjo~)ta;;ãdÕbí{ó:;'~'{lJ.~ruí\)ê\it'ií"'''JARDIM
ORIENTE", localizado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. desi~hcl() a planta1 de f loternfB9:,.B,da quadra lJ,
.
. ' .
M ~.
com a seguinte caractCl"Istlctl: perfaz Ullli! ,lrea total de 2S0.0U 111 2 (Duzentos c cinquenta 8-f~trot'luadrados). com os
seguintes limites e confrontações: FRENTE: C0111 a Rua Antônio Araújo, onck mede 10.00111 (dez metros): pelo
LADO DIREITO: com o lote 9-A da mesma quadra. onde mede 15,00 111 (vinte e cinco Illetros): pelo LADO
ESOUEHDO: COIll o 10(12 I l-A da mesma quadra. onde mede 25.00 111 (vinte c .:illco metros) e pelos FUNDOS': COIll
os lotes 10-8 da mesma quadra. onele mede 10.00 m (dez metros). PROPRIETÁRIO: A Sra. MARTA ANGELA
DA SILVA GOMES, brasileira. casada no regime de cOlllunhão parcial de hens com Aecnol' Gomes Nelo, maior.
capaz, cio lar, portadora da carteira de identidade RG n° 4336920-SSP/P!\ e do CPF/MF n° 030.537.486-90.
residente e domiciliada na Rua José Ribeiro Alves n° 3492, Bairro Jardim Independente I. nesta cidade de Altamira.
Estado do Pará. Registro Anterior: às fl.\".!{J(J//04 do liJTO 2-/( no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Altamira. Estado do
OficÍ<)1 Interina. la)

Irârll

S70bo'ÍÍ" 3.4·()(). O referido é verdade e dou fé. Altamira:Pará. 08 de Outubro de 200S. ;\

R-l-M-25.i25-Nli: t~ 1105 da Escritllril I)ública de Compra e Venda lavrada nestas i\!otas datada de 08.10 ..2008
tOtl1(lcb (\s I1s.1 0lv°/! Ovo do livro 11° 157 sob o n° I 0.709/0X. O imóvel con.<;t:lntc do presente registro foi adquirido
por MARTA ANG' LA DA SILVA GOMES. acima já qualificada por compra feita a ISAO KITAGAWA.
comerciante. portador da Cédula de Identidade RG nO 1.20 1.488-SSP/P/\ e sua esposa dona KIMIÓ KITAGA \VA..
do lar, portador da Cédula de Identidade RG nO 1099-SSP/PA. ambos brasileiros. residentes e domiciliados na
cidade de Belém, Estado do Pará. detentores do CPF/MF em (conjunto) n° 004.9~:l3.272-7.2, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO UNO. brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira da OAB-PA nO 704.2 e detentor do crr/MF nO 206.843.63.2-91. residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo GOllles nO 2.660. 8,1il"l"O Jd. Esplanada cio Xingu. nesta cidade de Altamira, Estado do Parú, ex.
vi cio instrumento pLlblico de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94. lançado as tls.187 do livro 75 c
SubstJbelecimcnto. destas Notas. datado cle .27.11.2006, lallçado às tls.OO.2 cio livro n° 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo pl·eço certo e ajustado de RS-3.(j()(),f)O (Três mil reais). cuja avaliação da
Prefeitura ]\'lunicipal de Altalllira/PA foi no valor de RS-9.()()(),()() (Nove mil I·cais). Condições: às da Escritura. O
referido é v rd~IE c dou fé. Altalllira-Pará. 08 ele Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Dois (02) imóveis urbanos. situados na Rua Antônio Araújo
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ORJEiVTE', localizado nesta cidade de i\ltaminL Estado do Pará, desigl (h/~ na pTànfai;-d,c;lQt(\rn?:l<l~HE.es 18-;\ da
quadra 11- com a seguinte característica: perfaz uma are,] total de (}.~U!{)IJ 111:: (QuinhéWtD~~f<t- cinquenta metros

quadrados), com os seguintes limites e cOllfi'ontações: FREA'TE: com a Rua Antônio Araújo. onde mede 22.00 111
(vinte e dois metros): pelo L·!f)() f)/RfITO: com o lote 18-13 da mesma quadra, onde mede 2SJ)O 111 (vinte e cinco
metro ...,): pelo LADO ESQUERDO: com t) lote 14 da mesma quadra. onde mede 25.00 m (vinte e cinco metros) e
pelos FUNDOS: com os lotes 15 e 17 da mesma quadra. onde mede 22,00 III (vinte e dois metros).
PROPRII:TARIO: O Sr. OlLSON LIMA DAMASCENO, brasileiro, casado no regime de cOll1unhào geral de

bens com Gilda Silva Dalllasceno, maior, capaz. mecânico, portador da carteira de identidade: RG T{' 7.879.261SSP/SP c elo CPF/MF nO 639.740.968-68, residente e domiciliado na Rua Antônio AraLljo nO 3780. Bairro Jardim
Oriente, nesta cidade de AltallW~I, Estado do Pará. Registro Anterior: às}/.\·,/OO//04 do livro 2-K no Cartório de
Registro de Imóveis desta COI11f.da ss.9--0'ií" 3.4()O. O referido é verdade c elou fe. Altmnira-Pará, 08 de Outubro de
2008. A Olicial Interina (a)

IfI

./ _

.

R-I-M-25.72ó-Nos lCrrll~sl a ::scriIUr<l PLlblica de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 08.10.2008
tomada às fls.111 yOll12f ,do 1\'1'0 n° 157 sob o nO 10.71 OlOR. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por DILSON LIMA DAi\1ASCENO. acimajá qualificado por compra fcita a ISAO KITAGA\VA. comerciante.
portador da Cédula de Identidade RG n" 1.201.488-SSP/I'A e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA. do lar.

portador da Cédula de Identidade RG nO 1099-SSP/PA, ambos brasileiros, ITsidelltes e domiciliados na cidade de
Belém, Estado do Parú, detentores do CI'F/MF em (conjunto) nO 004.983.272-72, representados neste ato por seu
bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO LlNO, brasileiro, casado, advogado. portador da
carteira da OAB-PA nl' 7042 e detentor do CPF/MF n° 206.843.632-91. residente e domiciliado na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes n° 2.660. Bairro Jd. Lsplanada do Xingu. nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. ex. vi do
instrumento público de procuraçfío lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as tls.187 do livro 75 c
Substabelecimento, destas Notas, d{J\ado de 27.11.2006. !<lIlçndo às I1s.002 do livro n° 009. que ficam arquivados
C111 ClrlÓrio para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-5.U{)().UO (cinco mil reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municif]al de Alwlllira/PA roi no valor de RS-/3.{)OO,OO (Treze mil reais). Condições: às da Escritura. O
referido é vercfude/e dou fé. Altnll1ira-Pará. OR de Outubro cle 2008. A Oficial Interina. (a)
,Vá:}:
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,IMÓVEL - Un~ (012. ill1óv~1 urbano, si,tuado na Ru,] ,Nossa Senhon~/cJ.e- ~Z~:~~~bf~ifZlf~!1~f«1K.s1rbPT.tr.oteatncnt()
'JARDIiH ORIENTE', localIzado nesta Cidade de Altamtnt. Estado do Para. 6esfe.nados:,nalplantaéde,.Jote nO A da
quadra 22. com a seguinte caractcrístiCéI: per1àz uma área total de 168.{){) 111 2 (cellt8dfe;r~ef,>~nta e oito mctros
quadrados), C0111 os seguintes limites e cOllfrontaçoes: FRENTE: cOlH""a Rua Nossa Senhora de Nazaré. onde mede
7.00111 (sete metros): pelo LADO DIRtIrO: com o lote 3-B ela mesllla quadra. onde mede 24,00 III (vinte c Cjuíltro
metros): pelo LADO ESQUERDO: a qUçlll interessar pOSS<l, onde mede 24,00 tl1 (vinte e quatro metros) e pelos
FUNDOS. o quem interessor posso. onde mede 7.00 m (sete metros). PROPRIET'\RIO. O Sr. KLEBER DO
NASCIMENTO SOUZA, brasileiro, solteiro, maior. capaz, mecânico. portador da carteira de identidade RG nG
74 7S 1S97-2-SSPJMA e do CPFJI\H' nO 715.710.602-78, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora de Nazaré 11"
1902, Bairro Jardim Oriente, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: àsfls./OO//04 do livro 2li sob o 11" 3.400J O/ferido é verdade c dou fé. Altamira-Pará, 08 de Outubro de 2008. A Otlcial Interina. (a).

"

9

.

R-I-M-25.72 - os termos da Escritur<l Pllblica de Comprel c Venda lavrada nestas Notas datada de 08.10.2008
tolllada às n~.ll~vo/l [4vO do livro n° 157 sob o n° j 0.711/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por KU:B'ER DO NASCIMENTO SOUZA. acima já qualificado por compra feita o ISAO KITAGAWA.
cOlllerci6rte, portador da Céduln de Identidade KG nO 1.201.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA,
do lar, portador da CédulCl de Identidade RG nO J099-SSP/PA, ambos brasileiros. residentes c domiciliados na
cidade de 8elém. Estado do Pará. detentores do CPF/MF em (conjunto) n° 004.983.272-72, representados neste ato
por seu bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO LINO. brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira dil OAB-PA n° 70·42 e detentor do C[)F/MF n° 206.843.632-91, residente c domiciliado na Av.
Brigadeiro Eduardo GOllles n° 2.660. BailTo Jd. Esplanada cio Xingu. nesta cidade de Altamira, Estado do Paril, ex.
vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94. lançado as tls.187 do livro 7.~ t'
Subst<lbelecimemo, destas Notas. datado de 27.11.2006, lançado às fls.002 do livro nO 009, que ficam arquivados
em Cartório para fins ele direito. Pelo preço certo e ajustado de RS-l.()O().OO (Hum mil reais). Condições: às da
Escritura. O re~[rido é verdade e dOll fé. Altamira-Pilrá. 08 de Outubro de 2008. A Olicial Interina. (a)
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IMOVEL· Um (OI) imóvel urbano. situado na Rua Alberto Garcia SOaJ:é'~c;-ll\fàdO'hO'I=oteamemo "JARDIM
ORII:-'N1'/:'-.' , localizado Il~sta cid~de de Altalllira. Estado cio Pará, des!gnhdo .,~aJPJª~~~~à~~;'~~~'l~G~2 da quadra 30,
C0111 a segUlllte característlC(!: perfaz lima órca total de 25(},()(J 111 2 (DuUhtos c clnquema'1metms qua(h~ados), com os
seguintes limites e cOIlf)'ontaçàes: FRDVTE: COtn a Rua Alberto Garcia Soares, onde mede 10,00 !TI (dez metros):
pelo LADO DIREITO: com o lote 12 da mesma quadra, onde mede 25.00111 (vinte c cinco metros): pelo LADO
ESQUERDO: com o lote 8-8 da mcsma quadra. ondc mede 25,00 m (vinte e cinco metros) e pelos FUNDOS: C0111
os lotes 09 e II da mesma quadra. oncle mede 10.00111 (dez metros). I'ROPRIETARIO: A Sra. MARIA Df:
NAZARÉ CONCEIC,,\O LIMA DA. COSTA. brasileira, casada sob o regime da c0111unhfio geral de bens com
JOS;CIS Gt!!1ltÍno do Costa, maior. capaz, do lar. portadora da caneira de identidade RG n° 55 I 8103-PC/PA e do
CI)F/)'vlF n° 186.CJ32.R82-53. residente c domiciliada na Rua Alberto G<lrci<l Soares n° 3432. 8airro Jardim
Independente. nestr1 cidade de 1\I12\1ninc Estado do Pará. Registro Anterior: Úsfls,fOO/f04 do Ih'f(} 2-K sob o ~
3.400. O refer" lo é __ \'~dacle e dou 1'0. Altamira-Paré1, 08 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a).
R-I~M-25.72
os termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada ne.stas Notas datada de 08.10,2008
tOIl18da às'fis.l 5\,°/1 16vo cio livro na 157 sob O nO 10.712/08. O imóvel constante cio presente registro foi adquirido
por MARli" DE NAZARÉ CONCEIÇ.-\O LIMA DA COSTA. acima.iá 'lualilicada por compra feita a ISAO
KITAG~\VA. comerciante. portador da Cédula de Identidade IW n" 1.20 I 48X·SSP/PA e sua esposa dona KIM IÓ
KITAGA\VA. do lar. portador da Cédula de Identidade Rei na 1099-SSP/PA, ambos brasileiros. residentes e
domiciliados na cidade de Belém. Estado elo Pará. cletelltores do CPF/MF em (conjunto) n° 004.983.272-72.
representados neste ato por seu bastante Procurador Substabelecido o Sr. EDSON l'.'1ARCELO UNO. brasileiro,
casado. advogado. portador da carteir<l da OAB-PA nO 7042 e detentor do CPF/l'vIF na 206.843.632-91, residente e
domiciliado na Av. Brigadeiro Eduardo Ciomes n° 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu, nestel cidade de Altamira.
Estado do Pará. ex. vi do instrumento público de procuraçi'ío lavrado nestas Notas em 01/08/94. lançado as lls.187
do livro 75 e Substabelecimento, destas Notas. datado de 27.11.2006. lançado ,1S nS.002 do livro na 009. que ticam
arquivados eni Cartório para fins de direito. Pelo preço cel10 e ajustado de RS-5.{)OO,OO (Cinco mil reais).
COIl(~içôes: às da E. }t lr~~'eferido é verdade e dou fé, Altamira-Pari.l. 08 de Outubro de 2008. A OllciJI
1
.
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AV-4-M-2.071-Feito para constar o Termo de Responsabilid((de de !l/(II~rffe/r.:·â(}1defEior~~\!i(~~.jfiZlJ'!fJ[/.J~fl - TRiHF
- ;\'''-/56/2lili8. Protocolo N"-1008/000IJ087869. Data do Protocolo: )9/ill/2008. Feitô'''aos; 1.9\ dias d'o mês cle
sell'lllbm de 2008 elll figura o proprietário Sr. PLIN/O LOPES ANDR/ANI. brasileiro. casado. agricultor

polivalente sem órgão cle classe. portador da carteira de identidade RG nO 1.270.414-3-SSP/PR e do CPF n°
225.141.639-00. residente e domiciliado na Rua Lucindo Cámara. 1049. Bairro Jardim Ibiza. nesta cidade de
Altamira/PA. compromde-se perante as ;lLItoridades competentes e com fundalllelllO no que dispõe o an.S3 da Lei
Federal 11° 11.284 de:2 de março de 2006 c no artJo. incisos XVII e XVIII da Lei Estaduallt 6.462 de 04 de julho
de 2002. a cumprir o estabelecido neste termo: 1 - que a tlorcsta e demais forma de vegetação cxis\ente na área de
140.7606 hectares. conforme identificada 113 carta imagem de satélite impressa no verso deste termo. fica gravada
como de IItiliz,lÇão limitada. pelo período do ciclo de corte constante no [)MFS. podendo nela ser feita somente a
exploração dos produtos tlorestais sob a forma de manejo florestal sustentado, desde que autorizado pela Secretaria
de Estaclo de r.'leio Alllbiente - SEMA/PA: 11 - que o pre::;entc Termo de"cn'l ser averbado à lll<1rgem da matricula
nO 2071. cio imóvel rural no Cartório do Registro Geral dc Imóveis: 111 - a !~Izer valer o presente gravame sempre
bOIll, l"Irllla e valioso por si. seus herdeiros ou sucessores. Fica a área referida vinculada à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente - SEMA/PA. Órgào Ciestor da Política r:lorestal EstacJu'll. a contar desta clata. para efeito de
cumprilllento do Planu de Manejo Florestal Sustentável. Oeclara fillallllclltC. possuir pleno conhecimento elas
sanções a que fíca sujeito pelo descumprimento deste termo. [3elém-Pa. 19 de setembro de 2008. (a) Valmir Gabriel
Ortega. Secretário Estadll<ll de meio Amhiente. SEMA/PA. (a) Plínio Lopes Andriani. Proprietário do imóvel. (a)
Vagner Viana ivlelo. Testemunha. (a) Sílvio Dezidério Andriani Te elllllllha.··O referido é verclade e dou ré.
Altamira-Pará. 09 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
~
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IMÓVEL - Um (OI) imóvel urbano, sitllado na Rua José Ribeiro AlvCJ/ct9,~va'do~nb~!t;óteàl1í'én(0 "JARDI1H
ORIENTE', localiz(]do nesta cidade de Altarnira, Estado do Pará, desig9ado 4~cp..L?JW~~.~~ligt~~!)~é04sda quadra nO
04, com a seguinte característica: perfaz uma área total de 360.()() 111 1 (Trezentos c sessentar,méti:os quadrados), com
os seguintes limites c confrontações: FRENTE: C0111 a Rua Jose Ribei~ Alves. onde mede 12.00 rn (doze metros):
pelo I.ADO DIREITO: COI1l o lote 06 da mesma quadra, onde mede 30,00 III (trinta metros): pelo LADO
ESQUERDO: com o lote 02 da mesma quadra. onde mede 30,00 111 (trinta metros) e pelos FUNDOS: C0111 o lote 03
da mesma quadra. onck mede 12.00 m (doze metros). PROPRIETÁRIO: O Sr. TÉRCIO DE ANDRADE LIMA.
brasileiro. casado sob o regime da comunhão geral de bens com ,\,fclria Alfxi/iadora dos ...Jnjos Lima. maior. cap'lz.
portador da carteira de identidade RG nLl 6163293-PC/PA e do CPF/M F n° 038.963.824-20. residente e domiciliado

na Avenida Alacid Nunes n° 3821. Bairro Jardim Oriente. nesta cidade ele Altamira. Estado do Pará. Registro
Anterior: às.fls.100//04 do li\'ro 2-N1do o 11'/3.400. O referido é verdade e dou ré. Altalllira-Paní. 09 de Outubro de
2008. A Oficiai Interina. (a)

/

I

. /'

.

R-l-M-2S.729-Nos termos da E'scri Jr<\ PLlblica de Compra c Venda l<lvrad,! nestas Notas datada de 09.10.2008
tomadt:l. às nS.119vo1l20vo do li<'ro 1 I S7 sob o n° 10.714/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
por TERCIO DE ANDRADE LIMA, acima já qualificado por compra feita a ISAO KITAGA WA. comerciante.
portador da Cédula de Identidade RG n" 1.201.488-SSP/PA e sua esposa dona KIMIÓ KITAGAWA. do lar.

port,lClur da Cédula de Identidade RG 1]0 1099-SSP/PA. alllbos brasileiros. residentes e domiciliados na cidade de
Belém. [stado do Parú. detentores cio CPF/i"vlF em (conjunto) na 004.983,272-72. representado~ neste ato por scu
bastanl(' Procurador SlIbstabelecido o Sr. EDSON t"vlARCELO UNO. brZlsileiro. casado. advogZldo. portador da
carteira da OAB-PA nU 7042 e detentor do CPF/i'vlF nO 206.843.632-91, residente e domiciliado 11(\ Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes \\°2/160. Bairro .lei. Esplanada do Xingu. nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. ex. vi elo
instrulllento público de procuração lavrado nestas Notas em OI108/94, lançado as nS.187 do livro 7') ('
Subslabelecimento, destas Notas. datado de 27.1 1.2006, lançado às fls.002 do livro nO 009, que ticam arquivados
em Cartório para fins de direito. Pelo prcço certo e ajustado de RS-IO.{)(Jf),OO (Dez mil reais) cuja avaliação da
Prefeinm\ lVlunicipal de ;\ltamira/PA foi no valor de RS-2().()OO.OO (Vinte mil reais). Condições: às da Escritura. O
referido
erdade' c dou fé. Altiltllira-Pará. 09 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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liV1ÓVEL - Parte Ide,lI do lote urbano d~ nll 08, da quadnl

lJ., situado Il<;Y.Ru;{Jo·se;,(Gj:afolF,nestà crdirdefoencravaclo
no LotcalllelllO .Jardim NO\ o Paraíso. conforme memorial d~riti\<) a 1$t.g!:Ji~fl;il.~tl~rSfjS911ló!y!;;lHORIAL
f)/;;SCRITIVO. MunicíRio: Altalllira. Estado: Pará. Imóvel: um lote de terr<l urbano denoHlinado de pane ideal do
lote 08 da quadra J 3, sito na Rua José Grafon nO 3925, loteamento Jardim Novo Paraíso. Área Remanescente:
225,00111'. Perimetro 68.00111. l:TImrietÚrio: CLAUIJIONOR PEREIRA DE SAI.ES. Limites c Confrontações:
FRENTE: COIll a Rua JllS~ Grafoll, medindo 9.00 111. LADO DIREITO: com parte rem. do lote 08 da mesma quadra,
onde mede 25.00 m. LADO ESOUERDO: com lote 07 da mesma quadra. onde mede 25.00 111 FUNDOS: com o
lote 19 da mesma quadra. onde mede 9.00 111. Data: ! 9/09/08. Responsável Técnico. (a) Paulo Roberto Fontes da
Silva. Eng.' Civil. CREA-13.816-[)-PA. Visto: (em branco). PROPRIETARIO: O SI'. CLAUDIONOR PEREIRA
DE SALES. brasilcil"O, casado sob o Regime da COlllunlli'ío Parcial de Bens com LlIdem! Oliveira de Soles.
pedreiro. portador da Carteira de Identidade RG n° 2779837-SSP/PA e do CPF/MF nO 463.080.242-87. residente e
domiciliado Il<l Rua Nair Lcmos n° 1027. Bairro Jardim Oriente. nesta cidade de Altamira. Estado do Pará. Registro
Anterior: às.fls.OS7 do /iFro 2-AAL. sob ( 11 24.645 .. 0 rcf\:rido é verdade c dou fé. Altamira-Pará. 10 de Outubm
./'
de 2008. A Ollciallnterina. (a)
R-I-M-25.730-Nos termos da Escritur,] I) blica de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 10.10.2008
57 sob o n° 10.7.21/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
tornada flS Ils.133vo1l34vo do livro
por CLAUDIONOR PEREIRA 12,[ SALES. acima já qualificado por compra feita a GILCA SUSANE ROSA
DE OLIVEIRA. solteira, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nO OS99930-SSP/PA e detentora do
CPF/MF n° 295.142.662-34: SI'.' GLÓRIA SUELY ROSA nE OLIVEIRA. divorciada. bancária, portadora da
Cédula de Identidade RG nO 1900566-SSP/PA e detentor,] do CPF/MF nO 302.113.792-04. neste ato representada
por sua bastante procuradora Gilca Susanc da Rosa de Oliveira. acima já qualificada. ex vi do illstrumento PLlblico
de procuração do Cartório Araújo. 1° Ofício de Notas c Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, dat,ldo
de 06.06.2007, as tls.Ol7 do livro 66 que fica arquivado para fins de direitos, e o Sr. GILSON BRUNO ROSA nE
OLIVEIRA. solteiro. corretor. portador da Cédula de Identidade RG nO 3466X6-SSP/PA c detentor do CPF/MP n°
G12.248.712-00. ambos brasileiros. residentes e domiciliados na Travessa 10 de Novembro. n° 695. nesta cidnde de
Altalllira. Estado do Pará. Pelo preço certo c ajustado de RS-6.000.00 (Seis mil reais) cuja avaliação da Prcl\:itllra
Municipal de Altamira/PA foi no valor de RS-8.000.00 (Oito mil reais). Condi 'õcs: às da Escritura. O referido é
verdade e dou fé. Altalllira-Pará. 10 de Outubro de 2008. ;\ Oficial Interina. (a)
AV-I-M-2S.730-Feito para constar que !lO imóvel acima descrito e confronta·l " foi edificada uma (OI) Cas~l
Residencial. situada na Rua José Grafotl n° 3925. Jd. Novo Pan:líso/(,csté cidade. com LICENÇA PARA
CONSTRUC'AO DE N° //8/08. datada de 16.09.2008. aS5inada por (a) í.lnia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta
CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de Obras. Matricula nO 02150.
Constru\'ão própria em alvenaria. com travejamcnto em madeiras de lei. cobel1a com telhas de barro. loda forrada
em PVc. Características: Internamente: qUíltro (04) portas em madeiras de lei. Externamente: ditas (0.2) portas em
ferro e vidro inclusive a de acesso parel o quintal. cinco (05) janelas em ferro c vidro, dois (02) vitrô e um janeH10
em ferro e vidro. Dependências: Lima (O 1) sala de estar. Lima (O 1) copa-cozinha, uma (O 1) área de serviço, dois (0:2)
dormitórios. UIll (O I) HalL Ulll (O 1) \VC com banheiro contíguo social e Lima (O!) suíte, todos etn piso de cerâmica.
Oeriv;lcão de Água: Poço comum. IlumilHlção: Centrais Elétricas elo Pará-CELPA. Serventia Sanitária: we. com
fossa séptica. Área Construída: 69.65/11:; (sessenta e nove metrOS e sessenta e cinco centímetros quadrados). Valur
da Construção: RS-47.000,OO (quarenta c sete mil reais). CERTIf)/fo: Dispensada a Certidão Negativa de DébitoeNO. CIll virtude de a construção possuir iÍrea inferior a 70.00 tn 2 (Seten rnetro~rlladrados). O referido é verdade
...,..,...,.
e dou I~. Altamira-Pará. 10 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)

ltiÍ

AV-2-M-25.730-Proccde-se a esta averbat;ão para constar a CA 1'1 DE HABITE-SE. a seguir transerittl
Impresso o Escudo Municipal. Prefeitura Municipal de Alta\llira. Estid do Pará. Secretaria de Municipal de Obr<ls.
ViaçJo e Infra-Estrutura. CARTA DE IIABITE-SE N° 046/2()()S?Oe acordo com O despacho proferido a 12 ele
setcmbro de 2008 no processo de nO 118/08. requerido por Claudiol1or Pereira de Sales. protocolo n° 107/08 de 12
de setembro de .2008, a construçi'ío cxistente na Rua José Grafem n° 3925. Q(1. 13 lote 08. Jd. Novo Paraíso. foi
concluida de acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras. Lei Municipal n° ! .394/97.
aprovado no dia 27 de .iLlnho de 1997. conliJrlne LICENÇA PARA CONSTRUÇ,i.O N" 118/08. expedida em IG
de setembro de .2008 e por requerimento cio illteressado ele prol. N° 208/08 de 12 de setembro de 2008, est3.ndo.
pois, em condições de ser habitada dou utilizada em órcâ construída total de 69,65 111 2 (sessenta e nove metros e
sessenta e cinco centímetros quadrados). Foram pagas as taxas, conforme DAM. expedido em 15 de setembro de
:2008. i\ltamira-(PA). 16 de setembro ele 2008. (a) Tânia Maria de rVledeiros C sta. Arquiteta. CRI:A-J !56-D-RN4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo r-ilbio F. Mansoul". Secretário ele Obras. Ma 'í' tia nO 02150. O referido é verdade c
dou fé. Altamira-pará, 10 de Outubro de 2008. A Oficial Interina (a)
r .'yAr.c~as::ime1ito
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IMÓVEL -__ Matrícula f,(:i.ta para ~on.stdr ~o Títu.IO Defilliti~'o de Propr~eébdl NQ-.B,::t::JJ.~(?;~ir.J.\te?S:~H~: J~ar~cr~lo:
Impresso o Escudo MLlIl1clpal. Republ!ca "cderatlva do 8rasil. Estado do PilrfJ. Prcfcllura Mtlr11Clpah~ Aertalllln!.
TiTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N"-3.437/li8. Pelo pro"'lte Titulo Drfi?{ltI\'o~'rllé'aiaiilê"i:oiKlições
.
.
. ,
.
•
• .
..
1'~l,j!I!I(;j. ~A
•
.
resolutivas, a PrefeItura MUlllclpal de Altallllra. Estado do Para, Pessoa Jundlca de DIreIto PubliCO Interno. lIlscnt8
no CNP.! sob o n° 05.263.116/0001-37. neste ato devidamente representado pela sua Prefeita constitucionalmente
eleit,j, Excelenríssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio. com os fundamentos 11a Lei Municipal nO
1.632/06 de 31/06/06. complementada pela lei !"\/lunicipal n') 1.812/07 de 21 de dezembro de 2007. que dispõe sobre
a aliella~'ão de ill1{\vel llrbano do Patrill1ónin Municipal. outorga ao Sr. U'/-L..\'IIINGTON ROBERTO SILVA f)E
OLIV/:'IR/I. brasileiro. Illaior. solteiro. funcionário público, domiciliado e re5idente nesta cidade à RU<I Intendente
Flori<lllo nO 1931. E3airro Sudam I. inscrito no CPF: 490.600.822-49 c RG nO 303 1489-S5P/P/\. O Título Definitivo
de Propriedade do imóvel urbano silO Ú Rua Intendente Floriano n° 1931 - bairro Sudalll I. com as seguintes
características: área total de 220.57 111 2 (duzentos e vinte llletros e cinquellta e sete centímetros quadrados). com as
seguintes dimensões e limites: FRENTE: COIl1 a Rua Intendente Floriano, onde mede 9.00 metros: LADO DIREITO:
com a Sra. Maria da Guia Serafim. onde mede 25.50 metros: LADO ESOUERDO: com o Sr. Bcnedito Tomé de
Oliveira. onde mede 25,50 metros: FUNDOS: com a Sra. Maria Dinair Cunha /\lmeida. onde mcde 8.30 metros. O
prescntl? Título. firmado em 0.2 (duas) vias ele igual teor e l~)fjna, foi registrado à página 040/verso cio livro n° 009.
Eleito o foro da cidade de Altamira. cum rellLll1cia de qualquer outro. partI dirimir questões que resultem dcle.
Altalll'lr(l - Pa. 23 de Setembro ele 2008. (a) Odileida I\.'laria de SOll5>a Sampaio. Prefeita i'dunicipal.
PROI'RILTr\l.UO: O Sr. WASIIINGTON ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA. brasileiro. maior. solteiro.
funcioll;lrio público. domiciliado e residcnte nesta cidade à Travessa Pedro Gomes, Conjunto Rejane n° 02. inscrito
no CPF/MF sob o nO 490.600.822-49 e portador da carteira de identidade RG nO 3031489 expedida por 5SP/PA em
13.09.1994. ~Cgis~ro Anterior: .às f1s.2~.2, cio, livro 2-~ /5b <;..,n:'''-1.82.2. O relCrido é verdade e dou fé. Altamira-Pará.
R-I-M-25.í31-Nos termos do TÍTULO DEF ,W IVO DE PROPRIEDADE N"-3.437/08. datado de 13 de
setembro ele .2008. O illlóvel constante d(l prss Iltefregistro foi adquirido por HASIIINGTON ROBERTO SII_ V"j
DE OLIVEIRA. acima jÚ qualificadu p,'r e . lprã' feita a I'IILFUTURA MUNICIPAL DE AL7AMIRA-PAR/i.
Pesso<l Jurídica de Direito Privado Interno. inserira no CNPJ sob o n° 05.263.11610001-37. neste ato devidamente
representado pela sua Prefeita constitucionalmente eleita, Excelentíssima Senhora Odileicla Maria de Sousa
Sanwaio, com os fundamentos na Lei Municipal n° 1.632106 de 31/06/06, complementada pela lei Municipal nO
1.812/07 de 21 de dezembro de .2007. IlIC dispõe sobre a alienação de imóvel urbano do Patrimônio Municipal
Sem valor declarado. Condicões:.o cf Tít~O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pan'L 10 de Outubro de
7

h

'R:2=1Vf:2.
- os ermos - o'J."0n _olpor.1Insfrumento partIcular de mutuo para obras com obrigações e alienaçâü
fiduciária-carta de crédito in~rvi~~'~' ~Eqt~~',rêontr{lto N°-8055/00004/9. A - Qualificacão das partes: Devedor(es2
Fiduciante: Washin ton Ro te~tóICSil~â;de),Oliveira, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em 11111/1973,
vigilante, portador da ca 'ira de identidade RG 3031489 expedida por SSP/PA em 13/0911994 e do CPF
490.600.822-49, residente e domiciliado em Travessa Pedro Gomes, 2, CJ. Rejane, Centro, em Altamira/PA.
Credora Fiduciária: Caixa Econômica Federal-CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública,
vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei n" 759 de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n°
1259 de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário
Sul. Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF n" 00.360.305/0001-04, representada por Weliton José Barros
de Oliveira, economiário, portador da carteira de identidade RG 10371 II expedida por SSP/PA em 1011211991 e do
CPF 269.906.103-44 procuração lavrada às folhas 80 do livro 2329 em 09/07/2004 no 2" Oficio de Notas de
Brasília/DF e substabelecimento lavrado às folhas 202 do livro 040-SS em O1/08/2005 no 4' Oficio e Notas de
Brasília-DF, doravante designada CEF. !! - Destinacão dos recursos obieto deste contrato: O valor da operação,
correspondente ao somatório do valor do financiamento e do valor dos recursos concedidos pelo Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço na forma de desconto, destinam-se à ampliação ou melhoria do imóvel residencial localizado
na Rua Intendente Floriano, 1931, Altamira/PA, destinado à moradia do(s) devedor(es) e de seus familiares. ç: Mútuo/Resgate/Prestacões/Datas/Demais valores/Condicões: l-Origem dos recursos: FGTS. 2-Nonna
regulamentadora: HH. 128.20 - 30/04/2009 - SUHAB/GECRI. 3-Valor da operação: R$-61.776,90. 4-Valor do
desconto: R$-1.600,00. 5-Valor da divida: R$-60.176,90. 6-Valor da garantia: R$-80.000,00. 7-Sistema de
Am011ização: SAC - Sistema de AmOliização Constante Novo. 8-Prazos, em meses: De construção: 4. De
amortização: 240. De renegociação: O. 9-Taxa Anual de Juros: Nominal (%): 5,0000. Efetiva (%): 5,1163. 10Encargo Inicial: Prestação (a+j): R$-501,47. Seguros: R$-25,26. Taxa de Administração: R$-O,OO. Total: R$526,73. lI-Vencimento do Primeiro Encargo Mensal: 26/07/2009. 12-Época de recálculo dos encargos: de acordo
com a cláusula décima primeira. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 07 de Julho de 2009. A Oficial
Interina. (a)
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IMÓVEL - 1\'latrícuhl !Cita para constar o Título DeJ'initivo de Propl"l)Cd#..:;~r';':I-;
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_J;),
.' a segUIr transcnto:
I
' .1,.... ,<." I """Ir,~ . ~ .
.

Impresso o ]::,scudo
MuniCipal. Republlca ]'ec!eratlva
do BraSIl. ESti1d0..ldo
Para: c Rl'efeltura!'MuIlIClpahue Alt"mlra.
TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N"-3.435/118. Pelo présente Titulo De·fiiliüvóPfnecliante condições
resolutivas. a Prefeitur<l Municipnl de Altalllirn. Estado do Pará. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno. inscrita
no CN PJ sob o n° 05.263.1 16/0001-37. neste ato devidamente representado pela sua Prcfciw constitucionalmente
elcitil. Excelentíssim<l Senhora Oclilcida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal Il O
1.632/06 de 3 1/06/06. complementada pela lei Municipal n° 1.812/07 de 21 de dezembro de 2007. que dispõe sobre
a alienaç<'io de imóvel urbano do Patrimôllio Municipal, outorga ao SI'. VAI. lER c~ANTOS BOTELHO. brasileil"O.
maior. casado. cOlllerciamc. domiciliado c residente nesta cidade à Rua Sete de Setembro 11 0 1423. Bairro MutirJo.
inscrito no CPF: 186.857.655-87 e R.G n" 5999978-SSP/PA. O Título Definitivo de Propriedade do imóvel urbano
sito à Rua 7 de Setembro na 1423 - bairru Centro. COI11 as seguintes características: área t0181 de 186.56111 1 (cento e
oitent<l e seis metros e cinquenta e seis centímetros quadrados). com as seguintes dimensões e limites: FREN7F.:
com (I Rua 7 de Setembro. onde mede 9.65 metros: LADO D/REITO: com a Sra. Maria Lourdes Paulina Santos,
onde mede 16.00 metros: LA DO ESOUENDO: COI11 o Sr. Francisco Maciel de Brito. onde mede 2 LSO me\ros~
FUNDOS: COtn Cícero B<;nício Maia. onde mede 9.95 metros. O presente Título. firmado em 02 (duas) vias de
igual teor e forma. roi registrado à pá.gintl 039/verso do livro na 009. Eleito o foro da cidade de Altamira. COIll
renúncia de qU<llquer outro. para dirimir questàes que resultem dele. Altalllira - Pa, 19 de Setembro de 2008. (a)
Odilcicla Maria de Sou,,, Sa1l1paio. Prefeita MunicipaL PROPRIETÁRIO: O Sr. VALTER SANTOS BOTELHO.
brasileiro. maior. casado. comerciante. domiciliado e residente nesta cidade ,1 Rua Sete de Setelllbro na 1423. Bairro
Mutirfio, inscrito no CPle: 186.857.655-87 e RG na 599997R-SSP/PA. Registru Anterior: às I1s.252 do livro 2-[ sob
o nU 1.8 2. O reférido é verdade e dou fé. Altamira-Pará. ! O de Outllbro de .2008. A Oficial Interina. (a)

/

R-I-M 25 d2-Nos termos cio TÍTULO IJLTINITlVO DL PROPRIEDADE N"-3.435/08. datado de 19 de
SC1C)l'1~1ro de ~OOg. O ill1óvel constante Chl presente regi.stro foi adquirido por VALTER SANTOS BOTELHO,
acilllt{j{l qualilicado por compra feila ,\ I'REFL-'TURA iHUNICIPAL DE ALJA1HIRA-PARA, Pessoa Jurídica ele
Direito [\lblico Interno, inscrita !lO CNP.l sob o nO 05.263.1 16/000 J -37, neste Ltlo devidamente representado pela

sua Prefeita
funcl,l111cntos
dezembro de
Condições: à
(a)

.

/;~:';":a Sur.

r

r,{

bfl':;:

constitucionalmente eleita. Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os
na Lei Municipal na 1.632106 ele 31106/06. complementada pcln lei Municip<ll n° 1.812/07 de 21 de
2007. que dispõe sobre a alienação de imóvel urbano do P<ltrimônio i"vlunicip<ll. Sem valor declarado.
cio Título. O referido é verdade e dou fé. Altalllira-Pará. 10 de Outubro de 2008. A Oficial Interina.
/"
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IMOVEL - ivlatrÍclIla reita para constar () Título Definitivo de Propriecl, e N
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-3:~~v9L,Q~.\)ra,~se-guir

transcrito:
Impresso o Escudo Municipal. República Federativa do Brasil. Estado dd P3rá. 1Pfeteiturcl\:Municipal'fde Altalllira.
TiTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE j\'"-3.436/08. Pelo pr~lltc Titulo Defíl','rt~8,- mediante condições
resolutivas. a Prefeitura Municipal de J\ltalllira. Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita
no CN PJ sob o n° 05.263.1 16/0001-37, neste ato devidamente representado pel<! sua Prefeitn constitucionalmentc
eleita, Excelentissimél Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal nO
1.632106 de 31/06106. complementada pela lei I"vlunicipal n° 1.812/07 de 21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre
a aliena(,:<lo de imóvel urb<lIlo do Patrimônio ivlunicipaL outorga ao Sr. AlJ/::VAIR DOS SANTOS, brasileiro.
maior, casado, comerciallte. domiciliado ~ residente nesta cidade à Avenida João Coelho n° 987. Bairro Brasília.
inscrito no CPF: 517.501.122-72 c RG 11" 4829415-SSP/PA. O Título Definitivo de Propriedade elo imóvel urbano
sito à Avenida Djalnl<] Dutra nO 1381 - bairro Centro, com as seguintes características: área total ele 362.94 m2
(trezentos e sessenta c dois metros e noventa e quatro centímetros quadrados), com as seguintes dimensões e
limites: FRENTE: com a Avenida Djalllla Dutra. onde mede 13.60 metros; LADO DIREITO: com a Sra. Alzira
Acácio ela Silva. onde mede 27.90 metros: LADO ESQUERDO: C0111 a Sra. Valdomira Dias de Souza. onde mede
24.70 metros: FU,NDUr...;: com a Sra. V<llelomirn Dins de Souza, onde mede 1"1.00 metros. O presente Título, firmado
em 02 (duas) vias de igual teor e forma. foi registrado à página 040/verso do livro n° 009. Eleito o foro da cidade ele
Altamira, com renúncia de qualquer outro. para dirimir questões que resultem dele. Altamira - Pa. 19 de Setembro
de 2008. (o) Oclileida Maria cle Souso Sampaio. Prefeita Municipal. PROPRIETÁRIO: O SI'. ADEV41R DOS
SANTOS, brasileiro, maior. casado. comerciante. domiciliado e residente nesta cidade à Avenidn João Coelho n°
987_ Bairro Brasria, inscrito no CPF: 517.501.122-72 e RG n° 48294\5-SSP/PA. Registro Anterior: às I1s.252 do
livro 2-E sob r í,.822. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 10 de Outubro de 2008. A Oficial Interina.
(a)
.'
R-I-M-25.733 'os

ImllUS cio Tiru LO DEFINI TI 1'0 DE PROI'RI ElIAlIE j\'"-3.436/08. datado cle 19 de
seter!l:)ro;le J 08. O IIlH!\~el constan~e_d:), presente re.gi:tro loi adqlliri,~o por ADEVA!R DOS S;lj~?'OS_ acil.na);,l
qualltlcaé)o por compra [clla a PREI'/:/I U RA MUNICIPAL DE AL IAMI RA-PARA. Pessoa .Iurtcllca de Direito
PúblicoL.fnterno, inscrita no CNPJ sob o nO 05.263.116/0001-37. neste ato devidamente representado pela sua
Prefeita constitucionalmente eleita, Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampnio. com os
fundamentos na Lei Municipal n° 1.632106 de 31/06/06, complementada pela lei Municipal n" 1.812/07 de 21 de
dezembro de 2007, que dispõe sobre a alienação de imóvel urbano do Patrimônio Municipnl. Sem valor declarndo.
Condiçõe . Ú ~~tLÍlo. O referido é verdade e dou fé. Altalllir<.l-Pará. 10 de Outubro de 2008. A Oficial lnterin,l.
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IMÓVEL - Feita para constar o Título Definitivo, a seguir transcrito:; I~'~so o EscuC1o'<:Munic-ir,al. República
Federativa do Brasil. Estado do Parll. Prefeitura Municipal de Altan~ila. ·mTUL()ob-ÊF.'jf\/(i'i~{ô·rr;V,!,f!(j87/2U()4.
EX1110. SI'. Domingos Juvcnll Nunes de Sousa. PrefeIto MunICIpal dVAltamlra, 110 uso de suas atribuições e de
acordo com O artigo 1I das Disposições Finais e Transitórias da Lei Orgânica do Ivlunicípio, regulamentada pela
Lei Municipal n° 1.504. publicada no Diúrio Oficial do Município. Edição n° 11 de 06 de junho de 2003. Faz saber
que mandou pela PreICitura i'\'lunicipal de Altamira. o presente Título Detínitivo em favor de fLLA ARAÚJO OA
c\'/LVA. brasileira. com RG n° 31.687-SSP/PA e CPF: 460.774.722-04. residente e domiciliada nestn cidade. o lote
de terra denominado Lote Urbano sito Rua Manoel Umbuzciro na 1907. bairro centro, com úren de 220.46 Ill~ de:
terreno, com os limites e confrontações seguintes: FRENTE: 7.10 m com Rua Manoel Umbuzeiro: LADO
D/RL/TO: 31.50 m COIll propriedade do Sr. Domingos Gomes dos Santos: LADO ESOUENDO: 31.50 m COJll
propriedade do SI'. Sebastião Pereira da Cnstn e FUNDOS: 7, I O III CO/11 quem de direito. cujo Memorial Descritivo
imegra o Processo Administrativo n° 10.795 Este Título foi registrado na púgina 08712004 do Livro de na OIOdo
Registro de Título Definitivo de Propriedade da divisào de demarcação e Titulação de Terras da Ivlunicipaliebde.
Em cllllseqUência. fica () (8.) beneficiário (8) investido (a) do direito de propriedade do referidu imóvel de ncordo
C0111 a legisln~'<1o em vigor. Altamira - 1)<1.02 de Dezcmbro de 2004. (a) Eng." Domingos Juvenil Nunes de Sousa.
Prefeito Municipal. (<1) Márcio Vanderlei Lino. (a) Secretúrio de Finanças. PROPRIETÁRIO: ;\ Sra. ILZ4
ARAÚJO DA SILVA. brasileira. viúva. do lar. portadora da carteira de identidade RG nl) 31.687-SSP/PA c do
CPF/MF 460.774.722-04, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Manoel Umbuzeiro n° 1907. Registro
Anterior: às tls.252 do livro 7-EJsob..,9"no 1.822. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Par<Í, 10 de Outubro de
2008. A Olicial Interina. (a) "j, /'
.
R-I-M-25,734-Nos termos d f iH/LO DEFINITIVO N"-1I87/2004. datado de 02 de dezembro de 2004. O imóvel
constante do presente n;g'i tro foi adquirido por II.ZA ARA ÚJO DA SII, liA, ,lCima já qualificada por compra feita
a PRI,FElTURA MWYICIPAI. DE ALTAMIRA-PARA, firmado pelo I:xmo. SI'. Domingos JUI'Cnil Nunes c1e
Sousa. Prefeito Municil5111 de Altamira. no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 11 das Disposições
Finais e Transitórias da Lei Orgânica do Município. regulamentada pela Lei IVlunicipnl na 1.504. publicada no
Diário Oficial do Município. Edição n(' 11 de 06 de junho de 2003. Sem valor declarado. Condições: às do Título. O
referido é v rd;V'c dou fé. Altamira-Pará, 10 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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li\lÓVEL ~ Parte [de31 do illlóvel urbano situado na Travessa da Concó~'o/e1lMí\;ã8~lÍR/:oter{m"~Í1WOdenominado
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'Aparecu/(r, nesta cidade. designado ele lote I) da quadra 29, destacado da porç.:àQidna!(~p~deri2-9fh9.Qi3112. conforme

Illelllori<ll descritivo a seguir transcrito: j\1E1HORIAL DESCRITIVO. Lote 15-A daLlqLíãd~'Í" 29 do Loteamento
Aparecida. com as seguintes medidas e confrontações. de quem olha de dentro do lote para a rua. sendo a Frente
para <l Travessa da Concórdia. onde mede 2.00 (doze) metros. o Fundo panl o lote l-B (um 13) da quadra 29 (villte c
nove) do loteamento Aparecida. onde mede 12.00 (doze) metros, o Lado Direito para o lote 14 da quadra 29 (villte
e nove) do loteamento Aparecida. onde mede lR.OO (dezoito) metros e o Lado Esquerdo para a Rua da Amizade.
onde mede IH,OO (dezoito) metros. A área da pane ideal do lote 15-A da quadra 29 do loteamento Aparecid<l é de
216,00 (duzentos c dezesseis melros quadrados). (a) Carlos Miguel Torquato Alves. Arquiteto. CREA-4795-D-PAAP. Assim está. PROPRIETÁRIO: A Empresa M. A. DE C. BATISTA - ME, com sede na Travessa da Concórdi3.
nO 499. 8airro Boa Esperança. ne.sta cidade de Altamira. Estado do Parú. com nome Fanusia "Castro !Hix"
ckklltnra do CNPJ/Ml:" sob o n° 07.:231191/0001-41. Inscrição Estadual n° 15.243.721-5 e Inscrição na .JUllt<l
COlllel"Cial do Estado du Pará sob o nLl 15101302820 representada neste ato por MARIA AURANICE DE CASTRO
BATISTA. brasileira. casada. ll1aior. capaz. comerciante. portadora da Cilrteira de identidade RG n° 2304782SSP/PA e do CPF/1'vlF nLl 267.206.712-00. residente e domiciliada no meslllo endereço, aos fundos. Registro
Anterior: às tls.191 do /irro 2-AA/(], )b o~n"'2().75(). O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará. 10 de Outubro
./
.
de 2008. A Oticial Interina. (a) I,
R-I-M-25.735-Nos termos da Esc tma Pública de Compra e Venda lavrad<l nestas Notas datada de IO.10.200R
tom,lcl<l <lS Colhas 135vo/136v'ldo livro n° 157 sob o n° 10.722108. O imóvel constante do presente registro foi
adquirido por iH. A. DL: c. .BATISl>1 - .HE. 3.cilll<l já qualificada por compra feita a PRELAZIA DO XINGU.
Enticlade Religiosa e BCllcfircnte. com .sede <l Rua Coronel José Porfírio nO 1720. Centro. nesta cidacle de Altalllira,
Estado do Pará. devidam.ente inscrita \lO Cadastro Geral de Contribuintes elo iI,/1inistério ela Fazenda (CGC/MF) sob
o nO 04.R92.592/000 I-54: neste ato rCI~reselltada pela sua bastante Procuradora a Irmil DI UNA CHI ELLE,
brasileira. solteira. maio!'. capaz. religiosa. port<lclora ela Cédula de Identidade RG nO 35.238.669-I-SSP/SP c
detentora do CPF/MF sob o n° 021.838.798-90. residente c domiciliada nesta cic!ade de Altamira, Estado do Parú:
ex vi do instrumento Público de Procuraç?ío. lavrado nas Notas do Cartório do 2° Ofício, desta Comarca. lançada <lS
fls.159 do Livro nO 133, datada de 12.02.2007. que fica arquivada em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo
e ajustilc!O de RS-IJ)()(),()() (Hum mil reais) cuja avaliação ela Prefeitura r-vlullicipal de Altamira/PA roi no valor de
RS-5().(){)(),(){) (Cinqllcllt,l mil reais). COll(li~ües àsy..-Títultl. O referido é verdade e dou fé. J\ltalllira-Pará. 10 de
f',.
Outuhro cle .200R. A Ollcial [Ilterill.a:~ a).
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IMÓVEL - Feita para cnnstar o Título de Domínio, a seguir transcrito: Impl'css" o ~E~fllcio'INa'éi(~~~'CMinislerio do
:A.2Pti[:iãJjNeR'Â~
tf{)-'e~racterísticas
Desenvolvimento At;rúrio-MDA.
Instituto Nacional de Colonização e RefGKlll~
~
/
~
AltWTolf3 - r-I-\ cio Título: Espécie. Título cle DOlllÍnio. sob condição resolutiva. NÚ:Z'ero do Título: PA-00920000009!. Data:
28/0412003. Local de Emissão: Belém. UF: PA. Processo Administr tlvo: 21412000171/91-41. 02-0utorgimte:
Instituto i\Tacional de Co!oniz,H,:ào e Reforma Agrúria-lncra. Autarquia Federal criada pelo Decreto-Lei n° 1.110 de
09 de julho de 1970. ,ll/crado pela Lei n" 7.231 de 23 de outubro de 1984. CGC nO 00.375.972/0001-60, sede c
jurisdit;fío em todo território nacional. 03-0uton;:ado: Manoel Messias Pereira Labres. Nacionalidade: Brasileir<l.
Estado Civil: solteiro. Profissão/Atividilde principal: Agricultor. Documento de Identiticação: 4698-SSP/TO.
CPF/CGC: 395.420.502·59. Data de Na,cilllento: 15/0111970. Naturalidade: locantinópolis. UI": TO. Código do

8encl'iciÚrio: PA-009200000091. 04-Fundarnentação legal: Leis nO 4.504 de 30 de novembro de 1964: 4.947 de 06
de abril de 1966: 8.629 de 25 de fevereiro de 1993 e Decreto n° 59.428 de 27 de outubro de 1966 e alterações

posteriores. OS-Características e Confrontacões do imóvel: identificacão elo imóvel: PA Assurini. NÚmero do Lotc'
373. Denominação da Cileba: (em branco). Imóvel: Rural. Município de Localização: Altamira. UF: PA. Código do
ImÓvel no SNCR.: 04510 I 1038885. Area (Há): 76.3025. Area por extenso: setenta e seis hectares. trinta ares e vinte
e cinco centiares. Confrontações: NORTE: lote 371: SUL: lote 374: LESTE: lote 177: OESTE: lotes 204 e 20J-A.
planta e memorial descritivo, em anexo. integram o presente título e deverfío. igualmente, compor o registro ele
imóvel correspondente. Data: 29/03/2000. Responsável pela medição/discriminação: (a) Joacir José Milanez.
CREA: 3522 Visto/PA. Registro ImobiliÚrio. Proprietário: Incra. Matr/Transc.: 23.074. Oficio: U. OF. Livro: 2Ai\T. I'olha/Ficha: 225/226. Comarca Allamira. UF: PA. PROPRIETIÍRIO: O Sr. MANOEL MESSIAS
PEREIRA LABRES·. brasileiro. solteiro. agricultor. portador da caneira de identidade RG n° 46988·SSP/TO e
detentor do CPF/MF sob nO 395.420.502-59. residente e domiciliado no km-23. lote 373 da Gleba Assurini. neste
município de Altalllira. estado do Pará. RCl2.istro Anterior: ús I1s.215/226 do livro - AI. n° 23.074. O referido é
verdade e dou fé. AltanlJj'a·Paró. 14 de Outllbro de 2008. i\ Ollcial Interina. (a)
'ti
-----.
R-1-M-25.í36-Nos temI os do Título ele Domínio de NO-PA-009200000091
tado
de
28.04.2003.
o
imóvel
.,
constante do presente registro roi adquirido por !lIANOEL iHESSIAS PliRL1 A LABRES, acima já qualificado
por compra leita ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAo E /lEFO/lMA AC/lA·/lIA-INC/lA.
Autarquia Federal criatia pelo Decreto-Lei n° 1.110 de 09 de julho de 1970. alterado pela Lei n° 7.231 de 23 de
outubro de 1984. CGC 11° 00.375.972/0001-60. sede e jurisdição em todo território nacional. Pelo preço certo e
ajustado de RS-4.196.64 ( uatro mil cento e noventa e sei", reais e sessenta e quatro centavos) del'idamemc {(ui/ado
em /9.08.2()(j8. Condi' ÚS do~Título. O referido é verdade e dOLl fé. Alt'lIllira-Pará. 14 de Outubro de 2008. A

~ia SueIr Ar.dà~a do J.1fi.S::imQj'"
lel,,1 "
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IMÓVE L - Um (O I) Lote Urbano. situado na Kua 20. encravado 110 Lo(~1~1lf(:)_i(d~ílQmll1aCrOT:~PARQUE IP{--.
localizado nesta cidade de Altamira-])arú, designado Il<-l Planta de Lo(c I 03 Tf~'n11hiw uadra ·'V". COIll :lS
seguintes características: COIll área total de }()o.tiO 111 2 (Trezentos mc,tro's
com as
dimcnsÔcs.
limites c confrontações: Limita-se peja FRENTE: para a Rua 20.VSndc mede 15.00 111 (quinze metros): pelos
FUNDOS: para a o lote 04 ela meSlll<l Clu'ldra. onde mede 15,00111 (quinze metros): pelo LADO I)IREITO: para ()
lote OI da mesma quadra. onde mede .20.00 III (vinte metros): e pelo LADO ESQUERDO: para o lote 05 da !lH:sma
quadril. onde Illede lO.OO 111 (vinte Illelros). PROPRIETÁRIO: O Se. LUIZ UCHÔA TEIXEIRA. brasileiro.
casado sob o regime c!a cOlllunhn.o de bens com Ednu du Sih,(/ Teixeira. maior. capaz. agricultor. portador da
carteira de identidade RG n° 2495316-SSP/I)A e do CPF/MF sob o n° 033.ó44.óI1-87. residente c domiciliado 11(l
Avenida Dj<llma Dutr<l 11') lóiO. Bairro Centro. nesta cidade de AlwJ1lira, Estado do Pará. Registro Anterior: Ús
[1"'.274 do Ih'ro 2-1, sob o
-l-f}- _ -:29(). O referido é verdade c dou fé. /\It,unira-Pará. 14 de Outubro de 200R. /\
Oficial Interina. (a)
R-1-M-25.737-Nos tenAns b escritura Pllblica de Compra e Venda lavr<1cla ncst3.S Notas d'ltad3. de 14.10.2008
IOllwda ÚS tiJlhas 149/°/1 O\,o~do livro n(\ 157 sob o nO 10.719/08. O imóvcl constante do presente registro foi
adquirido por LUIZ UCI/OA TEIXI'.,"/RA. acima jÚ qualificado por compra feita a OCTANTIS CONSTRUÇÕES Ê ENGENHARIA LTDA .. com sed~ <1 Travessa Agrário Cavalcante . .349. Altos. nesta cidade
de Altamira. Estado do Parú. legalmente representada nos ternms de seus aIOS constitutivos arquivados na Junta
Comerciai do Pani. sob o n° 1590000·4005. elll 27.il.i979, e inscrito no CGC!MF sob o n" 00.470.773/000 I·J i.
neste ato representada por seu sócio diretor Sr. IVAN SILVEIRA DE ALMEIDA. brasileiro, casado, web designer.
portado]" da cédula de identidade RG n° 16.525.370~SSPMG e detentor do CPF/MF nO 1/6.808.906-97. residente c
dOlllicikido na Av. Frei Henrique Diniz n° 410. Bloco B. apto.102. BailTo Nova Cachoeirinha. na cidade de 8elo
Horizonte/MG. ora ele passagem por esta cidade. Pelo preço certo e ajustado de RS-/.O(){),OO (Hum mil reais), cuja
avalia\(i'ío da Prefeitura Municipal de AIt:llllira/PA: foi 110 valor de RS-7.{){){),(J{) (Sete mil reais). Condicões: às da
Escria ti. O/referido é verdade e dou fé. Altamira-Parú. 14 de Outubro ele 2008. A aliciaI Interina. (a)
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IMÓVEL - Um ..!móvel Urbat~o. situado n,a ~ua Coqueiro. B,airro Jardin Ori te'.cdes.i?;fª~.9~:Ô':~8!n-6V~sde Lote n°
O" da quadra ",A . com a seguinte carélclí.Tlstlca: perfaz uma arca total d 25( ,()O /112 (DÚzentosfOlclllquenta metros
quadrados). com os seguintes limites c conlhlJltações: Limita-se pel,a RENTE: com a Rua Coqueiro, onde mede
10.00 metros: FUNDOS: com o lote JJ da mesma qU(ldra, onde me
10.00 metros: LADO DIREITO: C0111 () lote
03 da mesma qundra. onde l11ede 25.00 llletms e LADO ESQUERDO: com o lote 05 da mesma quadra. onde mede
15,00 1l1etros. PROPRIETÁRIO: O senhor ANDRÉ LUIZ XAVIER NOVAIS, brasileiro. casacIo sob o regime ela
comunhào parcial de bens com 1\10/';(/ .foce/flla Undoso c Silvo Novais, Illaior. capaz. representante comerciaL
portacIor cIa carteira cIe icIeotidade RG nO 227067629-SSP/SI' expedida em 09/09/1987 e detentor do CPF/MF sob n"
328.737.5 \3-04. residente c domiciliado na Rua Xingu n" 2692, Bairro Uirapuru. nesta cidade de Altamira, ES\Cldo
do Par3. Registro Anterior: às (/s,(}O! do livro 2-AAAE sob o
RLJ-1H-25~6()5. O referido é verdade e dou fé.
Altalllira-Paní. 17 de Olltubro d'e .2008. A Oficial Interina. (a)
.....,
R-I-M-25. 738-Nos tcnnos da Escritura Pllbl ica de Compnl CjVCI a, destas Notas datada de \ 7. \ 0.2008 lançada ~lS
\15.16\\,°/162 e v.'" do \lvrO 11" \57 sob () n" 10.735/08. O imóv. I constante do presente registro foi adquirido por
ANDI{(, LUIZ XAVIER NOVAIS, acima .jil qualificaCi0
por compra reita a ADRIANO COOUElRO DOS
:/
SANTOS, brasileiro, solteiro. maior. capaz. contabilista, portador da carteira de identidade RG n° 3.í93.692SSP/PA e do CPF/Mr n° 6S9.601.222~OO, residente c domjciliado na Avenida Leste Oeste n° 3.700. Bairro Sudam
11, nesta cidade de Altalllira, f::stnclo do Pm"{L Pelo preço certo e ajustado de RS-S.()()(),()() (oito mil reais). Condições:
às Cü\ Es' 'it Ira. ~f~'ido é vcrdade c dou fé. Altamira-Pan\. 17 de Outubro de 2008. 1\ Oticial Interina (a)
111!!Y Ar.c,t.iefc do NQ;:;lmer.W
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IMÓVEL - Um Imóvel Urbano. situado na Rua Coqueiro, Bairro Jardin 01~, lHe. tI€sigilado":lna planta de Lote 11°
;
, V"<...IU - ,'E-:""'s!rc !ir. Ir1'ÓVf"'"
05 da quadra ·'A com a seguinte característica: perfaz uma área total· 25(},OO m;,{QiJ&eJ.1~Õs c cinquenta metros
quadrados), com os seguintes limites l: confrontações: Limita-se pela FRENTE: com a R.ua Coqueiro, onde mede
10,00 metros: FUNDOS: com o lote 32 da mesma quadra, onde mede 10,00 111etros: LADO DIREITO: com o lote
04 da mesma quadra. onde mede 25.00 Illelros c LADO ESQUERDO: com o lote 06 da mesma quadra. onde mede
25.00 metros. PROPRIETÂRIO: O senhor ANDRÉ LUIZ XAVIER NOVAIS, brasileiro. ca:-iado sob o regime da
cOlTIunh?ío parcial de bens com Maria .fuce/lJIa Lindoso e S'i/va Novais. maior. capaz. representante comercial.
port8dor da cal1eira de identidade RG n'-' 227067629-SSP/SI) expedida em 09/09/1987 e detentor do CPF/j\/IF sob nO
328.737 ..513-04, residente e domiciliado na K.ua XingullO 2692. Bairro Uir3.pul"u. nesta cidade de Altamira. Estado
do Par<Í. Registro Anterior: às .flsJ)()/ do Ih'ro 2-AAAE sob o ° R-/-kl-25.605. O referido é verdade e dou ré.
Altalllir8-Pará, 17 de Outubro de 2008. /\ Oficial Interina. (a)
. /"
R-I-M-25.739-Nos termos da Escritura Pllblica de Compra e/V lda, destas Notas datada de 17.10.2008 lançada as
tls.163v"1164 e v.o do livro 11° 1.57 sob o n° 10.736/08. O illló 'el constante do presente registro foi adquirido por
ANDRÉ LUIZ XAVllêR NOVAIS. acima Já qualificaRa por compra feita a ADRIANO COQUEIRO DOS
SANTOS. brasileiro, solteiro, maior, capaz, contabilista, portador da carteira de identidade RG n° 3.793.692SSP/PA e do CPF/MF nO 659.601.222-00. residente e domiciliado na Avenida Leste Oeste nO 3.700. Bairro Sudam
11. nesta cidade de Altalllira. Estado do Parcl. Pelo preço certo e ajustado de R$-8.()()().OO (oito mil reais). Condições:
clS da Escritura.! O re.teh·d.o é verd8de e dali fé. Altalllira-Paní. 17 de Outubro de 2008. ;\ Oticial Interina (a)
n
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IMOVEI.. - Um Imóvel Urbano. situado na Rua Irmão Fernandes. Bairro!.r, ditl1"d~r~fllB.":desiÇlílXtla"'rffitiplanta de
tO" I I
d ' A"
.
,.
/
,-,,,d<,, 'fllt-q"d
j ) e 11 =-- (3 qua ra '_ . com a seguII1(e característIca" perfaz lima ár:~(l toltll de !?Jl)WO-m3~(@uÚlltQs.tCscinqllcl1ta
1l1etros quadrados), c()m os seguintes limites (' confl"olltaçõcs: Liríliw.-se pela FRE1\!tré":, 'com a Rua Irmão
Fenl(1lldcs. onde mede 10.00 metros: FUNDOS: com o lote 16 da mesma qUêldra. onele mede 10.00 metros: LADO
DIREITO: C0111 O lote 20 do meStllil quadra, onde mede 25,00 metros e LADO ESQUERDO: com o lote 22 da
!

mesma quadra. onde lIlede 25.00 metros. PROPRIETÁRIO: O senhor RONALDO ALVES SOARF:s. brasileiro
solteiro. 1l1(jiOL capaz, administrador. portador d<.\ carteira de identidade RG n° M-9\06922-SSP/MG e do CPF/i\1F
nO 029.7?2.48~-90. residente e domiciliado na ;\lmncda São Pedro n° 4164, Gairro lei. Independente!, nesta ciebde
de Alt:lllllra. !:.stado do I)(trá. Registro ;\ntcrior: àsfls.OOf do Ih'fO 2-AAAE sob o n° R-J-/11-25.6()j. O referido é
verdade e dOLl fé. Alw1llira-Par{L 17 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. n ~'?
R-I-M-25.740-Nos termos da Escritura Pllhlica de Compra c Venda. destas ot s datada de 17.IO.2008Iançach as
tls.16Svo/166 e V.O (~(~ li:To nO 157 SO? 011:', IO.73?/08. O imóvel constante cio presente registro foi adquirido por
RONALDO ALVES SOARES. aCima .Ia qualificado por compra feita a ADRIANO COQUEIRO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, maioL capaz, contabilista. portador da carteira de identidade RG n° 3.793.692SSP/PA e do CPF/MP 11" 659.601.222-00, residente e domiciliado na Avenida Leste Oeste n° 3.700, Bairro Sudal1l
11. nesta cidade de !\Itamira. Estado do f><ml. Pelo preço certo ç ajustado de R$-8.000,OO (oito mil reais). Condicões:
o, ela; ",- itllljvÓrefcrido é verdade c elo" le. Altalllira-Pará. 17 de Outubro de 2008. A Ollcial Interina (a)
AV/l- -25.740 - Feito para constar que no imóvel acima descrito e confrontado foi edificada uma OI ~asa
ReSidencial. situada na Rua Irmão Fernandes sinO, Bairro .Id. Oriente. nesta cidade. com LICENÇA PARA
CbNSTRÚÇA~O DE N° /4//08, datada de 03.11.2008, assinada por (a) Tc1nia Maria de ~1edeiros Costa. Arquiteta.
(?'REA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo Fóbio F. Ivlansour. Secretário de Obras. Matrícula n° 02150.
Construção própria em alvcnaria. com tJ"(lvejamento em 1l18deiras de lei. coberta com telhas de barro. tod8 forrad8
em PVc. Características: Internamente: cinco (05) portas el11 madeiras de lei. [xternamente: duas (02) porws em
ferro e vidro inclusive a de acesso para o quintal. sete (07) janelas em ferro e vidro e dois (01) vilrô. Ik.Rendênci~\s:
uma (O 1) sala de estar, lima (O I) sala de jantar. uma (O I) cozinha, uma (O 1) área de serviço. dois (02) dormitórios.
um (01) Hall. um (Ol) WC com banheiro contíguo social e uma (O I) suíte. todos em piso de cer,lmica. De1"iva(50 de
Água: Poço Comum. Iluminação: Centrais Elétricas do Pará-CELPA. Serventia Sanitária: WC, com fossa séptica.
Área Construída: 69.83111 2 (sessenta e nove metros e oitenta e três centímetros quadrados). Valor dn Construção:
R$-4S.000,OO (quarenta e oito mil reais). Certidtio: Dispensada a Certidão Negativa de Débito-CND, em virtude de
a construção possuir área inferior a 70.00 Jl12 (Setenta 1l1C~~
lIa~):-'O rcferido é verdade c dOll fé. Altamira.'
N"
i' ') 8. A Oficiallnterini1. a
/ 'J
.
j

AV-2-M-25.740 - Procede-se a esta avcrb'Zlção pma/col ar a CARTA DE \-\AH1TE-SE. a seguir transcrita
Imprc~so o Escudo Municipal. Prefeitura MlInicipal.,d~ Altalllira. Estado elo P'lrá. Secretaria de rvlullicipal de Obras.
Viação e Infra-Estrutura. ('ARfA DE HABITE-SE N° 1155/2(1118. De acorelo com o despacho proferido a 03 de
Novembro de 2008 no processo de n" 141/08, requerido por Ronaldo Alves Soares, protocolo n° 262108 de 03 de
Novembro de 2008, a construção existente na Rua Irmão Fernandes s/no. Qd. A lote 21, Bairro Jd. Oriente. roi
concluída de acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras. Lei Municipal n° 1.394/97.
aprovado no dia 27 de junho de 1997. conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N" 141108. expedida em 03
de Novembro de 2008 e por requerimento do interessado de prol. N° 263/OR de 03 de Novembro de 2008. estando.
pois, em condições de ser habitada e/ou utilizada em área construída total de 69,83 m1 (sesst:nl<l e nove metros e
oitenta e três centímetros quadrados). Foram pagas as taxa~, conforme DAM, expedido em 30 de Outubro ele 2008.
Altamira·(PA), 03 de Novembro de 200R. (a) Tânia Maria de Medeiro1s Costa. Arquiteta. CREA-31 S6-D-RN-4574V~PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de Obras.]\' t I cuia n° 02150. O referido é verdade e dou JC.
?
- i 1nt rilla a
- os termos o contrato por instrumento particu ar e compra e venda de unidade isolada e In mútuo
com obrigações e alienação fiduciária-carta de crédito {ihdi Idual-FGTS. Contrato N°-8055JO000333. A Qualificação das partes: Vendedor: Ronaldo Alves Soares, nacionalidade brasileira, separado judicialmente,
nascido em I 1/07/1976, autônomo, portador cIa carteira de identidade CNH OI 79454337 I expedida por CNT/PA
em 05/05/2004 e do CPF 029.792.486-90, residente e domiciliado em Alameda São Pedro, 4164, Independente I,
em Altamira/PA. Compradores e devedores fiduciantes: Geraldo Pereira de Jesus Silva, nacionalidade brasileira,
casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24/02/1969, motorista, portador da carteira de
identidade RG 2449876 expedida por SSP/PA em 27101/2004 e do CPF 333.498.512-15 sua esposa Simone Vieira
de Andrade, nacionalidade brasileira, nascida em 26/02/1987, repositor, portadora da carteira de identidade RG
5039478 expedida por SSP/PA em 19/08/2002 e do CPF 943.622.542-34, residentes e domiciliados em Rua da
Granja, 3787, ld. Oriente, em Altamira/PA. Credora Fiduciária: Caixa Econômica Federal-CEF, instituição
financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei nO 759, de
12.08. I 969, alterado pelo Decreto-Lei n" 1259 de 19.02. I 973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente
'.
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IMÓVEL - Um Imóvel Urbano. situado na Rua Coqueiro, Bairro Jardim 9{iegfe', êi~sí·mJ.$ff9.';ff~1p.vrnf@'t1e Lote nO
..
. .
' .
r·
- '.
12 da quadrn nA . com a ::IcgUlllte caractCrlstlca: perfaz uma aren total detl5(),()() ,},':C{"if)uze-ntos"c ~clOq!l.eJ1!a metros

quadrados). com os segllimcs limites e cOllrl'olllaçàcs: Limita-se pela FRENTE: com a RttáTrCb'qt'Í'eiro. onde Illede
10,00 metros: FUNDOS: COIll o lote 25 da mesma quadra, onde mede IO.()O metros: LADO DIREITO: com o lote
11 da mesma quadra, onde mede 25,00 metros e LADO ESQUERDO: C0111 o lote 13 da mesma quadra. onde mede
25.00 metros. PROPRIETÁRIO: A senhora ADRIANA SOUZA DA CRUZ. brasileira. solteira. maior. capaz.
autônoma. portadora da carteira de identid,lde RG na 3643295~PC/PA e detentora do CPF/MF sob na 715.999.0g2~
04, residente e domiciliada na Ruo MoJloel Umbuzeiro n° 1954. Casa 04. J3airro Centro. nesta cidade de Altamira.
Estado do Pará. Registro Anterior: às.fls.OOf do Ih'r() 2-AAAL' sob o n R-I-jl4~2J:6(}5. O referido é verdade e dou
fé. Altalllira-Pará. 17 de Outubro de 20m'L A Oficial Interina. (a)
7
/
R-I-M-25.7-tI-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Ven ,. destas Notas datada de 17.10.2008 lançada as
nS.167vo/l68 e v.o do livro n° 157 sob () n° 10.739108. O imóv~1 constante do presente registro foi adquirido por
compra I"cita a ADRIANO COOUEIRO DOS
ADRIANA SOUZA DA CRUZ. acinw jó qualificada
SANTOS. brasileiro. solteiro. m<lior. capaz. contabilista. portador da carteira de identidade RG n° 3.793.692SSP/PA e do CPF/MF n(\ 659.601.222-00, residente c domiciliado na Avenida Leste Oeste nO 3.700. Bairro Suclalll
11. IlCstêl cidade de J\ltalllira. Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$-8.0()(},()() (oito mil reais) Condiçõe.s:
às da [ser i . ri... O r>Jerido é verdade c dou ré. Altalllira-l)ará. 17 de Outubro de 200R. A Oficial Interina (a)
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R-6-M-2.684-Nos termos da Escritura Pública de Compra c Venda, destat<)~'ota ' datad(l.itCi'~_~·f~.~!:º~]"Õi~~\I~qrçada às
fls.147vo/148 e v.o do livro n° 157 sob o nO 10.728/08. O imóvel constaQ.te d presente rêgistro-foi adquirido por
MARIA ALVES DA COSTA, acima já qualificada por compra feita a .JOSÉ MIGUEL DA COSTA. brasileiro,
solteiro, maior. capaz, funcionário pllblico, portador da carteira de identidade RG nO I 377209-SSP/PA e do CIC/Mfsob n° 065.990.442-04, residente e domiciliado na Rua Manoel Umbuzeiro nl ' 1740. Bairro Centro, nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$-25.1I1I1I.1I11 (Vinte e cinco mil reais). Condicões: às da
Escritura. O re~dido ,.é verdade c dou fé. Altamira-Pará, J 7 de Outubro de 2008. A Oficial Interina (a)
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IMÓVEL - Uma (O!) Parte Ideal. na 3rea de expansão urbana deste Municí o de·I;ÃliTá~m·i·l:à~p·ã;:-á' destacado da
porção maior, conforme memorial descritivo a seguir transcrito: i\IE/t40íu1~i!;iiES'CRI11Vb:ó'l7Jêntificação da
Propriedade: Nome do Proprietário: ~/ARIA NATAL DA COSTA. Endereço: Rua fyfarlõe! Xrnorim nO 3505, lotes
05-8 e 07-A da quadra 10. Loteamento: Coopertr"on I. i\lt3mira-Pará./lPcrírnetro: 74,00 (.setenta metros). Área:
2
300,00 m (Trezentos metros quadrados). Município: Alt81l1ira. Localização: Sede do Município: Dentro da Légua
Patrimonial. Li1Jlite.~ e ('oll(roI11aciJe.\'. Perímetro: Urbano. FRENTE: com Rua Manoel Amorim, onde mede 12,00
m, FUNDOS: com lotes 06 e 08 da me"llil quadra, onde mede 12,00 m, LADO DIREITO: com o lote07-B, onde
mede 25,00 m. LADO ESOUERDO: com o lote OS-A, onde mede 25,00 m, Altamira (Pa), 17 de Outubro de 2008,
(a) Tânia Maria de Medeiros Costa, Arquiteta, CKEA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP, Assim está, PROPRIETÁRIO:
A Sra. MARIA NATAL DA COSTA, brasileira, solteira, maior, capaz, do lar, portadora da carteira de identidade
RG nO 1.329,588-SSP/PA e do CPF/MF sob nO 668.808.314-00, residente e domiciliada na Rua Manoel Amorim na
3505, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Re o lstro Anterior: àsfls'()34 do livro 2-C, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Altamira, Estado do p" "sob-c(ll" /.033. O referido é verdade e dou ré. Altamira-Pará,
27 de Outubro de 2008, A Oficiai Interina. (a)

! til /'

R-I-M-25,742-Nos termos da Escritura Públicã d Compra c Venda, destas Notas datada de 20.10.2008 lançada as
fls.17h,o/172 e v.o do livro n° 157 sob o nü 1'0.7. 0108. O imóvel constante do presente registro foi adquirido por
MARIA NATAL DA COSTA, acima já q/tali Icada por compra feita a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
MISTA NOVA FRONTEIRA LTDA-COOPERFRON, com sede estabelecida na Rodovia Alacid Nunes, km-02,
nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, portadora do CNPJ/MF nO 15,156,328/0001-15, Inscrição Estadual nO
15,071,687-7, Af. INCRA 513/73, representada neste ato por seu Presidente o senhor GERALDO EMIOIO
BEZERRA, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nO 134,958S-SSP/PA e do CPF/MF
nO 020.358.712-04, residente e domiciliado à Rodovia Trnl1samazônica, km-23, nesta cidade de Altarnira, Estado do
Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$-2,IIOO.OO (Dois mil reais), cuja a aliação da PreCeitura Municipal de
Altamira/PA foi no valor de R$-22.000,(){) (Vinte e dois mil reais). Condi - S' 's'~Escritura, O referido é verdade
e dou fé. Altamira-Pará, 27 de Outubro de 2008. A Oficia! Interina (á)~'ia Cf, -.He!a4<JNI',IdM'Yt.to
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lMOVEL - Um (O 1) lote de terra urbano, situado na Rua Maceió, e'nc vadó'á.fioS'ulbteamenfoMde"nominado
"COOPERFRON
localizado nesta cidade de Altamira, Estado do \,5l(á, esigna~<bnJbíYl~XÚ~~~g~~I}h~~vP,~ /3 da
quadra n° 12, com a seguinte característica: perfaz uma área total 300.0fJ m 1 (Trezentos metroslquadmdos), com os
seguintes limites e confrontações: Limita-se pela FRENTE: com a Rua Maceió, onde mede 12,00111 (doze metros);
pelo LADO DIREITO: com o lote 15 da mesma quadra, onde mede 25.00 m (vinte e cinco metros); pelo LADO
ESOUERDO: com o lote II da mesma quadra. onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros) e pelos FUNDOS: com o
lote 14 da mesma quadra. onde mede 12,00 m (doze metros), PROPRIETÁRIO: O Sr. LlNDOMAR DlOGO nA
SILVA, brasileiro. casado sob o regime da comunhão parcial de bens com SinGra Lubiatiâ lvJendes Diogo,
autônomo, portador da carteira de identidade RG n' 2408291-SSP/PA e detentor do CPF/MF sob n' 338.515.22249, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfírio n° 3228, nesta cidade de Altamira/PA. Re2istro Anterior:
às tls,li34 do fivro 27(;JS~I' 1.033. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 27 de Outubro de 2008. A
Oficial Interina. (a)
R-l-M-25.743-NoS e ))OS da Escritura Pública de Compra e Venda. destas Notas datada de 27.10.2008 lançada as
nS.175v°1!76 e
d livro n° 157 sob o n° 10.742/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido por
LINDOMAR DIOGO DA SI LV A, acima Já qualificado por compra feita a COOPERA TlV A
AGROPECUÁRIA MISTA NOVA FRONTEIRA LTDA-COOPERFRON. com sede estabelecida na Rodovia
Alacid Nunes, km-02. nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, portadora do CNP l/MF n' 15.156.328/000 I -I 5,
Inscrição Estadual n° 15.071.687-7, Ar. INCRA 513173, representada neste ato por seu Presidente o senhor
GERALDO EMIDIO BEZERRA, brasileiro, casado. agricultor, portador da Cédula de Identidade RG n' 134.9585SSP/PA e do CPF/MF n° 020.358.712-04, residente e domiciliado à Rodovia Transamazõnica, km-23. nesta cidade
de Altamira, Estado do. Pará. Pelo preço eet10 e ajustado de RS-2.000,01i (Dois mil reais) cuja avaliação da
Prefeitura M nieipal de Altamira/PA foi no valor de RS-6.lilili,00 (Seis mil reais), Condicões: às da Escritura. O
referido
verdade e dou fé. i\ltamira-Pará, 27 de Outubro de 2008. A Oficial Interina (a)
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AV-I-ML25 43- Feito para constar que no imóvel acima descrito e confrontado foi edificada uma (OI) Casa
Residencial,' situada na Rua Maceió s/n', Cooperfron I, nesta cidade, com LlCENCA PARA CONSTRUCÃO DE
N° 145108, datada de 11.11.2008, assinada por (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN4574-V'-PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de Obras. Matrícula n' 02150. Construção própria em
alvenaria, com travejamento em madeiras de lei, coberta com telhas de barro, toda forrada em PVc. Características:
Internamente: seis (06) portas em madeiras de lei. Externamente: duas (02) portas inclusive a de acesso para o
quintal, seis (06) janelas e três (03) vitrô. Dependências: uma (O I) sala de estar, uma (O I) sala de jantar, uma (OI)
copalcozinha, uma (OI) área de serviço, um (OI) donnitório, um (OI) Hall, um (OI) WC com banheiro contíguo
social e duas (02) suítes sendo que uma contém um closct, todos em piso de lajotas. Derivação de Água: Poço
Amazonas (comum). Iluminação: Centrais Elétricas do Pará-CELPA. Serventia Sanitária: WC, com fossa séptica.
Área Construída: IDO,OO 111' (Cem metros quadrados). Valor da Construção: R$-66.000,00 (Sessenta e seis mil
reais). CertidlÍo: Certifico e dou fé que foi apresentado a Certidão Negativa de Débito-CND n' 02296200812003020, emitida em 16./2.2008 com validade até 14.06.2009, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro SocialDiretoria de Arrecadação e Fiscalização, finalidade de averbação da obra de construção Civil no imóvel localizado
à Rua Maceió s/n', Cooperfron I. Altamira-Pará, na forma do dispositivo na Lei 8.212fl991 e suas alterações, que
para a finalidade discriminada, inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão em nome do contribuinte
acima identificado, ressalvando ao INSS o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada
devida:. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 16 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)

•

\
-.
-urroce e-se a esta averbação para constar a CARTA DE HABITE-SE, a.seguir transcrita
Impressg\f!':scu1I8 Municipal. Prefeitura Municipal de Altamira. Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e Infra-Estrutura. CARTA DE HABlTE-SE N" 059/2008. De acordo com o despacho proferido a 10 de
Novembro de 2008 no processo de n' 145/08, requerido por LinGomar Diogo Da Silva, protocolo n' 276/08 de 10
de Novembro de 2008, a construção existente na Rua Maceió s/tt'. Qd, 12 lote 13, Cooperfron I, foi concluída de
acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal n' 1.394/97, aprovado no dia 27
de junho de 1997, conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N' 145/08, expedida em 11 de Novembro de
2008 e por requerimento do interessado de prol. N' 279/08 de II de Novembro de 2008, estando, pois, em
condições de ser habitada e/ou utilizada em área construída total de 100,00 m' (cem metros quadrados). Foram
pagas as taxas. conforme DAM, expedido em I I de Novembro de 2008. Altamira-(PA), 12 de Novembro de 2008.
(a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3 156-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. Mansour.
Secretário de Obras M ricula n' 02 ISO. O referido é verdade c dou fé. Altamira-Pará, 16 de Dezembro de 2008. A
Oficial Interin
\lntr~tp..... ~.~IJrr Instrumento part\cu:"iw ue compra e ven a e um {
R-2-M-25,743fidiWlál~a de crédito individL:al-FGTS, com utilização dos recursos da conta
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IM~":EL - Matrícula feit,a para ~onstar o ~ít.uto Definítivo. de Pr?priedads(a slgl}iE:!\~~}~9~~b)_~_I_I.np're~so ,0 Escudo
Municipal. Estado do Para. Prefeitura MuniCipal de Altanma. TITULO DEI-t/vi'iIvo .DE'PROPR1ED9JDE N"943/84. Dr. EdmJ!son Moreira Veras, Prefeito MuniCipal de Altarl1lra. E'stado do Párá7i(llSBndo;de~~sua.~LaJnbulções
legais c de acordo com o que dispõe os Artigos lO. 13\\ 15° ela Lei Municipal 016/80 crê(\27fl0J80 que autoriza o
Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do Patrimônio Municipal. Concede a ANANIAS ALVES CORRÊA,
brasileiro, casado. agricultor, residente e domiciliado nesta cidade. à rua 1° de Janeiro n° 2180, o presente Título
Definitivo de Propriedade do terreno urbano sito a Rua I () de Janeiro, entre a Travessa Pedro Gomes e Travessa
Agrário Cavalcante, nesta cidade, com as seguintes características: com área total de 477,40 111 2 (quatrocentos e
setenta e sete metros e quarenta çentímetros quadrados), com as seguintes dimensões e limites: Lado Direito: com o
Sr. Deoclécio Batista dos Santos, onde mede 44,00 metros; Lado Esquerdo: com o Sr. Messias Mata dos Santos.
onde mede 44,00 metros; Fundos: com quem de direito, onde mede 10.70 metros; Frente: com a Rua 10 de Janciro,
onde mede I 1,00 metros, ficando referido terreno. de ora cm diante, livre c desembaraçado para toda e qualquer
transação com terceiros, sendo o presente Título o documento comprobatório, ressalvadas as obrigações tributárias.
Este Título foi registrado à página do 165 do livro n° 003 de Registro de Títulos Definitivos de Propriedade.
Prefeitura Municipal de Altamira (PA), 18 de outubro de 1984. (a) Dr. Edmilson Moreira Veras. Prefeito
Municipal. (a) Ozeas Nascimento da Silva. Dir. Depto. de Finanças. (a) Antônio Abucater Mansom. Dir. Depto. O.
e Servo Urbanos. PROPRIETÁRIO: O Sr. ANANIAS ALVES CORRÊA, brasileiro. casado. portador da carteira de
identidade RG n' 6450615-PC/PA e do CPF/MF n' 010.953.072-15. residente c domiciliado no Sítio Novo. Estrada
do Pedral, neste Município de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: as fls.295 do liv o 3·F ..... no 1.434. O
,,'/
.
referido é verdade e dou fé. Altamira·Parú, 29 de Outubro de 2008. A Oficiai Interina. (a)
R-l-M-25.744·Nos termos do TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N'-943/84/
do de 18.10.1984. O
imóvel constante do presente registro foi adquirido por ANANIAS ALVES CORRl'A( a ma já qualificado por
compra feita a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PARÁ. lirmado pelo Df. Edmilson Moreira
Veras, Prefeito Municipal de Altamira, Estado do Pará, usando de suas atribuições légais e de acordo com o que
dispõe os Artigos 1°, 13'\ ISO da Lei Municipal 016/80 de 27/10/80 que aut riza o .Executivo Municipal a dispor de
bens imóveis do Patrimônio Municipal. Sem valor declarado. Condi õ : as...dtt/Escrítura. O n~ferido é verdade c
dou fé. Altamira-Pará, 29 de Outubro de 2008. A Oficial Interina (a)

NMZ'St

.!v ,c. ieta, o l!u.s::UII'CIi:tJ
. dciéil i ntewlCl

10
/

J

•

fiel

. F<:eoislro de imóveis

At.ami,.. - PÁ

FOLHAS
149

MATRíCULA
25.745

•

OFICIAL(n)

_____

IMÓVEL - Matrícula feita para constar o Título de Domínio, a seguir tránsc 'ltO: Impressõto!!(~sc·udo -Nacional.
Ministério do Desenvolvimento Agrário-MOA. Instituto Nacional de Col(Çlliz~ ãdoeORtw~~~:~)g~1\rn?:f~CRA . .QlCaracterísticas do Título. Título de Domínio, sob condição resolutiva. N~mcro do Título: PA-009200000267. Data:
28/04/2003. Local de Emissão: Belém. Uf-: PA. Processo Administrativo: 5410 I 000523/99-14. D2-0utorgante:
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-Incra, Autarquia Federal criada pelo Decreto-Lei n° 1.110 de
09 de julho de 1970. alterado pela Lei n° 7.231 de 23 de outubro de 1984. CGC nO 00.375.972/0001-60. sede e
jurisdição em todo território nacional. 03-0utorgado: I'rtari(l Sllirlelle AJellezes de Andrade. Nacionalidade:
Brasileira. Estado Civil: solteira. Profissão/Atividade principal: agricultora. Documento de Identificacão: 3786824SSP/PA. CPF/CGC: 749.315.712-04. Data: 18/1111977. Naturalidade: Altamira. UF: PA. Código do Beneficiário:
PA-009200000267. 04-Fundamentacão legal: Leis nO 4.504. 30 de novembro de 1964: 4.947 de 06 de abril de 1966:
8.629 de 25 de fevereiru de 1993 e Decreto nO 59.428 de 27 de outubro de 1966 e alterações posteriores. 05Características e confruntações do imÓvel: Identificação do imóvel: PA Assurini. Número do lote: 304.
Denominação da Gleba: (em branco). Imóvel: Rural. Município de Localizacão: Altalllira. UF: PA. Código cio
imóvel no SNCR: 0000436831595. Área (Há): 90. I 343. Área por extenso: noventa hectares, treze ares e quarenta e
três centiares. Confrontaeões do lote: NORTE: Lotes 306-A; 306 e 304-A; SUL: Lote 303; LESTE: Lote 312;
OESTE: Lote 164. Planta e memorial descritivo, em anexo, integram o presente título e deverão igualmente compor
o registro de imóvel correspondente. Data: 29/03/2000. Responsável pela medicão/demarcação: (a) Joacir José
Milanez. CREA: 3522. Visto: PA. Registro Imobiliário. Proprietário: Incra. Matrrrransc: 23.074. Oficio: U. OF.
Livro: 2-AA 1'. Folha/Ficha: 225/226. Comarca: Altamira. 06-Preco e condicões de pagamento do imóvel: valor cio
hectare: R$-55,OO. Valor do imóvel + bcn!citoria (se houver): H.$-4.957,39. Número de Prestações: 17. Freqüência
de Pagamento: Anual. Valor da la Prestação I~S-291,61. Data do vencimento da la Prestação: 28/04/2006.
PROPRIETÁRIO: A Sra. MARIA SIIIRLENE MENEZES DE ANDRADE. brasileira. solteira. agricultora.
portadora da carteira de identidade RG n" 3786824-SSP/PA e do CPF/MF n° 749.315.712-04. residente e
domiciliada neste município de Altamira/Pará. Registro Anterior: às fls.225/226 do livro 2-A T sob o n° 23.074. O
referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará. 29 de Outubro de 2008. A Oficiai Interina. a)
R-I-M-25.745-Nos termos do TíTULO DE DOMíNIO N"-I'A-0092(){}()()()267, datad d '28.04.2003. O imóvel
constante do presente registro foi adquirido por MARIA SIIIRLENE MENEZES DE ANDRADE. acima .iá
qualificado por compra feita ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACA-O E REFORMA ACRARIA INCRA. Autarquia Federal criada pelo Decreto-Lei nO 1.110 de 09 de julho de 1970. alterado pela Lei nO 7.231 de
23 de outubro de 1984, CGC nO 00.375.972/0001-60. sede c jurisdição em todo território nacion<11. Condições: às do
referido "tu~1efcri~O é verdade c dou fé. AÚamira'-Pará, 29 de Outubro de 2008. A Oficial Interina (<1)
1I~1; Ar.c_~:e~a dn Nll.dfl1ento
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IMÓVEL - Matricula feita para constar o Título Definitivo, a seguir tráA"~t7" 'o~-)'lnfprésso~/o=ESêüdo Municipal.
.
..
1
.011<:1'-- ""fCO,",').
~ ,
Repubhca Federativa do BrasIl. I:.stado
elo Para. PrefeItura MunIcIpal de A,ltC).ll)tra';?cT./1-ULO"./JEJINITIVO N"070/2()()4. Exmo. Sr. Domingos Juvenil Nunes de Sousa. Prefeitura MunicipafllJde1irAltamira. no uso de suas
atribuições e de acordo com o artigo I [ das Disposições Finais e Transitórias da Lei Orgânica do Município.

regulamentada pela Lei Municipal nO 1.504, publicada no Diário Oficial do Município do Município. Edição nO 1I

•

de 06 de junho de 2003. Faz saber que mandou expedir pela Prefeitura MUllicipal de Altalllira, o presente Título
Dermitivo em favor de ENÉAS ASSUNC;io CARDOSO. brasileiro. com RG n" 2302371-SSP/PA e CPF:
049.007.292-15. residente e domiciliado nesta cidade, o lote de terra denominado Lote Urbano, sito Av. Perimetral.
nO 3024, Qd. R ~ Sudalll 11, Bairro Uirapuru. com área de 184,00 1l1~ de terreno, com os limites e confrontações
seguintes: FRENTE: 8,00111, com Av. pcrilllctral; LADO DIREITO: 23,00 lll, com a Quadra Policsportiva; LADO
ESOUERDO: 23.00 m. com quem de direito: FUNDOS: 8.00 m. com quem de direito. Cujo memorial descritivo
integra o Processo Administrativo nO 8793. Este Título foi registrado na página 070/2004 do Livro de nO 010 do
Registro de Título Definitivo de Propriedade ela Divisão de Demarcação e Titulação de TelTas da Municipalidade.
Em conseqüência, fica o (a) beneficiário (a) investido (a) do direito de propriedade do referido imóvel de acordo
com a legislação em vigor. Altamira-Pá, 26 de julho de 2004. (a) Eng.o Domingos Juvenil Nunes de Sousa. Prefeito
Municipal. (a) Ilegível. Secretário de Finanças. PROPIIIETIÍRIO: O Sr. ENÉAS ASSUNVio CARDOSO.
brasileiro, solteiro, autônomo, portador da carteira de idcIllidade RG nO 230237 J -SSP/PA e do CPF n° 049.007.29215, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Manoel Umbuzeiro nO 2120, Centro. Registro Anterior: às tls.252
do livro 2-E sob o In" l.s2i O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 03 de Novembro de 2008. A Oficial
Interina. (a)
// /
.
R-I-M-25.746, o termos do TíTULO DEFINITIVO N"-070/2004. datado dc 26.07.2004. o imóvel constante do
presente registro
, oi adquirido por ENJi'AS ASSUNC·fo
. CARDO.50, acima já qualificado por compra feita a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PARA. firmado pelo EXl11o. Sr. Domingos Juvenil Nunes de
Sousa, Prefe~tura Municipal de Altamira, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo li das Disposições
Finais e Transitórias da Lei Orgánica do Município, regulamentada pela Lei Municipal n° 1.504, publicada no
Diário Oficial do Município do Município, Edição nO 11 de 06 de junho de 2003. Sem valor declarado. Condicões:
às do Título.
referido é verdade e dou ré. Altamira·Pará. 03 ele Novembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
/
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IMÓVEL - Cinco (05) lotes de terras urbanos. situados na Avenida Belo H9rizol e; desig;;a(jo's~'í,aeplant",de lotes
nO OI, 02, 03, 04 e /4 ambos da quadra nO /6, encravados no Lplea ento denoifiiiúld8A"CONJUNTO
RESIDENCIAL NOVA AL7>tlHIRA'", localizado nesta cidade de AItKmira, Estado do Pará, com a seguinte
característica: Perfazem uma área total de 1.{)()O.OO m 2 (Hum mil metros quadrados), com os seguintes limites c
confrontações: Limita-se pela FRENTE: com a Avenida Belo Horizonte, onde mede 40,00 m (quarenta metros);
FUNDOS: com os lotes 05 e 13 da mesma quadra, onde mede 40,00 m (quarenta metros); LADO DIREITO: com o
Rua Santa Catarina, onde mede 20,00 m (vinte metros); LADO ESQUERDO: COtn a Rua Acre, onde mede 30,00 tn
(trinta metros), PROPRIETÁRIO: O senhor HERMES NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime da
comunhão parcial de bens com Laurene iHartins da Rocha Nunes, médico veterinário, portador da carteira de
identidade RG n° 1.368A47-Segup/PB e detentor do CPF/MF sob n° 660.928.254-49, residente e domiciliado na
Rua Madre Tereza de Calcutá n° 2700, Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às
fls.1I34 do livro 2-C, so
1<033. O referido é verdade e dou fé, Altomira-Pará, 03 de Novembro de 2008. A
Ouciallnterina. (a)
R-I-M-25,747-Nos tr 1 s da Escritura Pública de Compra e Venda, destas Notas datada de 03.1 1.2008 lançada as
fls.181vo/182 e v.o do
, li ro n° 157 sob o n° 10.745/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido por
HERMES NUNES DOS SANTOS, acima já qualificado por compra feita o COOPERA T1V A
AGROPECUÁR0I. MISTA NOVA FRONTEIRA LTDA-COOPERFRON, com sede estabelecida na Rodovia
Alacid Nunes, km-02, nesta cidade de Altamira, Es[odo do Pará, portadora do CNPJ/MF n° /5,156.318/0001-/5,
Inscrição Estadual n° 15.071.687-7, Af. INCRA 513/73, representada neste ato por seu Presidente o senhor
GERALDO EMIDIO BEZERRA, brasileiro, casado, agricultor, pOltador da Cédula de Identidade RG lI' 134.9585SSP/PA e do CPF/Mf n° 020.358.712-04, residente e domiciliado à Rodovia Transamazônica, km-23, nesta cidade
de Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$-2.500.00 (Dois mil e quinhentos reais) cuja
Municipal de Altall1ira/PA foi no valor de R$-4300.00 (quatro mil e quinhentos reais).
referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 03 de Novembro de 2008. A Oticial
Interina
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IMÓVEL - Dois (02) lotes de terras urbanos, situados na Rua Acre, deSi~n/a'd~ftp.iª-~t:~~~~~!gC~I,rJ~Ó-~ e /3 ambos
da quadra n" 16, encravados no Loteamento denominado "CaNJUNTa RE IDEN6li4.L",NOVA ALTAMIRA'"
v
locailzado nesta cidade de Alt3JTI1ra, Estado do Para, com a segulIlte caractenstlca: Perfazem uma area total de
4()(},OO lIe (Quatrocentos metros quadrados), com os seguintes limites e confrontações: Limita-se pela FRENTE:
C0111 a Rua Acre, onde mede 20.00 In (vinte metros); FUNDOS: com os lotes 06 e 07 da mesma quadra, onde mede
20,00 m (vinte metros); LADO DIREITO: com o lote 14 da mesma quadra, onde mede 20,00 m (vinte metros);
LADO ESOUERDO: com o lote II da mesma quadra, onde mede 20,00 m (vinte metros). PROPRIETÁRIO: A
senhora LAURENE MARTINS RaCHA NUNES, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens
com Hermes Nunes dos Santos, engenheira florestal, portadora da carteira de identidade RG nO 2.374.288 2 a via
expedida por SSP/PB e detentora do CPF/MF sob n" 461.163.465-53, residente e domiciliada na Rua Madre Tereza
de Calcutá nO 2100, Jd, Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às fls.034 do livro 2ç, sob o 11 0 (}j33.;0' referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 03 de Novembro de 2008. A Oficial Interina. (a)

I 'I

•

os termos da Escritur8 Pllblica de Compra e Venda, destas Notas datada de 03.11.2008 lançada as
v.o do livro n° 157 sob o n° 10.746/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido por
LAURENE MARTINS RaCHA NUNES, acima já qualificada por compra feita a COOPERATIVA
AGRaPECuARIA MISTA NaVA FRONTEIRA LTDA-CaaPERFRaN, com sede estabelecida na Rodovia
Alacid Nunes, km-02, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, pOl1adora do CNPJ/MF n" 15.156.328/0001-15,
Inscrição Estadual n° 15.071.687-7, Af. INCRA 513173, representada neste ato por seu Presidente o senhor
GERALDO EMIDIO BEZERRA, brasileiro, casado, agricultor, ponador da Cédula de Identidade RG n" 134.9585SSPJP/\ e do CPFJMF n° 020.358.712-04, residente e domiciliado à Rodovia Transamazônica, krn-23. nesta cidade
de Altamira, Estado do Pará. Pelo preço cena e ajustado de RS-I.OOO,OO (Hum mil reais) cuja avaliação da
Prefeitura Municipal.de Altamira/PA foi no valor de R$-4.500.00 (quatro mil e quinhentos reais). Condições: ás da
Escritura. hreferiáo é .verd~de e dou fé, Altamira-Paní, 03 de Novembro de 2008. A Oficial Interina (a)
R-I-M-25.7
fls. I 83vo/l 84
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IMÓVEL - Matrícula feita para constar o Título Definitivo de Propricd5.dJN°._3Ç4~'I.y08;ri·à1 seguir transcrito:
. ,
.
I
:11.~'of\.t'.tO· Ke<I"S-trU cJ;~ lm&/eJ~
.
Impresso Escudo MunicIpal. Rcpubilca Federativa do Brasil. Estado do Para. PrercIWLU~Murl.l.clpal oe Altamlra.
TiTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N"-3.441/08. Pelo pres",fte Título Definitivo, mediante condições
resolutivas, a Prefeitura Municipal de Altamira, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Público Intemo, inscrita
no CNP J sob o ]{' 05.263.1 16/0001-37. neste ato devidamente representado pela sua Prefeita constitucionalmente
eleita, Excelentíssima Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal nO 1.632/06 de
31103/06, complementada pela Lei Municipal nO 1.789/07 de 21 de Dezembro de 2007, que dispõe sobre a alienação
de imóvel urbano do Patrimônio Municipal. Outorga o Sr. T.4.KUYA OZA H/A JÚNIOR, brasileiro, maior,
estudante, domiciliado e residente nesta cidade à Avenida Djalma Dutra n° 2096, bairro centro, inscrito no CPF:
948.467.662-68 e RG n° 5376285-SSP/PA. O Título Definitivo de Propriedade do imóvel urbano sito à Avenida
Djalllla Dutra, bairro centro, com as seguintes características: com área total de 61,20 m 2 (sessenta e um metros e
vinte centímetros quadrados), com as seguintes dimensões c limites: FRENTE: com a Avenida Djalma Dutra, anele
mede 6,80 metros; LADO DIREITO: com a Sra. Luiza Pereira FelTari, onde mede 9,00 metros; LADO ESOUERDO:
com o Sr. Varney York do Nascimento, onde mede 9,00 metros; FUNDOS: com o Sr. Carlos Alberto Martins, onde
mede 6,80 metros. O presente Título, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, foi registrado à página 042
do livro nO 009. Eleito o foro da cidade de Altamira, C0111 renúncia de qualquer outro, para dirimir questões que
resultem dele. Alwmira - Pa, 23 de Setembro de 2008. (a) Odileida Maria de Sousa Sampaio. Prefeita Municipal.
08S: onde consta Avcnida Djalma Dutra, bairro centro, leia-se Rua Manocl Umbuzeiro n° 2069, Vila Rosa,
Casa 04, bairro centro. Em 17/10/08 devidamente assinada por (a) Silvane Feitosa Santana. Coord. De
Planejamento E/E. Ma!. W 01119 Por!. W 0058/05. PROPRIE7iiRIO: O Sr. TAKUYA OZAWA JÚNIOR,
brasileiro, maior, estudante, domiciliado e residente nesta cidade à Avenida Djalma Dutra n° 2096, bairro centro,
inscrito no CPF:,948.467.662-68 e RG n" 5376285-SSP/PA. Registro Anterior: às fis.252 do livro 2-E sob o n'
1.822. O ref';hd0Y'crdade e dou fé. Altamira - Pará, 04 de Outubro de 2008. A Oficial Interina. (a)

!"

.

R-I-M-2S.749 os termos TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N"-3.441/08. datado de 23.09.2008. O
imóvel consta te do presente registro foi adquirido por TAI(UrA OZAWA .JÚNIOR. acima já qualificado por
compra rdta PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAM/RA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita
no CNPJ sob o nO 05.263.1 16/0001-37, neste ato devidamente representado pela sua Prefeita constitucionalmente
eleita, Excelentíssima Odileida Maria de Sousa Sampaio, com os fundamentos na Lei Municipal n° 1.632/06 de
31/03/06, comple01entmla pela Lei Municipaln" 1.789/07 de 21 de Dezembro de 2007, que dispõe sobre a alienação
de imóvel urbano do Patrimônio Municipal. Scn1 valor declarado. Condi õ :. às do Título. O referido é verdade e
Jlç.~Nas=imf./i.rO
dou fé. Altamira-Pará, 04 de Novembro de 2008. A Oficial Interina (ª)i
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IM?VEL - Mat~i~ula feita para constar n, Título,~ennitivo d~ ~ropriedade Nl)-;~8~~~CS~~-~!~·;:tl;ü§Sc!~rió,:,vll1lpresso.
o bscudo MUnicipal. Estado cio Pilra, Pretcltura Municipal de Allam!ra. 1 1iTlJLO,SI'])E-I'ifINFPIVO DE
I
"'_""'.' A
PROPRIEDADE 1\"'-923/84. Dr. Edmllsoll Moreira Veras. Prefeito MUnlClpayOe
Altamira.
Estado do Para, usando
de suas atribuições legais e de acordo COIll o que dispõe os Artigos 1°. 13°. 1.Y da Lei Municipal O16/80 de 27/10/80
que autoriza o Executivo Municipal a dispor de bens im{lveis do Patrimõnio Municipal. Concede a CECI' ALVL'S'
NÉ, hrasileiro. casado, pecuarista. residente e domiciliado nesta cidade à Travessa Comandante Castilho nO 436. o

•

presente Título Definitivo de Proprieebde do terreno urbano. sito a A venidJ Leste Oeste. denominado Lote /4.
Quadra d. Loteamento Sudam 2°. nesta cidade. com as ."eguintcs características: com área total de 250.00 lll~
(duzentos e cinquenta metros quadrados), C0111 as seguintes dimensões e lirnitc:s: Lado Direito: com o lote 12. onde
mede 25.00 metros; Lado Esquerdo: com o lote 16, onde Illede 2.5.00 metros: Fundos: com o lote 15. onde mede
10.00 metros: Frente: com a A venicla Leste Oeste. onde mede 10.00 metros, ficando o rcferido terreno. de ora em
diante, livre e desemb<lraçado para toda c qualquer transação com terceiros, sendo o presente Título o documcnto
comprobatório, ressalvadas as obrigações tributárias. Este Título foi registrado à página do 153/\'erso do livro nO
003 de Registro de Título Definitivos de Propriedade. Prefeitura Municipal de Alt<lmira (PA), 27 de Setembro de
1984. (a) Dr. Edmilson Moreira Veras. Prefeito Municipal. (<1) Ozcas Nascimento da Silva. Dr. DeplO. de Finanças .
(a) Antônio Abueater Mansour. Dir. Depto. O. e Ser\', Urbanos. PROPRIETARIO: O SI', CECI' ALVFS Nt.
brasileiro. casado. pecuarisW, portador da carteira de identidade RG n° 5999972 2" via expedida por PC/PA em
03.0 1.200R e do CIC n° 004.982.892-49, residente e domiciliado na Trave)sa Comandante Castilho. 436. Centro.
nesta cidade de Altamira, Estado do Pal·á. Registro Anterior: às ns.252 do livro 2-E s
nO 1.822. O referido é
verdade c dou fé. Altamira-Pará, II de Novembro de 100R.;\ Ollcial Interina, (a)
./",,-R-I-M-25,750-Nos termos do TiTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N"-9 3/8 . datado de 2709.1984, o
imóvel constante do presente registro foi adquirido por GECY ALVES NÉ, aCimiJá q alirícado por compra feita a
PREFEITURA MUNICII'AL DE ALTAMIRA, firmado pelo DI'. Edmilson Moreira Veras. Prefeito Municipal de
Alt3mira, Estado do Parú. usando de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe os Artigos 1°. 13°. IY' ela
Lei Municipal 016/80 de 27/10/80 que <lLItoriza o Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do Patrimônio
Municipal. Sem valor decl<lrildo. Condições:
do Título. O referido é verdade e daLI fé. Altalllira-Pará. I1 de
Novembro de 2008. A Olieial Interina, (a)
. /•.
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IMÓVEL - Um (O I) I",)te Urbano, situado na Rua 13, encravado no L~611nC! to" deli.o111j'I~~d() 1!~P~tSR,!~'E [PÉ'.
localizado nesta CIdade de Altallllra-Para. designado na Planta de Lote n" ll. (Dezessete) da Ouadra "Q , com as
seguintes características: com área total de 250,00 111 2 (Duzentos e cinqucnta metros quadrados), com as seguintes
dimensões. limites e confrontações: Limita-se pela FRENTE: para a Rua 13, onele mede 10,00 m (dez metros):
pelos FUNDOS: para os lotes 14 c 16 d,1lllesm3 quadra. onde mede 10.00111 (dez metros): pelo LADO DIREITO:
para o lote 15 da mesma quadra. onde mede 25.00 m (vinte e cinco metros): c pelo LADO ESQUERDO: para o
lote 19 da mesma quadra. onde mede 25.00 III (vinte e cinco metros). PROPRIETÁRIO: O SI'. JARDSON
RIBEIRO ROSA. brasileiro, solteiro. maior. capaz. agricultor. portador da carteira de identidade RG n° 6.27.5.812SSP/I)A e do CPF/MF sob o n° 005.408.742-21. residente e domiciliado na Rua Assad Cury n° 4144. Bairro .Id.
Independente I. nesta cidnele de Altamira, Estado do Pará. Re"istro Anter"or: àsfls.274 do /ipto 2-.1. no Cartório de
Registro de Imóveis ela Comarca de Altalllira, Estado do Pnní. sob o n°
J-iH-3:290. O referido é verdade e dou ré.
Altalllira-Pará, 12 ele Novembro de 2008. A Oficial Interin,l. (a)

•

R-I-M-25.751-Nos termos da Escritura I)ública de Compra e VeJld( , (vrada nestas Notas datada de 12.ll.200X
tornada às Colhas 191vo/192vo do livro nO 157 sob o n° 10.750;68,
im{lvel constante do presente registro foi
adquirido por JARDSON RIBEIRO ROSA_ acima já qURliflc~d() por compra leiw a OCTANTIS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., com sede fI Tra('essa Agrário CavlIlcante, 349, Altos. nesta ciclllde
de Altarnira~ Estado do Pará, leglllme1l1e representada nos termos de seus atos constitutivo." arCluivados na JUlll<l
Comercial do Pará. sob o n" 1590000-4005. em 17.1 1.1979. e inscrita no CGC/M F sob o n' OOA 70.773/000 I-J I.
neste ato representada por seu sócio diretor Sr. IVAN SILVEIRA DE ALMEIDA. brasileiro. Glsado. web designer.
portador da cédula de identidade RG n" 16.525.370-SSPMG e detentor do CI'F/MF n" 116.808.906-97. residente e
domiciliado na Av. Frei Henrique Dilliz n° 410. Bloco (3, apto.I02, Bairro Nova Cachoeirinha, na cidade de Belo
Horizonte/MG, ora de passagem por estn cidade. Pelo preço certo e ajustado de R$-50Q,OO (Quinhentos reais) cuja
avaliação da Prefe'tura Municipal de Altalllira/PA. foi no valor de RS-2.500,OO (Dois mil c quinhentos reais).
Condições:
às d'
scrjt~ra.
O referido. é verdade c dou fé. Altamira-ParÚ. 12 de Novembro de 2008. A Oficial
Á.
~hl ta dn 11Q.~!II"
Interina. (a)
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IMÓVEL - Três (03) imóveis urbanos, encravados no Loteamento denomín::t..;'CiJ/l'iitiIlO/iRê'!!iilbilcilll NovlI
ALI~II1,irll·'. a seguir trallscrito.s: L(}fe.\~ N"-04 e 06 dl! Ouatlra ',ViI_O/: Limitarllo-ite R,~J'It~4;vi:t\.ç,gmi@ Rua S<ll1t<l
Luzia. onde mede 28,80 m (vlllte e 0110 metros e oitenta CCntlllletros): LA60 DfREITO:i.colllf(}·]ore 08 da mesma
quadra, onde mede 25.00 III (vinte e cinco metros): LADO ESQUERDO: com o lote OI da mesma quadra. onde
mede 25.00 m (vinte c cinco metros) c pelos FUNDo.,,': com o lote OI c parte do lote 03 da mesma quadra.
perfazendo uma área total de 720,()() 111 2 (Setecentos c vinte Illetros quadrados). Lote N°-OS da Quadra N°-OI:
Limitando-se pela FRENtE: com a Rua Santa Luzia. onde mede 14.40 111; LADO DIREITO: com o lote 25 da
mesma quadra, onde mede 25.00 lll; LADO ESQUERDO: com o lote 10 d,] mesma quadra. onde mede 25.00 I1L e
pelos FUNDOS: com os lotes 03 c 05 da mesma quadra. onde mede 14.40111; perfazcndo Ulll,] úrca total de 3GO.()ü
m' (Trezentos e sessenta metros quadmdos). PROPRIETÁRIO: O SI'. JOSÉ COML'!'; TEIXEIRA. brasileiro.
casado com dona loneide Carvalho e Silva Teixeira, proprietário. residente e domiciliado nesta cidade à Rua .Inflo
Araújo, I3airro Jardim Oriente. nesta cidade, portador d,] carteira de identidade RG n° 1.315.062-SSP/PI c elo
CPF/MF sob o nO 049.1 54.638-69. Registro Anterior: às Ils.162 do livro 3-K S
n° j.,973. O re!'erido é verdade e
daLI fé. Altamira-Pará, 12 de Novembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
1f
_
.
R-l-M-25.752-Nos 1ennos da Escritura Pública dc Cumpra e Venda lavrj'~I,l estas Notas datada de 30.05.1990
tomada às folhas 089/090 c v.O do livro n° 89 sob o lt 5.415/90. O iníóv constante do presente registro foi
•
.
#
adquirido por JOSE GOMES TEIXEIRA. acima jó qualificado por compra feita a COOPERATIVA
ACROPL'CUARIA MISTA NOVA FRONTEIRA LlMITADA-COOPERFRON estabelecida na Av. Alacid
Nunes, km-02. Inscrição Estadual nO 15.091.307 e CC1C/MF n° 05.156.382/0001-15. neste ato representada pelo seu
Presidente em Exercício SI'. SEBASTf;/O FILINTRO DOS SANTOS, brasileiro. casado. agricultor. residente e
domiciliado nesta cidade, ponador da carteira de identidade RG n° 3.! 84.70J-SSP/PA e CIC/MF n° 063.462.86153. Pelo preço certo e ajustado de CrS-50.000.00 (cinquenta mil cruzados). cuja avaliação da l)r~Jeitura idunicipaJ
de Altamira-Paró. foi 110 valor de R$-60.000~O() (sessenta mil reais). Certidt1o: certifico e dou fé que o Imposto de
Transmissão de Propriedade ·'Inter. Vivos" roi pago no Bamcrindus agêneia local em 05.11.200R com o DocumcJlto
de Arrecadaçào Municipal-DAM no valor ele RS·I.284.19 sendo RS·I.280.nO de ITBI e mais RS-4.19 de ta,,,,, e
emolumentos conforme Guia de Recolhimento Proces5o N°-460712008 emitida cm 4/ I J /2008 devidamente
assinada por (a) Márcia Aparecida Britto I·!errera. Secret<Íria Municipal de Fillnnças. Dec nO 429 - 03/l2/2008 e (a)
Marys d' Silva AraÚjo. Coord. Mun. De Finanças. Mat.00652-Dec. n° 072/05. Condições: ,te; da Escritura. O
é ~dade e dou fé. ;\lt<ltllir<l~Pará. 12 de Novembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
referid
Jl .

R-2! - 5.752-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 18.12.2008
tomada s folhas 067v'/068 e v.' do livro n' 158 sob o n' 10.785/2008. O imóvel constante do presente registro foi
adquiri o por TEREZA DE LOURDES CRATEK, brasileira, casada sob o regime da comunhão de bens com José
Gltek, maior, capaz, agricultora, portadora da carteira de identidade RG n' 1.073.573 expedida por SSP/ES em
I .07.1989 e do CIC/MF n' 027.491.507-36, residente e do:niciliada na Rua Santa Luzia, n' 085, Bairro
Cooperfi-on I, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará por compra feita a JOSÉ COMES TEIXEIRA,
proprietário, portador da Carteira de Identidade RG n' 1.315.062, expedida pela SSPIPI e detentor do CPFIMF sob
o n' 049.154.638/69 e sua esposa Sr.' IONEIDE CARVALHO E SILVA TEIXEIRA, do lar, portadora da Carteira
de Identidade RG n' 870.171, expedida pela SSP/PI e detentora do CPF/MF sob o nO 321.226.912-04, ambos
brasileiros, casados, residentes e domiciliados à Rua João Araújo nO 3730, Bairro Jardim Oriente, nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará, representados neste ato por sua bastante Procurador Sr. FRANCISCO-CARNEIRO DA
SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nO 321.119, expedida pela
5SP/PI e detentor do CPF/MF sob o nO 133.801.173-15, residente e domiciliado na Av. D'Jalma Dutra nO 1667,
nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ex vi do instrumento Público de Procuração lavrado nestas Notas datado
de I I, I 1.2003, lançado às folhas 002 do livro n' 089 que fica uma via arquivada em cartório para os devidos fins de
direitos. Pelo preço certo e ajustado de R$-28.000.00 (Vinte e oito mil reais) cuja avaliação da Prefeitura Municipal
de Altamira/PA, foi no valor de R$-64, 000,110 (Sessenta e quatro mil reais). Condic.õê~jãsyÉscritura, O referido é
.
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 18 de Dezembro de 2008. A Of:ciallnterina. (a)1 1/1/
NI-...::;
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IMÓVF:L - i'vlatrícul,] feita para (onslar o Titulo Dclillitivo de Propriecl:ld~ ~ ..; j .':864A8Rjerad~ê~Hlf('H·ânscrito:
..
. .
I
V
• ' ';',-',,' 'ntor,",?': ,. .
~
Impresso o Escudo MunIcIpal. Estado do Para. PrefeltUnt MunIcIpal de A)tan ITl:!o7íllq!d?st12IjJl!-/~:/J}dVO DE
PROPRIEDADE N"-1.864/SS. S1'. Anfl'ísio ela Costa Nunes Filho. Prefeito .~llnicipal de A']tarnira:.AI:stado do Par{!.

•

•
,.
,.

j

usando de suas atribuições legais c de acordo com o que dispõe os artigos ]°.13°.15° da Lei Municipal 016/80 de
27/10/80. que autoriza o Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do Patrimônio Mllllicipa!. Doação não
Onerosa. Concede a FRANCISCO DE AL1HEIDA NETO, brasileiro. casado. lavrador. residente e domiciliado
nesta cidade à rua 1° de Janeiro nO 2027, portador da cédula de identidade nO 560.145. o presente Título Definitivo
de Propriedade do terreno urbano sito a Rua ]0 de Janeir0 nO 2027. entre a Travessa Agrário Cavalcante e Trav.
Pedro Gomes. nesta cidade com as seguintes características: com área total de 217.35111 2 (Duzentos e trinta e sete
metros c trinta e cinco centímetros quadrados). com as seguintes dimensões e limites: LADO DIREITO: C0\11 o Sr.
Izaias Teixeira de Lira, onde ll'lede 37.10 metros: LADO ESQUERDO: com a Sra. !vanildc Tenório, onde mede
37,10 metros: FUlVDOS: com o SI'. Raimundo Marques Marinho. onde mede 5AO metros: FHENTE: com a Rua 1°
de Janeiro. onde mede 6,30 metros, ficando referido terreno de ora em diante. livre e desembaraçado para toda e
qualquer transação com terceiros. sendo o presente título o documento comprobatório. ressalvadas. as obrig,l\;fJes
tributárias. Este Título foi registrado à púgina do I 83/verso do livro n° 005 de Registro de Títulos Definitivos de
Propriedade. PreCeitura Municipal de J\lta11lira (PA). 10 de novembro de 1988. (a) SI'. Anfhsio da Costa Nunes
Filho. Prefeito rvlunicipal. (3) Venise Nunes. Séc. I'vlun. do Desenvolvimento Social. Sra. Venisc Cativo Rosa da
Costa Nunes. (a) Paulo Roberto L. Batista. Sir. Depto. O. e Servo Urbanos. I'ROPRIETÁRIO O SI'. FRANCISCO
DE AL/HEIDA NETO, brasileiro. casado. lavrador. residente e domiciliado na Rua la de J,lIleiro na 2027. nesta
cidade, portador da cédula de identidade na 560.145. Reuistro Anterior: ús /1.\'. /I 2 do lil'ra 3- I sO~J'!!~2.415. O
.
referido é verdade e dou ré. Altamira-Pnr<l, 12 de Novembro de 2008. A Oficial Interina. (a) ~
R-I-M-25.753-Nos termos do TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE N"-1.864/88 ela, do de 10.11.1988. ()
imóvel constante do presente registro foi adquirido por FRANCISCO DE ALIHE/DA 1,í : T ,acima já qualificmlo
por compra feita a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. firmado pelo SI'. Anfrísio da COSIa Nunes
Filho. Prefeito Municipal de Altamira. Estado do Pará. u.snlldo de suas ntribuições legais e de acordo com o que
dispõe os artigos 1°.13°.15° da Lei Municipal 016/80 de 27/10/80. que autoriza o Executivo Municipal a dispor de
bens imóveis do Patrimônio Municipal. Sem valor declarado. Condições:. às da \':9Uf1li: O referido é verdade e
dou/c. Altamira-Parú, 12 de Novembro dc 2008. A Ofiçial Interina. (a)
AV-I-M-25.753-Nos termos de Formal de Partilha. datado de 30.04.2008.
Amarildo José Mazutti.
expedido pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Altam·ra.
:.stado do Pará, tramitou o processo
,
2006. I 002453-7, expediente da Secretaria da 2a Vara Cível. de Aç-) de Arrolamento de Hens deixados por
FR/LVCISCO DE A Llll/;.,'/DA NETO, Scntença prolatada t'lS fls.68/69 dos alltos, datada de 22.04.2008 em virtude
da qual passou a pertencer na proporção de 8.33(Xf (oito inteiros l: trintH e três décimos por cento) para eada lllll
dos herdeiros seguintes: IHiracr da Silva Almeida. brasileiro. casado. portador da carteira de identidade RG n°
4156315-SSP/PA e do CPF na 27R.815.712-68. residente à Rua 05 n° 2889 IVlutirào: Raimunda Almeida
He/1riqlles, brasileira, viva, portadora da carteira de identidade RG na 2371164-SSP/PA e do CPF n° 737.747.74234. residente na Traves.sa da Concórdia 11° 850: Lui? klaql10 Sill'fl de Almeida, brasileiro. separado judicialmente.
portador da carteira de identidade RG n" 1\7.093-SSP/PA e do CPF n() 008.468.042-87. residente na Rua Fau;;to
Pereim n° 160. Bairro Brasílin: Eduardo da SiI)'{f Almeida. brasileiro, solteiro, portador do certi!lcado de reservista
categoria da 2a CRM n° 116~n série B c do CPF nO 365.996.382-87. residente na Rua 11 nO 2887. Mutirão: !l1arlel/e
Almeida Lima. brasileira, portadora da carteira de identidadl: RG n° 1325169-SSP/PA e do CPF n0459.185.112-53
e seu esposo Sr. JOllas CO.\·/a Lima, portador da carteira de identidade Rei n° 490X983-SSP/PA e do CP" n°
109.895.872-15, residentes na Rua Raimundo Alves nO 4227, Independente 11: José de Fá/imo Silwl Almeida.
brasileiro, portador da carteira de identidade RG nO 3674668-SSP/PA e do CI)F nO 171.864.552-04 e sua esposa Sra .
Rose/e Alves da Co.\·/lI, pOl1adora da carteira de identidadc RCJ na I 377250-SSP/PA e do CPF n" 249.339.372-49.
residentes na Rua dos Lírios n° 1135, Jardim Primavera: Alaria de Fá/ima tia Sih'lI Almeida, Imlsileira. portadora
da carteira de identidade RG nO 147841 O-SSP/PA e do CTF n° 251.166.652-91 e seu esposo SI'. Ri/do Olil'eira do
Silva, portndor dn carteira de identidad..:: RG na 2503033-SSP/PA e do Cl)F n° 459.175.152-04. residentes Ila
Avenida Perillletral n° 1698. catedral: Alllôuio da Silva Almeida. brasileiro. solteiro. agricultor, portador da carteira
de identidade RG n° 2539358-SSP/PA e do CPF na 2\6.259.713-25. residente na Rua 10 nO 2~36. Bairro Ivlutiri'io:
SIIeila illan!ure/e Almeida e Silva, brasileira. portadora da carteira de idcntidade RG nO 290551 O-SSP/PA e do CI)F
n° 374.145.772-87 c seu esposo Sr. JO.\>é J/enullldes da Sili'u, portador dn carteira de identidade RG n° 4716656SSP/PJ\ e do CPF n° 254.324.782-34. residentes na Run Coronel José Porfírio n° 2361. l3airro Recreio: Gillult!o da
Silva Almeida, brasileiro, portador da carteira de identidade RG nO 2539354-SSP/PA e do CPF n° 459.162.252-53 e
sua esposa Cleollice do Carmo Almeida, portadora da carteira de identidade J{Ci n° 3786189-SSP/PA e do CPF n°
622.468.282-87. residente na Rua II n° 2887. 8airro Mutirão: GCllival da Silva Almeida, brasileiro. solteiro.
portador dn carteirn de identidade RG n° 2475949-SSP/P;\ e do CPF n" 427.247.162-72. residente na Rua 05 nO
2870. Bairro ivlutirão: 1Vagller ,~'ih'll Almeida. brasileiro. portador da carteira de identidade RG nO 3793524-
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IMÓVEL - Um (OI) imóvel urbano. situado na Rua Antônio Araújo. ~ ~(\r,
l\b"~oréMJv,~~to "JARD/1H
ORII:.;NTE '. localizado nesta cidade de Altalllira. Estado do Pará. designado na Ilfd'rft-5~!e9Bt~'lo 20-A da quadra n')
li. com a seguinte característica: perfaz uma área lotaI de 250,f)(J 111: (Duzentos e cinquenw metros qlmdrados),
com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Antônio AraLljo. onde mede 10.00111 (dez metros):
pelo LADO DIREITO: com o lote 20-8 da mesllla quadra, onde mede 25.00 !ll (vinte e cinco metros): pelo !jjDO
ESQUERDO: com o lote 18-8 da mesma quadra. onde mede 25.00 111 (vinte t' cinco metros) e pelos FUNDOS: COIll
o lote 19 da mesma quadra. onde mede 10,00 m (dez metros). PROPRIETÁRIO: O Sr. PAULO EDSON DE
CASTRO BAT/STA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens cOIn Mirio SOIl,'j(j de COSI/'O.
malor, capaz. administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n° 5076353-I)C/PA e do CPF/r-",ll"
sob o n° 887.414.782-15, residente e domiciliado na Rua da Concórdia n° 575. Bairro Boa Esperança. nesta cidade
de Altamira. Estado do Pará. Registro Anterior: àsfl,\·.!OO//04 do Ih'TO 2-!( no Cartório de Registro de [móveis da
Comarca de Altamira. Estado do Paró sob o "3.4UU. O referido é verdade e dou fé. i\ltalllira-Pará. 14 de
Novembro de 200g. A Ol1cial Interina. (a
R-I-M-25.754-Nos termos da Escriturei
e ompra Aliit:Fda lavrada nestas Notas diltada de 10.10.2008
sob o n H).:,723/08. O imóvel constante do presente registro roi
tomada às folhas 137v"1l38vo do livro I~
adquirido por PAULO EDSON DE CASTRO BATISTA. acima jú qualiticado por compra feita a I.\'AO
/(JTAGA JVA. comerciante. portador da Cédula de Identidade RG nO 1.20 1.488-SSP/PA e sua esposa dona !(fkIlÔ
K/TAGAJFA. do 1,11'. portador da Cédula de Identidade RG nO 1099-SSP/PA. ambos brasileiros. residentes e
domiciliados na cidade de 8elém. Estado do Pará. detentores do CPf/MF' em (conjunto) n° 004.983.272-7~.
representados neste ato por seu bastant~ Procurador Substabelecido o Sr. EDSON MARCELO UNO. br'dSlleirn.
casado, advogado. portador da Glrteira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MF n° 206.843.632-91. residente e
domiciliado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, Bairro Jd. Esplanada do Xingu. nesta cidade de Altalllira.
ESTado do Pará, ex. vi do instrumento público de procuração lavrado nestas Notas em 01/08/94, lançado as fls. 187
do livro 75 e Substabelecimento. destas Notas. datado de 27.11.2006. lançado às tls.002 do livro n° 009. que ficam
arquivados em CílrtÓrio para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-20.U()(),()() (Vinte mil reais).
O referido é verdade e dou fé. Altamira-ParÚ. 14 de Novembro de 2008. A Ofícial
Condições: às da!
Interina. (a)
"
C
)

5~'i1vrz
Escrcv~·'ltlll

-4lvea

,

.

~:

···········T·

Amari[ .
Juiz

d(

.

•
"

FOLHAS
159

fi,

Substituto

rt . .

'15 9

• ../ .

s.

cn""'i
.9Í tb-% .
C MARCA DE ALTA\VIIRf-E~Q)~~
Serviço de Registro de Imóveis
2-AAAE - Registro Geral
/

MATRÍCULA
25.755

ir

~I./......
7M~utti

f

n

OFICIAL(a):/ In/JIfi '.

AI" ••

IMO~!E~ _~ Um C? 1) imóvel ur.bano. situ<lc!o n~ Rua Alberto Garcia S?arc< cllC!<r''1,:a,(lpvllDn~ºtcamento ··JARDIM
ORILN7 E . locailzado nesta cidade de Altamlnl. Estado do Para. deSignado na planta de lote n° l:! da quadr,l n°
30, com a seguinte carClcterística: perfaz uma área total de 25(),OU ,,(! (Duzentos e cinqucnta metrOS quadrad(5).
com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: com a Rua Alberto Garcia Soares. onele mede 10,00 1ll (dez
metros); pelo LADO DIREITO: com a Travessa do Lago. onde mede 25.00111 (vinte e cinco 111etros): pelo LADO
ESQUERDO: com o lote 12 da mesma quadra. onde mede 25.00 m (vinte e cinco metros) c pelos FUNDOS: com o
lote 13 da mesma quadra. onde mede 10.00 m (dez metros). PROPRIETÁRIO: O Sr. CLAILSON FERREIRA
IHESSIA5. brasileiro. solteiro. maior. capaz. pedreiro. portador da carteira de idelltidade RG n° 4933306-PC/PA c
do CPP/MP sob o nO 850.509.62.2-34. residente c dOllliciliado na Travesso. Ahac-tc-tuba n') 180. Bairro .Jd.
Independente I. nesta cidade de Altamir<l. Estado do Par~. Registro Anterior: as.fls.I{J{J/I04 do li)'/"() 2-[( no CartÓrio
de Registro de Imóveis da Comarc<l de Altarnira. Estado elo Pa'" )b o 11" 3.4{J(). O referido é verdade e dou fé.
Altamira-Panl. 14 de Novembro de 2008. A Oficial Interina.
R-l-M-25.755-Nos termos da Escritunl [)ública de Compn
1 a!". a... .trt1eke IHt..'4aS Notas ebtada de 10.10.2008
tomada às folhas 139v"/140vo do livro nO 157 sob o nU 10.724108. O imóvel constante do presente registro roi
adquirido por eLAILSON FERREIRA ,HESSIAS acima jó qualificado por compra feita ti ISAO IUT~(;A riA .
comerciante. portador da Cédula de Identidade RG n° 1.20 1.488-SSP/PA e sua esposa dona !(I+IIÓ [(lrAGA IFA.
do lar, portador da Cédula de Identidade RCi n° 1099-SSP/PA. ambos bnlsileiros. residente:; e domiciliados na
cidade de Belém. Estado do Pará. detentOl"es do CPF/MF elll (conjunto) nO 004.983.272-72. repr~sellwdos neste ,110
por seu bastante Procurador Substabelecido o SI'. EDSON j\.'lARCELO UNO. brasileiro. casado, advog<ldo.
portador da carteira da OAB-PA n° 7042 e detentor do CPF/MP n° 206.843.632-91. residente e domiciliado na I\V.
Brigadeiro Eduardo Gomes nO 2.660, B3.irro Jd. Esplanada do Xingu, nesta cidade de Altamira. Estae1.o do Pará. ex.
vi do instnnncnto público de procuração lavrado, nestas Notas em 01/08/94. lançado as I1s.187 do livro 75 e
Substabelecimento. destas Notas. datado de 27.11.2006. lançado às fls.002 do livro n° 009, que ficam arquiv<ldos
em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$-3.500.{)() (Três mil c quinhentos reais) cuja
avaliação da Prefeitura Municipal de !\ltillnira/PA foi no valor de RS-7.()OO,OO (Sete mil reais). Condições: ilS da
Es rill ·a. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Panl. 14 de Novcmbro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (O I) Imóvel urbano situado na Rua Acesso 04 n" 14. cncr~;\\~~!;.to~':in~nto denominado
'·A12.arecida·'. localizado nesta cidade de Altamíra. Estado do Pará. designado na pla11l"~~'j,çQ\eZn~~~a quadra 11°
27, com a seguinte característica: Perbz uma área total ele 322,OS /11] (Trcz!rnos e vinte c dois metros e oito
centímetros quadrados), com os seguintçs limites e contl'ontações: Limita-se pela FRENTE: para ;\C-004 n° 14.
medindo 13.42 metros; FUNDOS: para o lote 14 da mesma quadra. medindo 13.42 metros: LADO DIREITO: C0111 o
lote li da mesma quadra. medindo 24,00 metros: LADO ESQUERDO: pLira a Rua 002. medindo 24,00 metros.
PROI'R [[TA R[O: O SI'. MIL TON SIL VA SANTOS, portador da carteira de identidade RG n" 947.26 [-SSP/GO
expedida em [l.OH. [977 c do Crr/MF n" [g7.837.75 [-53 e slIa esposa Sra. MARIA NEUZA PEREIRA SANTOS.
portadora da carteira de identidade RG 11° 5868506-PC/PJ\ e do CIC/MF nO 187.842.081-0L\, ambos brasileiros.

casados entre si sob {) regime da cOlllunh50 universal de bens, agricultores, residentes e domiciliados na Rua Acesso
04. Casa 14, nesta cidade de Altamira. Estado elo Pará. Registro Anterior: Ús fls. 7//3 cio lil'ro aos no CartÓrio de
Registro de Imóveis da Comarca de Altamira. Estado do Par' b;;",V{)05. O referido é verdade e dou fé. AltamiraPará, 14 de Novembro de 1008. A Oficial Interina. (a)
~
.
R-1-M-25.756-Nos termos da Escritur<l Pública de COIl{pra
e
Venda
lavrada
nestas
Notas d,ltacla de 14.11.2008
,
tomada flS folhas 195voll9Gvo do livro n° 157 sob o n° I .752/08. O imóvel constante do presente reeistro roi
adquirido por lH/LTON S/L 1<4 SANTOS t: esposa 'cin a já qualificados por compra feita a PREL.~tzIA 00
XINGV, Entidade Religiosa e Beneficente, com sede k RUí] Coronel José Porfírio n° 1720. Centro, nesta cidade de
Altamira, Estado do I)ará, devidamente inscrit3 !lO Cadastro Geral ele Contribuintes do Ministério da F<lzcnela
(CGC/MF) sob o nO 04.892.592/0001-54: neste ato representada peb sua bastante Procuradora a Irmã DIUNA
CHIELLE, brasileira. solteira. maior. capaz, religiosa. portadora da Cédula de Identidade RG nO 35.238.669-1SSP/SI) e detentora do CPF/MP sob o nO 021.8.38.798-90. residente e domiciliada nesta cidade ele Altamira. Estado
do Pnrá: ex vi do instrumento Público de Procuração. lavrado nas Notas cio Cnrtório do 2° OITeio. desta Comarca.
lançada <lS nS.159 do Livro nO 13.3. datada clt: 12.02.2007. que fica arquivncb em Cartório parn fins de direito. Pelo
preço certo c ajustado cle RS-3.240,()() (Três mil. duzentos c quarenta reais) euja <.waliação da Prefeitura Municipal
de Altamira/PA foi no valor de RS-/O.()()(),()() (Dez mil reais). Condições: <l a ~scritt;'ra. O referido é verdade e
!
/
dou fé. Altalllira-Pará, 14 de Novembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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Áo Ã~~C'~r)(iK'drt1~t~coJ11 área total ele
I MÓVEL - Um (O I) lote rural sem edi li cação. local izaclo na Rodovia Ernest}1"
G'" ,u' ~~"\I::' ru u", ImOV81S
9.050 metros lIuadrado,\', com os seguintes limites e confrontações: FRENTIÇ': ceJll estl~ada",car:t\oç<Íve!. onde mede
50.00 metros: LADO DIREITO: com João Alves Pedros;!. onde mede 181,00 melros: LADO ESOUERDO: com
Eldo Fralllberto da Costa Pedrosa, medindo 181,00 metros e FUNDO.r)':..{oll1 João Alberto Pedrosa. onde mede
50.00 metros. PROPRIETÁRIO: O Sr. LUCIANO /JUARTE BAUEIRO. brasileiro. solteiro. maior. capaz.

magarefe, portador do CPF/MF sob o 11') 586.731.302-63, residente e domiciliado na Rua da Concórdia na 374,
Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Altamira. Estado do Pará. Registro Anterior)àsfls./57//59 do Ul'ro 3-S no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta1l1ir8, Estado do Pará .sob 1/! 4.7/3 ... 0 referido é \'erc\<tde e
dou fé. Altamir;-Pará, 18 de Novembro cle 200R. A Oficial Interina. (a)

,

:~;

•

R-I-M-25.757-Nos termos da Escritura I)ública de Compra e Venda lavrada
, 11 tas Notas dnt<ld<l de 18.11.2008
tomada às folh<ls I 97v u ll98vo do livro n° 157 sob o na 10.753/08. O imóvel onstante do presente registro roi
adquirido por LUCIANO DUARTE IJALIEIRO, acima .1,\ qualificado po/compra feita a Empresa 1<4NCOUROS
CO!l1ÉRCIO DE COUROS LTDA, pessoa jurídica de dirl2íto privado, com sede e foro à Rua Santos DUlllont na
620.5° andar. sala 5 L na c:idade de Rolfíndia, Estado do P<lraná, inscrita no CNPJ/ivlF sob o na 03.731.287/0001-18.
representada neste ato por seu bastante Procurador Sr. BENTO DUARTE /3A/JE/RO. brasileiro, casado. portador da
carteira de identidade RG na 1.336.747-SSP/PA inscrilo no CPF/iv1F sob o na 584.629,532-00. residente e
domiciliado na Rua Aparecia Cinco nO 676. nesta cidade. conforme instrumento público Pr\lcul"Rção lavrado no
Segundo Tabelião de Nows da Cidade e Comarca de Rolflnclia/PR datado de 18.03.200R tolll<ldo às folhas 151 elo
livro n° 059 que fica uma via arquivado Ilestas Notas. Pelo preç'o certo e ajustado ele RS-21.0(J(),(){) (vinte e Ulll mil
reéÚs) cuja avaliaçã da Prefeitura i"Vlunicipal de Altalllira/PA foi no valor de RS-23.0(J(J,{){) (\'inte c três mil reais).
Concliçõ~s: às daIE criturá~ O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará. 1t.; de Novembro de 2008. A Oficial
Inlerllla. (a)
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IMÓVEL - Um (OI) Lote Urbano, situado na Rua 14, encravado no Lót'ame~o end, IRa "'PAROUE IPÊ',
localizado nesta cidade de Altamira-Pará, designado na Planta de Lote nO 33 (Trm!.:' ~ "frês1 ~ Quadra
com as
seguintes características: com área total de 193.46111 2 (Cento c noventa e três metros e quarenta e seis centímetro
quadrados), com as seguintes dimensõe.s, limites e confrontações: Limita-se pela FRENTE: para a Rua 14, onde
mede 20,00 m (vinte metros); pelos FUNDOS: para parcela ideal 1, onde mede 13,50 m (treze metros e cinguenta
centímetros); pelo LADO DIREITO: para o lote 31 da mesma quadra, onde mede 11,00 m (onze metros); e pelo
LADO ESQUERDO: para Perimetral B, onde mede 12,10 m (doze metros e dez centímetros). PROPRIETÁRIO:
O Se. JOA-O MOREIRA UMA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, capaz, pedreiro, portador da carteira de
identidade RG n° 5209277-SSP/PA e do CPF/MF sob o n° 863,992.172-53, residente e domiciliado na Rua 14 s/n°,
Parque Ipé, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às fls. 274 do livro l-J, no Cartório de
R-I-M-3,290, O referido é verdade e dou fé,
Registro de Imóveis da Comarca de Altamira, Estado do Pará, sob o
Altamira-Pará, 25 de Novembro de 2008, A Oficial Interina, Ca)
R-l-M-25,758 - Nos termos da Escritura Pública de Compra
a vra a r,e~tas Notas datada de 25, I L2008
tomada ás folhas 007 yo/008 yo do livro nll 158 sob o n° 10: 58, oEjhtÓVel ec~nstante da presente matrícula foi
adquirido por JOÃO MOREIRA LIMA JlÍNIOR, acima já qualificado por compra feita a OCTANTIS
CONSTRUCÕES E ENGENHARIA LTDA" com sede Ú Travessa Agrário Cavalcante, 349, Altos, nesta cidade
de Altamira, Estado do Pará, legalmente representada nos termos de seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Pará, sob o nO 1590000-4005, em 27. I 1,1979, e inscrita no CGC/MF sob o nO 00,470,773/000 I -31,
neste ato representada por seu sócio diretor SI, IV A N SILVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, web designer,
portador da cédula de identidade RG nO 16,525,370-SSPMG e detentor do CPF/MF n° 116,808,906-97, residente e
domiciliado na Av. Frei Henrique Diniz n° 410, Bloco B, apto.I02, Bairro Nova Cachoeirinha, na cidade de Belo
Horizonte/MG, ora de passagem por esta ciclade. Pelo preço certo e ajustado de RS-I,OOO,OO (Hum mil reais), cuja
avaliação da Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi no valor de RS-JO,OOO,OO (Dez mil reais), Condicões: às cla
Es
O referido é verdade e dou fé, Altamira-Pará, 25 de Novembro de 2008, A Oficial Interina, (a)
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IMÓVEL - Um (OI) Lote Urbano, situado na Rua 17, encravado no Lot~i1nento denominado "PARQUE lPÊ',
locallzado nesta cidade de AltaI111ra-p(lrá, designado na Planta de Lote n° 20 (Vinte) da Quadra
com as
seguintes características: com área total de 250,()O m 2 (Duzentos e cinquenta metros quadrados), com as seguintes
dimensões, limites e confrontações: Lilllit<l-sC pela FRENTE: para a Rua 17, onde mede 10,00 m (dez metros);
pelos FUNDOS: para os lotes II e 13, onde mede 10,00 m (dez metros); pelo LADO DIREITO: para o lote 22 da
mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros); e pelo LADO ESOUERDO: para o lote 18 da mesma
quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco melros). PROPRIETÁRIO: O Sr. JAIL TON DOS SANTOS RIBEIRO,
brasileiro, solteiro, maior, capaz, moto taxista, portador da carteira de identidade RG n° 4726288-SSP/PA e do
CPF/MF sob o n° 743.418.472-87, residente e domiciliado na Rua 10 nO 2587, Bairro Mutirão, nesta cidade de
Altamira. Estado do Pará. Registro Anterior: às .Os.274 do livro 2-J, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Altamira, Estado do Pará, sob
. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 26 de
A Oficial Interina.
R-I-M-25.759 Nos termos da
lavrada nestas Notas datada de 26.11.2008
158 sob o n° 10'.761, o imóvel constante da presente matrícula foi
tomada ás·folhas 013v o/014vo do livro
adquirido por JAILTON DOS SANTOS R/BEIRO, acima já qualificado por compra feita a OCTANTlS
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., com sede à Travessa Agrário Cavalcante, 349, Altos, nesta cidade
de Altamira, Estado do Pará, legalmente representada nos termos de seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Pará, sob o n° 1590000-4005, em 27.11.1979, e inscrita no CGC/MF sob o nO 00.470.773/0001-31,
neste alo representada por seu sócio diretor Se. IV A N SILVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, web designer,
portador da cédula de identidade RG n° 16.525.370-SSPMG e detentor do CPF/MF n° 116.808.906-97, residente e
domiciliado na Av. Frei Henrique Diniz n° 410, Bloco B, apto.! 02, Bairro Nova Cachoeirinha, na cidade de Belo
Horizonte/MG, ora de passagem por esta cidade. Pelo preço cet10 e ajustado de R$-/.OOO,OO (Hum mil reais), cuja
avaliação da Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi no valor de R$-5.500,OO (Cinco mil e quinhentos reais).
Condições: às da' scritura. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 26 de Novembro de 2008. A Oficial
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Of!r;j;:.: Intl'lron::>
IMÓVEL - Matrícula de um Título Definitivo de Pr?priedade, a seguir transrit6: jJhprdsso~lçtl:f:~)~Y~S:Mlihicipal.
Eslado do Pará. Prefeitura Municipal de Altamira. TITULO DEFINITIVO OE P1rOPRIEDADE N"-3.308/96. O
Sr. Maurício Bastazini, Prefeito Municipal de Altamira/Pa, no LISO de suas ~tfibuiçõ'es e de acordo com o que dispõe
a Lei Orgânica do Município e observado o disposto na Lei n° 016/80 de 21'f[0/80 que autorizam o Poder Executivo
a dispor do Patrimônio Público Municipal, na forma que especificam, concede aos Srs. IDÉLCIO GONCALVES
DA ROCHA, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF: 295.046.27234 e ESMAERALDO GONÇALVES DE SOUZA, brasileiro, solteiro. comerciante, residente e domiciliado nesta
cidade, inscrito no CPF: 422.879.606-00, o presente Titulo Definilivo de Propriedade do imóvel urbano localizado
à Rua Fausto Pereira n° 826, Bairro Brasília, com as seguintes caracteristícas: área total de 307.61 ",2 (Trezentos e
sete metros e sessenta e um centímetros quadrados), com as seguintes dimensões e limites: Frente: com a Rua
Fausto Pereira, onde mede 18,65 metros; rado Direito: com a Sra. Leonora Soares da Silva, onde mede 27,70
metros; Lado Esquerdo: com a Av. João Coelho de forma irregular, onde mede 28,66 metros; Fundos: com quem
de direito de forma irregular fecha medindo 3,28 metros, ficando referido imóvel, após a transcrição do presente
título comprobatório no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Altamira/PA, livre e desembarcado para
toda e qualquer transação, ressalvadas as obrigações tributárias e cartorárias. Este Título foi registrado na página
I 67/verso do livro de n' 008 do Registro de Titulas Definitivos de Propriedade. Altamira/PA, 04 de Novembro de
1996. (a) Mauricio Bastazini. Prefeito Municipal de Altamira. PROPRIETÁRIOS: IDÉLÇIO GONÇALVES DA
ROCHA, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF: 295.046.272-34,
cédula de identidade RG n' 11686263-2' via-PClPA c o Sr. ESMAERALDO GONCALVES DE SOUZA,
brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no C~i22.879.6_06-00, cédula de
identidade RG n" 2.075.511-SSP/MG. Registro Anterior: às AS.252 do livro 2-E s '"
n"/1~822. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 27 de Novembro de 2008. A Oficiallnlerina. (a)
W
.
R-I-M-25.760 - Nos termos do Titulo Definitivo de Propriedade de N'-3.308/96 dalad de 04.11.1996 finna do por
Mauricio Bastazini - Prefeito Municipal, o imóvel constanle da presenle malr;'cula oi adquirido por IDÉLCIO
GONÇALVES DA ROCIlA e ESMAERALDO GONÇALVES DE SOUZA, acjfnaj' qualificados por compra feita
a PREFEITURA MUNIÇIPAL DE ALTAMIRA, no uso de suas atribuições e de acordo com o que dispõe a Lei
Orgânica do Municipio e observado o disposto na Lei n" 016/80 de 27/10/80 que autorizam o Poder Executivo a
TítuJo. O referido é verdade e dou
dispor do Patrimônio Público Municipal. Sem valor declarado. Condições: às
fé. Altamira-Pará, 27 de Novembro de 2008. A Oficiallnlerina. (a)
..-/
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-'--'-''-'"--'--!''-''' - Um (O I) Lote Urbano, situado na Rua 19, encravado no
localizado nesta cidade d~ Altamira-Pará, designado na Planta de Lote n° 01 (Um) da Quadra "!l', com as seguintes
características: com área total de 346.00 ne (Trezentos e quarenta e seis metros quadrados), com as seguintes
dimensões, limites e confrontações: Limita-se pela FRENTE: para a Rua 19, onde mede 11,00 m (onze metros);
pelos FUNDOS: para os lotes 02, 04 e 06 da mesma quadra, onde mede 23,60 m (vinte e três metros e sessenta
centímetros); pelo LADO DIREITO: para Avenida Principal, onde mede 23,80 m (vinte e três metros e oitenta
centímetros); e pejo LADO ESQUERDO: para o lote 03 da mesma quadra, onde mede 20,00 m (vinte metros).
PROPRIETÁRIO: A Sra_ LUC/ANA DE BARROS, brasileira, solteira, maior, capaz, professora, ponadora da
calteira de identidade RG n' 4766977-PC/PA e-,pedida em 22,02_200 I e do CPF/MF sob o n' 782_767,802-53,
residente e domiciliada na Rua Tiradentes n° 3249, Bairro Jd. Independente 11, nesta cidade de Altamira, Estado do
Pará. Registro Anterior: às fls. 274 do livro 2-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Altamira, Estado
do Pará, sob o
_ O referido é verdade e dou fé_ Altamira-Pará, 28 de Novembro de 2008_ A Oficial
IH\!lflHlodb:ritura Pública de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 28.11.2008
tomada às folhas 017vo/018vo do livro nO IS8 sob o n° 10.763/08, o imóvel constante da presente matrícula foi
adquirido por LUC/ANA DE BARROS, acimajá qualificada por compra feita a OCTANT/S - CONSTRUCÕES E
ENGENHARIA I.TDA., com sede à Travessa Agrário Cavalcante, 349, Altos, nesta cidade de Altamira, Estado do
Pará, legalmente representada nos termos de seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Pará, sob o
n' 1590000-4005, em 27_1 1.1979, e inscrita no CGC/MF sob o n' 00.470_773/0001-31, neste ato representada por
seu sócio diretor S1'. IVAN SILVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, web designer, ponador da cédula de
identidade RG n' 16_525,370-SSPMG e detentor do CPF/MF n' 116_808_906-97, residente e domiciliado na Av.
Frei Henrique Diniz n(1 410, Bloco B, apto. I 02, Bairro Nova Cachoeirinha, na cidade de I3elo Horizonte/MG, ora de
passagem por esta cidade. Pelo preço certo e ajustado de R$-350.00 (Trezentos e cinquenta reais), cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi no valor de R$-7,OOIl,OO (Sete mil reais)_ Condições: às da Escritura_ O
referid
é verdade e dou fé, Altamira-Pará, 28 de Novembro de 2008, A Oficial Interina, (a)
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IMÓVEL - Um (OI) Lote Urbano. situado na Rua 00\ - São Sebastião n' 2:í2pf<#Cfá~ado' no'nlJoteamento
denominado "APARECIDA r, localizado nesta cidade de A1tamira-Parâ, desigpado l~o/Pl&mai&1d~1,te nO 26-A da
Quadra OS, com as seguintes características: com área total de 123.00 m 2 (Cenro/e vinte e três metros quadrados),
com as seguintes dimensões, limites e confrontações: Limita-se pela FRENT# para a Rua OI - São Sebastião na
232, onde mede 6,00 m (seis melros); pelos FUNDOS: para o lote 07 da mesma quadra, onde mede 6,00 m (seis
metros); pelo LADO DIREITO: para o 10le 26-8 da mesma quadra, onde mede 20,50 m (vinte metros e cinquenta
centímetros); e pelo LADO ESOUERDO: para o lote 25 da mesma quadra, onde mede 20,50 m (vinte metros e
cinquenta centímetros). PROPRIETÁRIO: O Se. ANTÔNIO PEDRO CORRÊA FILHO, brasileiro, solteiro, maior,
capaz, almoxarifado, portador da carteira de idenlidade RG n° 930.640-SSP/MA expedida em 18.03.1985 c do
ele/MP sob o na 242.513.563-49, residente c domiciliado na Travessa 10 de Novem~ro n° 878, Bairro Centro,
nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às fls.7/13 do Livro n° 008».,tfo n/ilÓ5. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, OI de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
/ /li/I
R-I-M-25.762 - Nos termos da Escritura Püblica de Compra e Venda lavrada nesta§{
, No as datada de 01.12.2008
lomada às folhas 021v'1022vo do livro nO 158 sob o n° 10.765/08, o imóvel constante da presente matrícula foi
adquirido por ANTÔNIO PEDRO CORRÊA FILHO, acima já qualificado por/om ra feita a PRELAZIA DO
XINGU, Entidade Religiosa e Beneficente, com sede à Rua Coronel José Porfírio nO 1720, Centro, nesta cidade de
Altamira, Estado do Pará, devidamente inscrita no Cadastro Geral de Contri~uintes do Ministério da Fazenda
(CGC/MF) sob o nO 04.892.592/0001-54; neste ato representada pela sua bastante Procuradora a Irmã mUNA
CHIELLE, brasileira, solteira, maior, capaz, religiosa, portadora da Cédula de Identidade RG n° 35.238.669-1SSP/SP e detentora do CPF/MF sob o nO 021.838.798-90, residente e domiciliada nesta cidade de Altamira, Estado
do Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração, lavrado nas Notas do Cartório do 2° Ofício, desta Comarca,
lançada às fis.159 do Livro nO 133, datada de 12.02.2007, que fica arquivada em Cartório para fins de direito. Pelo
Municipal de Altamira/PA, foi
preço certo e ajustado de R$-I.OOO,OO (Hum mil reais), cuja avaliação da
no valor de RS-25.000,OO (Vinle e cinco mil reais). Condições:
é verdade e dou fé.
OI de Dezembro de 2008. A Oficial Interina.
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IMÓ.VEL ~~ Matrícula, feita para constar o me~~ri.al descrit!vo, a seguir tran,scrit<f ~itf\1~iúAl,í,b~~ê.~!TIVO:
Identlflcacao da Propnedade: Nome do Propnetano: PREI'EITURA MUNICIUAL ·DEALTAMIRII'."En'dereco:
Passagem 06, sino, Quadra 13, BailTo Jardim Iblza - Altamlra - Pará. gerímetro: 140,OÓ'm"'(éenio e quarenta
metros). Área: /.200,00 m 1 (mil e duzentos metros quadrados). MunicíQiQ: Altamira. Local.izacão: Sede do
Município. Zona Urbana: Dentro da Légua Patrimonial. Limites c Confrontacões: Perímetro: Urbano. FRENTE:
com Passagem 06, onde mede 40,00 m. FUNDOS: com área da Prefeitura Municipal de Altamira, onde mede 40,00
m. LADO DIREITO". com área da Prefeitura Municipal de Altamira, onde mede 30,00 m. LADO ESOUERDO: com
Rua Eva Pereira, onde mcde 30,00 m. Altamira (Pá), 03 de dezembro de 2008. Devidamente assinado por (a) Tânia
M." de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574- V-PA-AP. Assim está. PROPRIETÁRIO: A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o
n° 05.263.116/0001-37, neste ato devidamente representado pela sua Prefeita constitucionalmente eleita,
Excclcntís~ima Odileida Maria de Sousa Sampaio, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade RG nO
3694102-SSP/PA e do CPF/MF sob o n° 039.941.632-34, residente e domiciliada na Rua Itaituba nO 540, Bain·o
Premem, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às fls.293 do livro 2-0 S011.0 n~L572. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 08 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
R-1-M-25.763-Nos termos do requerimento datado de 03.12.2008 e de acordo con\ o rtigo da Lei n' 6.015173, de
31 de dezembro de 1973, devidamente assinado por (a) Silvane Feitosa Santana. éoofd de Planejamento E/E. Ma!.
W 01119 - Por!. n° 0056/05. O imóvel constante do presente registro fÓi aéquirido por PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTAMIRA, acima já qualificada. Sem valor Aec'laradoYo referido é verdade e dou fé.
I
Altamira-Pará, 08 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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IMÓVEL - Um Imóvel Urbano, situado na Rua Coqueiro, Bairro Jardim f. fi te; degigfiadp na planta de Lote nO
da quadra "A", com a seguinte característica: pertàz Ulr'.3 área total de 225.00 m 2 (Duzentos e vinte e cinco

..!li

metros quadrados), com os seguintes limites e confrontações: Limita-se pela FRENTE: com a Rua Coqueiro, onde
mcde 9,00 metros; FUNDOS: com o lote 19 da mesma quadra, onde mede 9,00 metros; LADO DIREITO: com o
lote 17 da mesma quadra. onde mede 25,00 metros e LADO ESOUERDO: com Alameda Dom Eurico, onde mede
25,00 metros. PROPRIETÁRIO: O Se. RONALDO ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, maior, capaz,
administrador. portador ela carteira de identidade RG nO M-91 06922-SSI'/MG e do CPF/MF nO 029.792.486-90,
residente e domiciliado na Alameda São Pedro [lo 4164, BailTo Jd. Independente I, nesta cidade de Altamira, Estado
do Pará. Registro Anterior: às fls.OO! do livro 2-AAAE sob o nO R~ -M-25.605. O refcrido é verdade e dou fé.
Altamira,Pará 08 de Dezembro de 2008. A Olicial Interina. (a) ~~~~';';::;-=::;:;:::'::::--:;-::-;--:;::--;;;;~;-;;-~
R-I-M-25.764-Nos termos da Escritura Pública de Compra
allà'm:stA,hlàotas datada de 08.12.2008
tornada às folhas 047vo/048vo do livro nO 158 sob o na 10.
imóvel constante do presente registro foi
adquirido por RONALDO ALVES SOARES, acima já qualificado por compra feita a ADRIANO COOUElRO
DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, capaz, contabilista, portador da carteira de identidade RG nO 3.793.692SSP/PA e do CPFIMF n' 659.601.222-00, residente e domiciliado na Avenida Leste Oeste n' 3.700, Bain'o Sudam
li, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Pelo preço cel10 e ajustado de RS-8.000,OO (Oito mil reais).
O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 08 de Dezembro de 2008. A Oficial
que no

uma

Casa

~~IT:iillQ13:li1~~~~, Coqu"iro sinO, Bairro Jd. Oriente, nesta cidade, com LICENCA PARA

!.

datada de 17.12.2008, assinada por (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta.
CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de Obras. Matricula na 02150.
Construção própria em alvenaria, com travejamento em madeiras de lei, coberta com telhas de barro, toda forrada
em gesso. Caracteristicas: Internamente: cinco (05) portas em madeiras de lei. Externamente: duas (02) portas em
ferro e vidro inclusive a dc acesso para o quintal, sete (07) janelas em ferro e vidro e dois (02) vitrô. Dependências:
uma (OI) sala de estar, uma (OI) sala de jantar, uma (Dl) cozinha, uma (01) área de serviço, dois (02) dormitórios,
um (01) Hall, um (01) WC com banheiro contíguo social e uma (OI) suite, todos em piso de cerâmica. Derivação de
Água: Poço Comum. Iluminação: Centrais Elétricas do Pará-CELPA. Servcntia Sanitária: WC, com fossa séptica.
Área Construída: 69.83 m 2 (sessenta e nove metros e oitenta e três centímetros quadrados), Valor da Construção:
R$-48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Certidllo: Dispensada a Certidão Negativa de Débito-CND, em virtude de
a construção possuir área inferior a 70,00 m' (Setenta
quadrados). O referido é verdade e dou fé. AltamiraPará 19 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. a
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8~ HABITE-SE, a seguir transcrita
AV-2-M-25.764 - Procede-se a esta averbação par
Impresso o Escudo MunicipaL Prefeitura Municipal de AltaJiirá. 'l"s1áüà t lfo Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e Infra-Estrutura. CARTA DE HABITE-SE N" 069/2008. De acordo com o despacho proferido a 17 de
Dezembro de 2008 no proçesso de nO 162/08, requerido por Ronaldo Alves Soares, protocolo na 306/08 de 16 de
Dezembro de 2008, a construção existente na Rua Coqueiro sinO, Qd. A lote 18, Jd. Oriente, foi conçluida de acordo
com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal nO 1.394/97, aprovado no dia 27 de junho
de 1997, conforme LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N° 162/08, expedida em 17 de Dezembro de 2008 e por
requerimento do interessado de prol. N' 307/08 de 16 de Dezembro de 2008, estando, pois, em condições de ser
habitada e/ou utilizada em área construída total de 69,83 m2 (sessenta e nove metros e oitenta e três centímetros
quadrados). Foram pagas as taxas, conforme DAM, expedido em 17 de Dezembro de 2008. Altamira-(PA), 17 de
Dezembro de 2008. (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP e (a)
. ula na 02150. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará,
Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de Obra.
19 de Dezembro de 2008. A Oficiallntcrin . a1
H-2-Nl-2S,764 - Nos termos do COI1\r(ltO po
n ) $flbv~·U.l!.lV&COlllpl·il c "cnda ele LlJlid(ldc isolada <...' mútu\)
com obrigações c ali~ll<.lçàü !iduciúria - C' r
cfitllcu0éI~\:fnitl,ji\'iclllal-FC;TS. COllfr(/{O N"-8()55J()(){J{J345. A
QualiJkação daS partes: Vendedor: Ronaldo Ah-es Soares. n<lcio1l<llidadc brasileira: sepdl'ado judiciallllente.
113sciclo cm 11107/1976, i.lUtÔI1lJlllO, porl<]ck)1" da carteir{j ele identidade CNH UI794543.:hl cxpedida por Ci\'TlIJ.!\
em OSIOS/2004 e do CPF' 029.7S12.48G-90, residente L' dOlllicili,ldo em AlalllL'cla São Pedro. <j Iri4. Independcmt' l.
el11 Altalllira/PA. COIllpt"adora L' devedora liduciante: Silv:1nia Santos Coelho. Iwcionalid3dc: bl·3silcira. solteir,!.
Il<lscicla Clll 04/10/1974. autônom3. portadora da c,lrtcira ele identidade RCi 2X1A044 e:-:pecl'ld,l por SSP/PA em
23/09/199] e do CI)I~ :;q:\.37R.R92-~O. residente e dOllliciliacb CIll Rua Anchieta. 2084. CClltro. CI11 Altalllira/j"J/\
CEF. ilbtilLli{;JO JinilIH.Tir:l sob J forlllil de empresa pl·J!"Jli . .,:1.
Credora Fiduciária: C:li\.a Econômica Federal
vinculada ao l"\'linistério da Fazenda. criud~! ))1..'10 [)ccre\(l-I,ci ll~) 759. de 12.0:"LI969. :111crac!o pelo IkcrL'tn-1,l'i 1]"
1259 de 19.02.1073. n.'gcllclll-Sl' pelo l~st,lllll(\ vigl'I1\l': 11<1 cLl1a da presente u·)l1triltilçJO. COIll seelcJHl Setor b,lIK:hin
Sul. QlIildra {I. Illks .;/1. elll I3r<lsíli<l-[)[·'. CN1>.1ir\"lF nO O().3hO.305/000)-O:.l. I'L'j!I'cséll[{lel:! por ~~l'lilol1 José l3arr()~ de
Oli"cit"a. eCOIlOIlÚ;'lrio. pOl"\;ldor c!;l c,lI'lCir:l de icklltidmk [\(i 10."37111 ('.\pL'did~\ pur SSP/f)/\ l'lll \0/11/199\ c ti,)
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IMOVEL
Matrícula feita para constar o Título de Propriedade, sob c ndição resolutiva, a seguir transcrito:
Impresso o Escudo Nacional. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA. OI-Características do
imóvel: Titulo de Propriedade, sob condição resolutiva. N." do Título: 091785. Data: 08/10/92. Local de Emissão:
Altamira. UF: PA. Processo Administrativo: 1402800072 85. Órgão Gestor: PF Altamira. N." do Microfilme: 92
381 02028. 02-0utorgante: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-Inera, Autarquia Federal criada
pelo Decreto-Lei n' 1.110 de 917170, e alterado pela Lei n' 7231, de 23/10/84. 03-0utorgado: Moisés Correa dos
Santos. Profissão: agricultor. Estado Civil: solteiro. N.' do Doc. de Identif.: 182716. Tipo de Doc. de Identificacão:
Cart. Identidade. UF: PA. Nacionalidade/País de origem: Brasileiro. Data de Nascim: 31/07/57. 04-Fundamentos
legais da titulacão: Lei 4504/64 e Dec. 068443, de 29/03171. OS-Caracteristicas do imóvel: Sítio São ,José.
QDRiLote: 000/0051. CÓdigo do Imóvel: 044016 033286 7. Situacão do Imóvel: Zona Rural. Município da Sede do
Imóvl:!: Altamira. UF: PA. Área: 49,003\ HÁ. Área por extenso: quarenta e nove hectares e trinta e um centiares.
Confrontações: NORTE: com os lotes 25 A e 50. ESTE: com o lote 50 e terras do Incra. SUL: com terras do Incra.
OESTE: com os lotes 23 e 25 A. Memorial descritivo em anexo que integra o presente título e que deverá
igualmente integrar o registro imobiliário. N.O do memorial: 091785. Data: 02/02/85. Responsável pela
medicão/demarcacão: Wlademir da Silva Miranda. Identif. No CREA: 000516/01 A. Proprietário: Incra.
Matr/Transc: 003224. Oficio: OI. Livro: 003-1. Folha: 0173. Registro: 0001. Comarca: Altamira. UF: PA.
PROPRIETÁRIO: O SI'. MOISÉS CORREA DOS SANTUS, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da carteira de
identidade RG n' 182.716-SSP/PA e do CPF n" 102.644.502-72, residente e domiciliado no km-17 no Ramal Novo
Xingu, neste Município de Altamira/PA. Registro Anterior: ás Fls.173 do livro 3-1- 'b,o n' 3.224. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 09 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina.
R-I-M-25,765-Nos termos o Tit/llo de Propriedade N"-091785, datado de
..
.
ll\le
nstante do
presente registro foi adquirido por MOISÉS CORREA DOS SANTOS, acima já qua~Ucfuvlf6r'c·ompra feita ao
INSTITUO NACIONAL DE COLONIZACA-O E REFORiHA AGRÁRIA-INCRA, Autarquia Federal criada pelo
Decreto-Lei n' UI O de 9/7/70, e alterado pela Lei n" 7231, de 23/1 0/84. Pelo preço certo e ajustado de Cr$753.396.00 (Setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e seis cruzeiros) devidamente quitado conforme
faz prova a Certidão de Quitação expedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-Incra, datada
de 22.11.2008 devidamente assinada por (a) Luciano Gregory Brunet. Superintendente regional. lNCRA SR-30.
Portaria n' 22/2008.
Titulo. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 09 de Dezembro de
2008. A Oficial
I
nestas Notas
ng..!§8'Sol:r O~· 10.782/08. O imóvel constante do presente registro foi adquirido
brasileiro, solteiro, economiário, portador da carteira de
RG n" 103,711-SSP/PA e do CPF/MF n' 269.906.103-44, residente.e domiciliado na Alameda
Polivalente, s/n', nesta cidade de Altamira, Estado do Pará por compra feita a MOISES CORREA DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, agricultor, portador da carteira de identidade RG n" I 82.716-SSP/PA e do CPF n' 102.644,50272, residente e domiciliado no km-17 no Ramal Novo Xingu, neste Municipio de AltamiraiPA. Pelo preço certo e
ajustado de RS-38.000.00 (Trinta e oito mil reais). Condições: às da tSCritura.-o referido é verdade e dou fé.
>-

Altamira-Pará, 15 de Dezembro de 2008. A
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R-S-M-2.149-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda ay(" a d 'Sfus"mtas datada
" " v e llhJ;
de 09.12.2008 lançada às folhas 057vo/058vo do livro nO 158 sob o n°
10.ulu/08, o imóvel
constante do presente registro foi adquirido por I-lILDEBERTO JOSÉ DE SOUSA DIAS.
brasileiro, divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade RG n° 7.349-SSP/PA e do
CPF/MF nO 050.571.082-04, domiciliado e residente nesta cidade por compra feita a
RAIMUNDO ALVES PINHEIRO, motorista, portador da carteira de identidade RG n°
181.962-2' via-SSP/AM e do CPF/MF nO 036.830.102-82 e sua esposa Sra. EDNA DIAS
PINHEIRO, bancária, portadora da carteira de identidade RG n° 3.174.021-2' via-SSP/PA e do
CPF IM F n° 032.262.802-44, ambos brasileiros, domiciliados e residentes na cidade de Belém
capital deste Estado do Pará, representados neste ato por seu bastante Procurador em "Causa
Própria" o SI'. HILDEBERTO JOSÉ DE SOUSA DIAS, anteriormente qualificado, ex vi do
instrumel1to Público de Procuração lavrado no 4° Ot1cio de Notas, Cartório Condurú da cidade e
Comarca de Belém/PA datado de 03.12.1998 tomado às folhas 161 do livro 097-SS que fica
arquivado em cartório para os devidos fins de direitos. Pelo preço certo e ajustado de R$30.000,00 (Trinta c cinquenta mil reais). Condições: às da Escritura.
é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 09 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina.
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IMÓVEL - Uma parte ideal do lote de terra urbano designado de lote' o....§.. da qua'dra,l'n~',2;;7:F'ên'ci-avvaao no
loteamento denominado "NO JIA BRASÍLIA", nesta cidade, destacado da porção maior de 819,00 m2 , conforme
memorial descritivo a seguir transcrito: fl1E1110R1AL DESCRITIVO. Identificação da propriedade. Nome do
proprietário: RAIMUNDO WANDERLEI' CORRÊA PADILHA. Endereço: Trav. Luis Coutinho, lote 08 da
quadra 27, Bairro de Brasília, Altamira/PA. Perímetro: 102,00 III (cento e dois metros). Área: 630,00 m 2 (seiscentos
e trinta metros quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da Légua
Patrimonial. Limites e Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Trav. Luis Coutinho, onde mede 21,00
m. FUNDOS: com lote \3 da mesma quadra, 2 \,00 m. LADO DIREITO: com lotes 09-C da mesma quadra, onde
mede 30,00 m. LADO ESOUERDO: com lotes OI, 02 e 03 da mesma quadra, onde mede 30,00 m. Altamira (Pa), 07
de abril de 2008. (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP.
PROPRIETÁRIIO: O Sr. RAIMUNDO WANDERLEY CORRt'A PADILIlA , brasileiro, çasado com Simone
Cristina Contente Padillw, sob o regime da comunhão parcial de bens, funcionário público federal, portador da
carteira de identidade RG n' 1542217-SSP/PA e do CPF/MF n' 152.819.902-25, residente e domiciliado na
Passagem D. Pedro I, n' 3265, Bairro Jd. do Sol, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, representado neste ato
por seu bastante Procurador SI'. WALDIR INÁCIO RIZZO BARBOSA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e
domiciliado na Rua Manoel Umbuzeiro n° 2110, Centro, nesta cidade, portador da carteira de identidade RG nO
1.900.595-SSP/PA e do CIC/MF n' 149.378.329-72, ex vi do instrumento Público de Procuração no Tabelionato
Elvina Santis - Cartório do 2° Oficio do município e comarca de MarabálPA datado de 02.12.2008 tomado às
folhas 190 do livro nO O120 que fica arquivado em cartório para os devidos fins de direitos. Registro Anterior: às
.fls.U48 do livro 2-1 sob o
-3-M-2.784. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 10 de Dezembro de 2008.
A Oficial Interin a
R-I-M-25.766teR's,~.,s,critura ública de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 10.12.2008
lançada às folhas 05-9v"16ÓOv' do fIvro n' 158 sob o n" 10.781/08, o imóvel constante do presente registro foi
adquirido por RAIMUNDO WANDERLEY CORRÊA PADILlIA, acima já qualificado por compra feita a
ODÉCIO DE OLIVEIRA, portador da carteira de identidade RG n" 8.208.794-SSP/SP em 11.03.1974 e do
CIC/MF n" 210.184.648-91 e sua esposa Sra. HELENITA CONÇALVES DE OLIVEIRA, portadora da carteira
de identidade RG n" 230.658-SSP/GO em 08.07.1971 c do CPF/MF n" 595.758.832-68, ambos brasileiros, casados
entre si sob o regime da comunhão universal de bens, domiciliados e residentes na Rua João Coelho nO 1641, Bairro
Brasília, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, representados neste por seu bastante Procurador Sr. ODAIR
GONÇALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, capaz, autônomo, portador da carteira de identidade RG n"
5635068 e CIC n' 590.253.791-68, residente e domiciliado na Rua 6, casa 46, Bairro Mutirão, nesta cidade, ex vi do
instrumento público de Procuração lavrado no Registro Civil de Pessoas Naturais, 3° Oficio, desta Comarca datado
de 11..01-:2008 tomado às folhas 09 do livro nO 23 que fica arquivado em cartório para os devidos fins de direito.
Pelo preço certo e ajustado R$-7.500,OO (Sete mil c quinhentos reais) cuja avaliação da Prefeitura Municipal de
Altamira/PA foi no valor de R$-60.000.IIO (Sessenta mil reais). Condi ões:
Escritura. O referido é verdade e
dou fé. Altamira-Pará, 10 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina.

l\'I49nW'

AV-I-M-25.766-Feito para constar que no imóvel acima desc:ito e
edificada Uma (OI) Casa
Residencial, situada na Trav. Luis Coutinho n° 1.110, Nova Brasília, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, com
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO N° 1S0/08, datada de 17.11.2008, assinada por (a) Oswaldo Fábio Fontinelle
Mansour. Secretário de Obras. Matrícula n" 02150 e (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3 \ 56-DRN-4574-V-PA-AP, construção própria em alvenaria, com travejamento em madeiras de lei, coberta com telhas de
barro, toda fon'ada em madeiras de lei. Características: Internamente: sete (07) portas. Externamente: duas (02)
portas inclusive a de açesso para o quintal, oito (08) janelas e um (O I) vitrô. Dependências: um (O I) sala de estar,
uma (0\) cozinha, uma (OI) dispensa, dois (02) quartos, um (OI) WC, com banheiro contíguo (social), uma (OI)
suíte contendo banheiro contíguo c um closet, todos em piso de lajota. Derivação de Água: Companhia de
Saneamento do Pará - COSANPA. Iluminação: Centrais Elétricas do Pará-CELPA. Serventia Sanitária: WC, com
fossa séptica. Área Bruta: 630,00 111 2 (seiscentos e trinta metros quadrados). Área Construída: 236,75111 2 (Duzentos
e trinta e siis metros e setenta e cinco centimetros quadrados). Valor da Construção: R$-60.000,00 (Sessenta mil
reais). Certi~liío: Certifiço e dou fé que foi apresentado a Certidão Negativa de Débito-CND n" 02127200810003020, êinitida em 25.11.2008 com validade até 24.05.2009, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro SocialDiretoria de 11;\rrecadação e Fiscalização, finalidade de averbação da obra de construção Civil no imóvel localizado
à Trav. Luis Coutinho nO 1.110, Bairro Nova Brasília. Altamira-Pará, na forma do dispositivo na Lei 8.212/91 e
alterações, que para a finalidade discriminada, inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão em nome do
sujeito passivo acima identificado, ressalvado ao INSS o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser
COj):i"lrfi"C\i' devida. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 10 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)

'-

a esta averbação para constar a CARTA DE HABITE-SE, a seguir transcrita
o Escudo Municipal. Prefeitura Municipal de Altarnira. Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
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IMÓVEL - Feita para constar o memorial descritivo a seguir transcrito: I.IEMORIAL,n.DESCRITlVO.
Identificação da Propriedade. Nome do Proprietário: ADRIANO COOUEIIÍO DOS"SÃNTOSÂ E"nctereco: Rua
CoqueIro, lote 24 - Quadra B, JardIm Onente, Alt3l111ra-Para. Perímetro: 70,00 !TI (setenta metros). Área: 250,00 m 2
(Duzentos e cinquent<l metros quadrados). Município: Altamira. Localizacão: Sede do Município. Zona Urbana:
Dentro da Légua Patrimonial. Limites e COllfrolltacÜes: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Rua Coqueiro, onde
mede 10,00 m. FUNDOS: com lote II da mesma quadra, onde mede 10,00 m. LADO DIREITO: com lote 23 da
mesma quadra, onde mede 25,00 m. LADO ESOUERDO:com lote 25 da mesma quadra, onde mede 25,00 111.
Altamira (Pa), 10 de Dezembro de 2008. (a) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-VPA-AP. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. ADRIANO COOUElRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior,
capaz, contabilista, portador da carteira de identidade RG n' 3.793.692-SSP/PA e doCPF/MF n' 659.601.222-00,
residente e domiciliado na Avenida Leste Oeste n° 3.700, Bain'o ·Sudam li, nesta cidade de Altamira, Estado do
Pará. Registro Anterior: às tls.002 do livro 2-AAAE s b n/5~606. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará,
10 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
R-l-M-25.767-Nos termos do Requerimento datado
10.12.2008 endereçado a este Oficialato e de acordo com o
artigo da Lei n' 6.0 I 5/73, de 31 de dezembro d~ I 73, devidamente assinado pelo proprietário ADRIANO
CO UEIRO DOS SANTOS, acima já qualificadd, e través de desmembramento de área. Sem valor declarado.
Condições: às do r
erimento. O referido é verdáde e dou fé. Altamira-Parà, 10 de Dezembro de 2008. A Oficial
i;;;;;Suc1yAnchie!!J(lot!~;;im"'UD
Interina. (a)
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IMÓVEL'- Feita para constar o memorial descritivo a seguir transCt;ito: r.'iÊA1()RlXC:' DESCRITIVO.
Identificação da Propriedade. Nome do Proprietário: ADRIANO COQUEmO IDOS SANTOS. Endereco: Rua
Acesso 111. lote II - Quadra B, Jardim Oriente, Altamira-Pará. Perímetro: 10,00 m (setenta metros). Área: 250,00
m 2 (Duzentos e cinquenta metros quadrados). MUnIcípIO: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana:
Dentro da Légua Patrimonial. Limite.'" e C01lfrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Rua Acesso III, onde
mede 10,00 m. FUNDOS: com lote 24 da mesma quadra, onde mede 10,00 m. LADO DIREITO: com lote 10 da
mesma quadra, onde mede 25,00 m. LADO ESOUERDO: com lote 12 da mesma quadra, onde mede 25,00 m.
Altamira (Pa), 10 de Dezembro de 2008. (a) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-VPA-Ap. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. ADRIANO COQUEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior,
capaz, contabilista, portador da carteira de identidade RG n' 3.793.692-SSP/PA e do CPF/MF n' 659.601.222-00,
residente e domiciliado na Avenida Leste Oeste nO 3.7?O, BJirro Sudam H, nesta cidade de Altamira, Estado do
Pará. Registro Anterior: ás fls.002 do livro 2-AAAE b o ,," 25.606. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará,
10 de Dezembro de 200X. A Oficial Interina. (a)
l, /
.
R-I-M-25.768-Nos termos do Requerimento datado' 10.12.2008 endereçado a este Oficialato e de acordo com o
artigo da Lei n' 6.015/73, de 31 de dezembro I~e 973, devidamente assinado pelo proprietário ADRIANO
CO UEIRO DOS :4NTOS, acima já qualifica40, através de desmembramento de área. Sem valor declarado.
Condieões: ás do re uerilTÍento. O referido é verdade e dOLl fé. Altamira-Pará, 10 de Dezembro de 2008. A Oficial
Interina. (a)
,,, ' /
.
'
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AV-2-M-23.498-uma (01) sala de estar/jantar, uma (01) cozinha umre(eqtÍEfillule serviço, dois
(02) donnitórios, um (O 1) Hall, um (O I) WC com banheiro contíguo social, todos em piso de
lajotas. Derivacão de Água: Poço Comum. Iluminacão: Centrais Elétricas do Pará-CELP A.
Serventia Sanitária: WC, com fossa séptica. Área Construída: 68,12 m' (Sessenta e oito metros e
doze centímetros quadrados). Valor da Construção: R$-70,OOO,00 (Setenta mil reais). Certidão:
Dispensada a Certidão Negativa de Débito-CND, em virtude de a construção possuir área
inferior a 70,00 m2 (Setenta metros quadrados). O eferido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 15
de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
AV-3-M-23.498-Procede-se a esta averbação,
constar a CARTA DE HABITE-SE, a seguir
transcrita Impresso o Escudo Municipal. Prefeitura Municipal de Altamira. Estado do Pará.
Secretaria de Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura. CARTA DE HABITE-SE N°
062/2008. De acordo com o despacho proferido a 26 de Junho de 2008 no processo de n°
081/08, requerido por Ana Maria Celerino Silva dos Anjos, protocolo n° 139/08 de 26 de
Junho de 2008, a construção existente na Rua Elias Leitão de Oliveira s/no, Qd.06 lote 01, Jd.
Ibiza, foi concluída de acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei
Municipal n° 1.394/97, aprovado no dia 27 de junho de 1997, confonne LICENÇA PARA
CONSTRUÇÃO N° 081/08, expedida em 27 de Junho de 2008 e por requerimento do
interessado de pro!. N° 286/08 de 19 de Novembro de 2008, estando, pois, em condições de ser
habitada e/ou utilizada em área construída total de 68,12 m' (Sessenta e oito metros e doze
centímetros quadrados). Foram pagas as taxas, confonne DAM, expedido em 24 de Novembro
de 2008. Altamira-(PA), 25 de Novembro de 2008. (a) Tânia Maria de Medeiros Costa.
Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-V -PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de
Obras. Matrícula n° 02150. 0_, ferido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 15 de Dezembro de
2008. A Oficial Interina (a)
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IMÓVEL - Parte Ideal do lote 03 da Quadra 23, confonne memori~1 la', ~guir:ínmscrj!?",·cMÊMORIAL
DESCRITIVO: Identificacão da Propriedade. Nome do Proprietário: CLEBER! SOUS/I."'DIAS DOS SANTOS.
Endereco: Rua AntônIo Cunha Filho, parte ideal dos lotes 03 da Quadra 23, Loteamento Jardim Novo Paraíso,
Altamira-Pará. Perimetro: 80,00 m Coitenta metros). Área: 175,00 m' CcentÓ e setenta e cinco metros quadrados).
Município: Altamira. Localização: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da Légua Patrimonial. Limites e

•

Confrontacões: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Rua Antônio Cunha Filho, onde mede 5,00 m. FUNDOS: com
Alameda João XXIII, onde mede 5,00 m. LADO DIREITO: com parte ideal do lote 03 da mesma quadra, onde
mede 35,00 m. LADO ESOUERDO: com o lote 04 da mesma quadra, onde mede 35,00 m. Altamira CPá), 24 de
Novembro de 2008. Ca) Tânía M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3I 56-D-RN-4574-V-PA-AP.
PROPRIETÁRIO: O Sr. CLEBER SOUZA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, casado com Raimunda Gomes dos
Santos sob o Regime da Comunhão Geral de Bens, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n°
4074220/SSP/PA e detentor do CIC/MF nO 088.426.392-49, residente e domiciliado à Rua Prof.' Nair Lemos n° 03,
Bairro Novo Paraíso, nesta cidade de Altamira Esta;Io do Pará. Registro Anterior: 206 do livro 2-AAZ no Cartório
l
de Registro de Imóveis desta Comarca, so\) b n!V24.764. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 16 de
Dezembro de 2008. A Oficial Interina. Ca)
R-I-M-25.769-Nos termos da Escritura ~Jtj. ca de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 24.11.2008
tomada às folhas 005vo/006 do livro n' 158 ob o n' 10.757, o imóvel constante do presente registro foi adquirido
por CLEBER SOUZA DIAS DOS SANTO , brasileiro, casado com Raimunda Gomes dos Santos sob o Regime da
Comunhão Geral de Bens, comercianteJportador da Cédula de Identidade RG n° 4074220/SSP/PA e detentor do
CICIMF n' 088.426.392-49, residente e domiciliado à Rua Prof.' Nair Lemos nO 03, Bairro Novo Paraíso, nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará por compra feita a GILCA SUSANE ROSA DE OLIVEIRA, solteira,
comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG n' 0599930-SSP/PA e detentora do CPF/MFn' 295.142.66234; Sr.' GLÓRIA SUELY ROSA DE OLIVEIRA, divorciada, bancária, portadora da Cédula deÍdentidade RG n'
1900566-SSP/PA e detentora do CPF/MF n' 302.113.792-04, neste ato representada por sua bastante procuradora
Gilca Susane da Rosa de Oliveira, acima já qualificada, ex vi do instrumento Público de procuração do Cartório
Araújo, 1° Oficio de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de CastanhaIlPA, datado de 06.06.2007, as IIs.017 do
livro 66 que fica arquivado para fins de direitos, e o Sr. GILSON BRUNO ROSA DE OLIVEIRA, solteiro,
corretor, portador da Cédula de Identidade RG n' 346686-SSP/PA e detentor do CPF/MF n' 612.248.712-00,
ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Travessa 10 de Novembro, nO 695, nesta cidade de Altamira, Estado
do Pará. Pelai preço certo e ajustado de R$-3.750.00 CTrês mil setecentos e cinquenta reais). Condicões: às da
Escritura.
íefj;riilo. é v.~:~~ode e dou fé. Altamira-Pará, 16 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. Ca)

fi,
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IMÓVEL - Parte Ideal do lote 06 da Quadra 23, confonne memorial/ á {eguir tránscrito: MEMORTAL
DESCRITTVO: Identificacão da Propriedade. Nome do Proprietário: CLI';;/JEW SOUSA DIAS DOS SANTOS.
Endereco: Rua Antônio Cunha Filho, parte ideal dos lotes 06 da Quadraif3, Loteamento Jardim Nova Paral,a,
Altamira-Pará. Perímetro: 72,00 m (setenta e dois metros). Área: 35,00 m' (trinta e cinco metros quadrados).
Município: Altamira. Localizacão: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da Légua Patrimonial. Limites e
Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Rua Antônio Cunha Filho, onde mede 1,00 m. FUNDOS: com
Alameda João XXIIJ, onde mede 1,00 m. LA DO D[RE[TO: com o lote 05 da mesma quadra, onde mede 35,00 m.
LADO ESOUERDO: com parte remanescente do lote 06 da mesma quadra, onde mede 35,00 m. Altamira (Pá), 24
de Novembro de 2008. (a) Tânia M." de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP.
PROPRIETÁRIO: O Sr. CLEBER SOUZA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, casado com Raimundo Gomes dos
Santos sob o Regime da Comunhão Geral de Bens, comerciante, portádor da Cédula de Identidade RG n'
4074220/SSP/PA e detentor do CICIMF n' 088.426.392-49, residente e domiciliado à Rua Prof.' Nàir Lemos n' 03,
Bairro Novo Paraíso, nesta cidade de Altamir;l:! qstado dJ.Pará. Registro Anterior: 209 do livro 2-AAZ no Ca~ório
de Registro de Imóveis desta Comarca, soq ~"n/ 2)<'767. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 16 de
Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a) 1 [ 1 1 / / ' .
.
R-I-M-25.770-Nos termos da Escritura púbI 'c:! de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 24.11.2008
tomada às folhas 005v'I006 do livro n' 15,S so o n' 10.757, o imóvel constante do presente registro foi adquirido
por CLEBER SOUZA DIAS DOS SANTOS, rasileiro, casado com Raimunda Gomes dos Santos sob o Regime da
Comunhão Geral de Bens, comerciante,l-jJortador da Cédula de Identidade RG n' 4074220/SSPIPA e detentor do
CIC/MF n' 088.426.392-49, residente e domiciliado à Rua Prof.' Nair Lemos n' 03, Bairro Novo Paraiso,nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará por compra feita a GILCA SUSANE ROSA DE OLIVEIRA, solteira,
comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG n' 0599930-SSP/PA e detentora do CPF/MF n' 295.142.66234; Sr.' GLÓRIA SUELY ROSA DE OUVElRA, divorciada, bancária, portadora da Cédula de Identidade RG n'
1900566-SSP/PA e detentora do CPF/MF n' 302.113.792-04, neste ato representada por sua bastante procuradora
Gilca Susane da Rosa de Oliveira, acima já qualificada, ex vi do instrumento Público de procuração do Cartório
Araújo, I' Oficio de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, datado de 06.06.2007, as fls.O I 7 do
livro 66 que fica arquivado para fins de direitos, e o Sr. GILSON BRUNO ROSA DE OUVEIRA, solteiro,
corretor, portador da Cédula de Identidade RG n' 346686-SSP/PA e detentor do CPF/MF n' 612.248.712-00,
ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Travessa 10 de Novembro, n' 695, nesta cidade de Altamira, Estado
do Pará. Pelo preço certo e ajustado de RS-3.750,00 (Três mil setecentos e cinquenta reais). Condicões: às da

1

EscriturflJd r.;:id_O,.,~,_ :~,~~:i~:'~ dou fé. Altamira-Pará, 16 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
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. -25.7,:71 @s termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 17.12.2008
tomada às folhas 065v'I066v' do livro n' 158 sob o n' 10.784/2008, o imóvel constante do presente registro foi
adquirido por DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA, acima já qualificado por compra feita a ROZlLENE PEREIRA
NETO, brasileira, solteira, maior, capaz, comerciante, residente e domiciliada na Travessa José Marcos Viterbino,
n' 822, Jardim Independente I, nesta cidade de Altamira-Pará, representada neste ato por sua bastante Procuradora
em Causa Própria a Sra. ROSÂNGELA NUNES GALVÃO, brasileira, casada, comerciante, capaz, residente e
domiciliada na Travessa José Marcos Viterbino n' 822, Jardim Independente I, nesta cidade de Altamira-Pará, ex vi
do instrumento Público de Procuração lavrado no Registro Civil de Pessoas Natural, Cartório 3' Oficio, desta
Comarca, datada de 15.01.2008 lançado ás folhas 023 do livro 023 que fica uma via arquivada em cartório para os
devidos fins de direitos. Pelo preço certo e ajustado de R$-12.000,00 (Doze mil reais). Condicães: às da Escritura.
é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 17 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)

•

!lt crédito individual-FGTS, com utilização do FGTS dos devedores. COl/lralo N'-8055/0000396.
A - Qualificação das partes: Douglas de Lima Oliveira, nacionalidade brasileira, casado no regime de comunhào
parcial de bens, nascido em 25/11/1984, servidor público ICderal, pOliador da carteira de identidade RG 4767169
expedida por SSP/PA el11 20/0212001 e do CPF 779.441.512-87. sua esposa Verônica de Cássi" Espírito Santo
Oliveira, nacionalidade brasileira, nascida em 08/09/1980, professora, portadora da carteira .ge identidade RG
3951430 expedida por SSP/PA em 15/02/2008 e do CPF 686.216.472-49, residentes e domiciliados em Rua
Comandante Adão, 3880, casa, 05, Jardim Independente L em Altamira/PA. Credora Fiduciária: Instituição
Financeira sob a forma de empresa pública. vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei nO 759. de
12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n' 1259 de 19.02.1973. regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente
contratação, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes ];4, cm Brasília-Or, CNPJ/MF nO 00.360.305/000\-04,
representada por Ranivaldo José Oliveira dos Santos, economiário, p0l1ador da carteira de identidade RG 1318879
expedida por SSP/PA e dn CPF 299.178.161-00 e substabelecimento lavrado às folhas 080 do livro 2329, em
09/07/2004 no 2' Ofício de Notas de Brasília-DF procuração lavrada às folhas 080 do livro 2329. em 13/12/2007 no
2° Ofício de Notas de Brasília-DF. doravante designada CEF. !! - Destinacão dos recursos objeto deste contrato: O
valor da operação, corre.spondente ao somatório do valor do financiamento e do valor dos recursos concedidos pelo
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma de desconto, bem como os recursos da conta vinculada do FGTS.
no valor de RS-S.887,83 (cinco mil e oítocentos e oitenta c sete reais e oitenta e três centavos), destinam-se à
çonstrução do imóvel residencial localizado na Avenida Xingu Praia Clube I, casa. Altamira/PA, destinado á
I~ôradia dos devedores e de seus familiares. ~ Mútuo/Res!.!ate/Prestacões/Datas/Demais valores/Condicões: 1Origem dos recursos: FGTS. 2-Nonna reglllamentadora: HH. 128.20 - 30/04/2009 - SUHAB-GECRI. 3-Valor da
Operação: R$-59.970,32. 4-Valor do desconto: R$-O.OO. 5-Valor da dívida: RS-59.970.32. 6-Valor da Garantia: R$67.000,00. 7-Sistema de Amortização: SAC - Sistema de Amortização Constante Novo. 8-Prazos, em meses: de
construção: 3. De amortização: 240. De renegociação: O. 9-Taxa Anual de Juros: Nominal «;';0): 7,6600. Efetiva:
(%): 7,9347. lO-Encargo Inicial: Prestação (a+j): RS-632.68. Seguros: R.S-2J,36. Taxa de administração: R$-21,66.
Total: R$-675.70. lI-Vencimento do primeir,? eneargo mensaL 19/06/2009. 12-É:poca de recákulo dos encargos: de
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R-7-M-4.983-Nos termos da Escritura Pública de Compra e vendalaV'f9.'fiâ':m~stã§;Notas datada
de 22.12.2008 tomada às folhas 071vo/072vo do livro n° 158 soblo no f lO:787/2008. O imóvel
constante do presente registro foi adquirido por LUCAS WELLITON SOARES, brasileiro,
solteiro, maior, capaz, estudante, portador da carteira de identidad'e RG nO 4933867-PCIP A e do
CPF/MF sob o n° 828.979.482-72, residente e domiciliado na Avenida João Rodrigues, nO 604,
Bairro Jd. Uirapuru, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará por compra feita ao Sr. MANOEL
VIEIRA DA SIL VA, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG nO
1337411-SSPIPA e do CPF/MF sob o nO 261.877.282-20 e sua esposa Sr. a EVA DOS ANJOS
DA SIL VA, brasileira, casada, do lar, portadora da carteira de identidade RG n° 4840023SSP/PA e do CPF/MF sob o nO 772.564.682-53, ambos casados entre si sob o regime da
comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Avenida João Coelho s/no, Bairro
Liberdade, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$30.000.00 (Trinta mil reais) cuja avaliação da Prefeitura Municipal de Altamira/PA, foi no valor
de R$-200.000.00 (Duzentos mil reais). Condicões: às da Escritura. O rel;erido é verdade e dou
fé. Altamira-Pará, 22 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
11.. 1./
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IMÓVEL - Parte Ideal do lote urbano designado de lote n" 18 da Quailr ,n3tiI(ienéravado,<oosloteamento
denominado "Jd. Novo Paraíso!!, nesta cidade, destacado da porção mai6r e 375,b"0';i"'"rrp,· c2>nforrne memorial
descritivo a seguir transcrito: MEMORIAL DESCRITIVO. Município: Alt,ãmira. Estado: Pará. Imóvel: um lote de
terra urbano denominado de parte remanescente do lote 18 da quadra 11, sito na Rua José Granfon s/n°, loteamento
Jardim Novo Paraíso. Área Remanescente: 250,00 m'. Perímetro: 70,00~. Proprietário: JOSÉ ADAIR BATISTA
DE BARROS Limite e Confrontacões: FRENTE: com a Rua José Granfon, medindo 10,00 m. LADO DIREITO:
com o lote 17 da mesma quadra, onde mcde 25,00 metros. LADO ESOUERDO: com parte ideal dos lotes 18 e 19 da
mesma quadra, onde mede 25,00 metros. FUNDOS: com o lote 07 da mesma quadra, onde mede 10,00 metros.
Data: 04/llJ08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng.o Civil. CREA-13.816-DIPA. Visto:
(em branco). Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. JOSÉ ADAIR BATISTA DE BARROS, brasileiro, solteiro,
montador de estrutura metálica, portador da Cédula de Identidade RG nO 3229623-SSP/PA e detentor do CPF/MF
nO 639.863,372-53, resident~ e domiciliado à Rua. José Ribeiro ~Ives nO 3490, Bairro Jcj. Novo Paraíso, nesta cidade
de Altamlra, Estado do Para. RegIStro Antenor: as Os,075 do livro 2-AAZ, sob o ,,-(24,613-:,0 refendo é verdade e
HJiI
dou fé. Altamira-Pará, 26 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. a
R-I-M-25,772-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada néstai Notas datada de 26.12.2008
tomada às folhas 0?3v0/074vo do livro n" 158 sob o n° 10.788/08. O imóvel/onitante do presente registro foi
adquirido por JOSE ADAIR BATISTA DE BARROS, acima já qualificado por compra feita a GILCA SUSANE
ROSA DE OLIVEIRA, solteira, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nO 0599930-SSP/PA e
detentora do CPF/MF n° 295.142.662-34; Sr.' GLÓRIA SUELY ROSA DE OLIVEIRA, divorciada, bancária,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 1900566-SSP/PA e detentora do CPF/MF n° 302.113.792-04, neste ato
representada por sua bastante procuradora Gilca Susane da Rosa de Oliveira, acima já qualificada, ex vi do
instrumento Público de procuração do Cartório Araújo, 10 Oficio de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de
Castanhal/PA, datado de 06,06.2007, as fls.017 do livro 66 que fica arquivado para fins de direitos, e o Sr. GILSON
BRUNO ROSA DE OLIVEIRA, solteiro, corretor, portador da Cédula de Identidade RG n' 346686-SSP/PA e
detentor do CPF/MF nO 612.248.712-00, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Travessa 10 de Novembro,
n° 695, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$-8.000,00 (Oito mil reais).
Condicões: às da E ctitura. O'referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 26 de Dezembro de 2008. A Oficial
,I, /
.
Interina. (a)
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IM VEL - Feito para constar o Memorial Descritivo, referente à unificação/ias r tês?b?' ,,"18xdá'quadra 06 do
·''';\j'-'-'lra·Pk
'
loteamento "Jardim Ihiza", nesta cidade, a seguir transcrito: MEMORIAL DES RITlVO. "Lotes: 17/18. Area:
728,00 m'. Perimetro: 108 m. Municipio: Altamira/PA. Estado: Pará. ípfoprietário: EURÍPEDES AMORIM
SILVA. Confrontações: FRENTE: com a Rua Júlia de Oliveira, medindo'i6,00 metros. DIREITA: com o lote 16,
medindo 28,00 metros. ESQUERDA: com a Passagem 02, medindo 28,00 metros. FUNDQS: com o lote 14,
medindo 26,00 METROS. Descrição do Perimetro: O lote urbano em questão possui suas dimensões definidas
como a situação mostra abaixo: o lote possui as dimensões compreendidas medindo de frente com a Rua Júlia de
Oliveira 26,00 m de comprimento, com as laterais voltadas para o lote 16 a direita medindo 28,00 m de
comprimento, tendo com a lateral esquerda do mesmo a Passagem 02 medindo 28,00 m de comprimento, a sua
localização referente aos fundos se faz com o lote 14 com um total de 26,00 m de comprimento. O lote urbano está
situado no loteamento lbiza, Bairro independente I, compreendendo uma área total de 728,00 m 2 c9ffi um perímetro
linear ocupado por 108 metros lineares totais de comprimento. Técnico Responsável: (a) Fabian Fima Maciel. Eng.o
Civil. CREA-PA n" 12.179-D. Altamira-Pa, 23 de Dezembro de 2008. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr.
EURÍPEDES AMORIM SILVA, brasileiro, solteiro, maior, capaz, Funcionário Público Estadual, portador da
Cédula de Identidade RG nO 3.031.833/SSP/PA e detentor do CPF/MF sob o n° 463.127.302-04, residente e
Domiciliado na Rua Maringá, n° I 63, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: àsjls.J4I/142
do livro 2-AA V sob os números
23.521. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 26 de Dezembro de
2008. A Oficial Interina. (a
ri
R-l-M-25.773-Nos termos do If querimento datado de 26 de Dezembro de 2008 devidamente assinado pelo
proprietário e de conformid~de com o art.235 da lei n" 6.015/73 o imóvel constante do presente registro foi
adquirido por EURÍPEDES/AMORIM SILVA, acima já qualificado, em virtude de unificação de área. O referido é
verdade e dou fé. Altamira-fará, 26 de Dezembro de 2008. A Oficial Interina. (a)
AV-I-M-25.773-Feito para constar que no imóvel acima descrito e confrontado foi edificada uma (OI) Casa
Residencial, situada na Rua Júlia de Oliveira n° 6013, esquina com a Passagem 02, Jd. Ibiza, nesta cidade, com
LlCENCA PARA CONSTRUCÃO DE N°-095/05, (2' via) datada de 26.08.2006, assinada por (a) Tânia Maria de
Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3I 56-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de
Obras. Matrícula nO 02150. Construção própria em alvenaria, com travejamento em madeiras de lei, coberta com
telhas de brasilit, toda forrada em gesso. Características: Internamente: seis (06) portas em madeiras de lei.
Externamente: duas (02) portas inclusive a de acesso para o quintal, seis (06) janelas e três (03) vitrô.
Dependências: uma (O I) varanda e uma nos fundos, sala de estar, uma (O I) sala de jantar, uma (OI) cozinha, uma
(OI) área de serviço, duas (02) suítes, um (OI) Hall, um (OI) WC com banheiro contiguo socia( todos em piso de
lajotas, uma (OI) escadaria. Derivacão de Água: Poço Comum. Iluminacão: Centrais Elétricas do Pará-CELPA.
Serventia Sanitária: WC, com fossa séptica. Área Construída: 145.76111 2 (cento e quarenta e cinco metros e setenta
e seis centimetros quadrados). Valor da Construcão: R$-lOO.OOO,OO (cem mil reais). Cerlid,/o: Certifico e dou fé
que foi apresentado a Certidão Negativa de Débito-CND n' 022702008-12003020, emitida em 12.12.2008 com
validade até 10.06.2009, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-Diretoria de Arrecadação c
Fiscalização, finalidade de averbação da obra de construção Civil no imóvel localizado à Rua Júlia de Oliveira nO
6013, Bairro Jd. Independente 1. Altamira-Pará, na forma do dispositivo na Lei 8.212/1991 e suas alterações, que
para a finalidade discriminada, inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão em nome do contribuinte
acima identific do, ress~lvando ao INSS o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada
devida. O refi rid~/verdade e dou fé. Altamira-Pará, 26 de Dezembro de 2008. A Oficial \~t:rina. (a)

V/r;,

,
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AV-2-M,2 :7 3-Procede-se a esta averbação para constar a CARTA DE HABITE-SE, a seguir transcrita Impresso
o Escudr M icipal. Prefeitura Municipal de Allamira. Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras, Viação e
Infra-E'f!'utu a. CARTA DE HABITE-SE N" 064/2008. De acordo com o despacho proferido a 26 de Agosto de
2005 ~o processo de n" 095/05, requerido por ["riDeeles Amorim Silva, protocolo n° 0153/05 de 26 de Agosto de
2005, ~ construção existente na Rua Júlia de Oliveira nO 6013, esq. cl a Passagem 02, Qd.06, lote 18, Jd. Ibiza, foi
concluída de acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal n° 1.394/97,
aprovado no dia 27 de junho de 1997, çonfom1e LlCENCA PARA CONSTRUCÃO N"095/05, expedida em 26 de
Agosto de 2006 e por requerimento do interessado de prol. N° 283108 de 20 de Novembro de 2008, estando, pois,
em condições de ser habitada e/ou utilizada em área construída total de 145,76 m 2 (cento e quarenta e cinco metros
e setenta e seis centímetros quadrados), Foram pagas as taxas, conforme DAM, expedido em 19 de Novembro de
2008. Altamira-(PA), 26 de Novembro de 2008. (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. Mansour. Secretário de Obras. Matríe la,h° 02150. O referido é verdade e
,J! ,
dou fé. Altamira-Pará 26 de Dezembro de 2008. A Oficial I n t e r i n '
R-2-M-25.773-Nos termoS do Contrato por instrumento Partlcu ar e compr e en a e 1I110Ve reSl enCIa, mu uo
com obrigações, cancelamento do r~gistro d,e ÔllU~ e cOllstitl~içã~ (~tfz~lierção 0~uci~ria em garantia-carta d~
crédito com recursos do SBPE - Sistema rll1anCelro da Habltaça0t?'FH, com utllIzaçao dos recursos da contei
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OFleIAL(a):
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IMOVEL - Feita para constar o melllOl"ial ut.:scritivo a seguir .tran,scrito: IHE,MOR/Ai D/~SC/~/,~i~!:I<?_.l~:~,l!~il~dpio:
Altalllira. Estado: Pari'!. Imóvel: um lote de terra u,rbano dcnOl11lI1aCIO de lote l-A ~quac}h rr~%f1i,~J"~,J}I,rLÀuqu~e
Caxias n° 3211, Bairro Esplanada do Xingu. Arca Remanescente: 162,50 OI . Pedmetro: 51,00. Proprietário:
JENICI ALIN/1HORAES DE SOUSA. Limite e cOl1frolltaçjjes: FRENTE: com a Tv. Duque de Caxias, medindo
13,00 m. LADO DIREITO: com quem cle direito, onde mede 12,50 metros. LIIDO ESOUERDO: com o lote OI,

•

•

onde mede 12,50 metros. FUNDOS: com o lote 02 da mesma quadra, onde mede 13,00 metros. Dma: 17/09/2009.
RespollsÚvel Técnico: (a) Paulo Robel"to Pontes da Silva. Eng.o Civil. CREA-13.816-D/P!\. Assim está.
PROPRIETÁRIA: A Sra. JENICI ALlNI MORAES DE SOUSA. brasileira, solteira, professora. portadora da
carteira de identidade RG n° 5214124-PC/PA e do CPF/MF sob o nO 986.479.892-87, residente e domiciliada na
Rua Madre Tereza de Calcutá n° 2796, casa 04, bloco 11, Bairro São Sebastião, nesta cidade de i\ltamira, Estado do
Pará. Registro Anterior: às p,\·.098 do livro 2-AAH, sob o 110 R-/-ll1-/9.843. O referido é verdade e dou ré.
Altamira-Pará, 06 de Janeiro de ')009. A Oficial Interina. (a)
R-t-M-25.774-Nos termos do Requerimento dmado de 17.12.2008 endcreç<lClo a este Oficialato e de acordo COll1 o
artigo da Lei nO 6.015173, de 31 de dezelllbro de 1973. devidamente assillmlo pelo proprietária JENICI ALINI
!HORA/:..~S DE SOUSA, acima jó· qualificada, e através de desmembramento de área. Sem valor declarado .
C01l(~iç()es: às do reqLj~ií/lh,~I~O refericlo é verdade e dou le' Altamira-Par~l, 06 de Janeiro ele 2009. A Oficial
Interina. (a)
I ÁI
.
AV-t-M-25.774 - Féifo"~)ara constar que no imóvel acillla descrito e confrontado foi edificada uma (01) Casa
Residencial, situa9'/ !~a.l. ['v. Duq:le de _Caixas nO 321 J, Bairro Jei. Copacabana do Xingu, nesta cidade, com
LICENÇA PARA ICOtIiSTIIUÇ,1O /)/,' N° /42/08, datada de 04.II.l00~, assinada por Ca) Tânia Maria dc
Medeiros Costa. If.-rquiteta, CREA-315G-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Osvaldo Fábio F. l\1ansour. Secretário ele
Obras. l'vlatrícula nO 02150. Constrllçilo pl'ópria em alven,\ria, com travejamento em madeiras de lei. coberta com
telhas de brasilit, todtl rorrada el11llltldeiras de lei. Características: Internamente: três (03) portas em madeiras de lei.
Externamente: duas (02) portas em rerro e vidro inclusive a de acesso pam o quintal, cinco (05) janelas e111 ferro e
vidro e UJIl (O I) vitrô. Dependências: uma (O 1) v<1randa, uma (O 1) sala de estar, uma (O I) cozinl1<1, uma (O I) área cle
serviço, dois (02) dormitórios, um (O I) Hall, um (O I) \VC com banheiro contíguo social todos em piso de lajotas.
Derivacão de Água: Poço Comum. Ilulllillação: Centrais Elétricas do Pará-CELPA. Serventia Sanitária: \VC, com
fossa séptica. Área Construícla: 69.95111 1 (sessenta e nove metros e noventa e cinco centímetros quadrados). Valor
da Construcão: RS-46.000,OO (quarenta e seis mil reais). Cel'lidt7o: Dispensada a Certidão Negativa de DébitoCND, em virtude de a construção possuit· ~írea inferior a 70,00 m 2 (Setenta melros quadrados). O referido é verdade
e dou ré. AItamira-Pará, 06 de Janeiro de 2009. A Oficial Inlcrina. (a)
AV-2-1\1-25.774- Procede-se a esta <lverbaçfio para constar a CAltTA DE HABITE-SE, a seguir transcrita
Impresso O Escudo Municipal. Prefeilur,! iVlunicipal de Alt~\lnira. Estado do P:u"á. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e Infl·a-Estrutura. CARTA DE IIAU17T-Sr: N° 056/2008. De acordo com o despacho proferido a 03 de
Novembro de 2008 no processo de n° 142/08, requerido por .Jenici Alini iVIoraes de Sousa, protocolo n° 264/08 de
03 de Novembro de 2008, a construçfio o;istente na Trav. Duque de Caxias !l" 32 I!. Qd. 04 lote l-A, loteamento
Jd. Copacabana do Xingu, foi concluída de acordo com o projeto aprovado I\OS estatutos do CCHligo de Obras. Lei
Municipal nO 1394197. aprovado no clia 17 c1e junho cle 1997, conforme L1CI'NÇA PARA CONSTRUÇÃO N"
142/08, expedida em 03 ele Novembro ele 2008 e por rCCIuerime:llo do interessado de prol. N" 265/08 de 03 de
Novembro de 2008, estando, pois, em cOllLlições de ser hahitada e/ou utilizacLI em área construída lotaI de 69,95 m 1
(sessenta e nove metros e noventa e cinco centímetros Ciuaclr'ldos). Foram pagas as taxas, conforme DA!\-'l, expedido
em 31 de Outubro de 2008. Altamira-(I'A), 04 cle Novembro de 1008. (a) Tânia Maria de Medeiros Custa.
Arquiteta. CREA;3156-D-RN-4574-V-PA-AP e (3) Osvtlldo Fábio F. Mansour. Secretário de Obras. Matrícul,l n°
02150./0.. ~efe(jdo é verdade e dou 1'0. ;\Itamira-Parú, 06 de Janeiro de 2009. A Ollcial Interina (a)

1/.111,1/

.

R-2!M-2' ,774-Nos termos do contrato por instrumento particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo
com obr gações e alienação fiduciária-carta de crédito individual-FGTS, com utilização dos recursos da conta
vi'v~ulad do FGTS dos devedores fiduciantes. Contrato N°-8055JO000354. A - Qualificação das partes.
Vendedora: Jenici Alini Moraes de Sousa, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 24109/1988, profissional
educo fisica, portadora da carteira de identidade RG 5214124 expedida por SSP/PA em 10112/2002 e do CPF
986.479.892-87, residente e domiciliada em Rua Madre Tereza de Calcutá, 2796, S. Sebastião, em AltamiralPA.
Compradores e Devedores Fiduciantes: Elias Miranda Lima, nacionalidade brasileira, casado no regime de
comunhão parcial de bens, nascido em 02/1211978, economiário, portador da carteira de identidade CNH
02269910951, expedida por DETRAN/PA em 04/0312007 e do CPF 511.252.002-78 sua esposa Thaís Silvane
Silva Lima, nacionalidade brasileira, nascida em 26111/1981, do lar, portadora da carteira de identidade RG
5667872 expedida por SSPIPA em 22/1012004 e do CPF 719.850.692-53, residentes e domiciliados em Travessa
Duque de Caxias, 3211, lote l-A, Qd.4, Esplana do Xingu, em Altamira/PA. Credora Fiduciária: Caixa Econômica
Federal-CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada
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IMOVEL - Feita para constar o presente Título Det1!lltlvo de Pr?pnedade, a ,segu ___tn.l.I}scnlj);trlmpresso.o Escudo
Municipal. I:stado do Pará. Prefeitura Murllcipal de Altamira. TITULO DEFIfVl/flVO D'E,rpROPRIEDADE /'1"759/82. DL Edmilson Moreira Veras, Prefeito ivlull1clpal de A[tamlra, Estapo do Pará, usando de suas atnbUlçoes

•

legais e de acordo com o que dispõe os artigos [0, 13 0, f5° da Lei ivlullicipal 016/80 de 27/10/80, que autoriza o
Executivo Municipal a dispor de bens illlóveis do Patrimônio Municipal c de 3.cordo com a lei 002/81 artigo 10 de
27.04.~1, concede a OZEAS NASClkll:.-NTO DA S'ILVA, brasileiro. solteiro, funcionário pllblico. residente e
domiciliado nesta cidade à Avenida Dj<l11ll3 Dutra, o presente Título Definitivo de Propriedade do terreno urbano
sito a Travessa Pedro Gomes - lote 05 Quadra 08, entre a Rua Otaviano Santos e Travessa OI, nesta cidade, com as
seguintes características: Arca total de 374,00111 2 (Trezentos c setenla e quatro metros quadrados), com as seguintes
dimensões e limites: LAIJO DIREITO: com o lote 3. anele mede 34,00 metros; I.ADO ESOUERDO: C0111 a Travessa
OI, onde mede 34,00 metros; FUNDOS': com o lote 2, onde mede I 1.00 metros; FRENTE: COtn a Travessa Pedro
Gomes, onde mede 11,00 metros. ficando referido terrenu. de ora em diante, livre c desemb,lraçado para toda e
qunlqucr transação com terceiros. sendn o presente título o documento comprobatório, ressalvadas as obrigações
tribut:'trias. Este Título roi registrado '-1 paginado 20 do livro nO 003 de Registro de Títulos Definitivos de
Propriedade. Prefeitura r'Vllínicipal ele Alullnirn (PA), 28 de Dezembro de 19R2. (a) DI'. Edmilson J\lloreirn Veras .
Prefeito l'vlunicipal. Edmilson 1\'loreira \leras. (a) Ozeas Nascimento da Silva. Dir. Depto. de Finanças. Ozeas
Nascimento da Silva. (a) Hubert de Sousa Figueiredo. Dir. Depto. de O. e Servo Urbanos. I-lubert de Sou.sa
Figueiredo. PROPRIETÁRIO: O Sr. OZ/~AS NASCH1ENTO DA SILVA, brasileiro. solteiro, funcionário público,
residente e domiciliado nesta cidade t\ ;\ venida Djahna Dutra, portador d,] c~dLlla de identidade RG n° 2780390SSP/PA c do CIC/MF n' 116,092.572-00. Registro Anterior: Ús fls.252 do livro ,E obg...rrl.822. O referido é
verdade e dou ré. Altamira-Pará, 12 ele Janeiro de 2009. A Oficial Interina. (a)
-1;'
R-I-M-25,775-Nos termos do Título Definitivo de Propriedade de N°-759/8'2
, , ( tado de 28.12.1982, o imóvel
constante do presente registro foi adquirido por OZEAS NASCI!HENTO 'DA II_VA, acima já qualificado por
compra feita a PREFEITUIIA MUNICIPAL DEALTAMIIIA, firmado pelo DL Edmilson Moreira Veras, Prefeito
Municipal de Altamira, Estado do Parú, usando de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe os artigo.s
1°, 13°, 15° da Lei 1''1'1 unicipal O16/80 de 27/10/80. que <lutol-iza o Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do
PatrimÔl io ivlunicipal c de acordo com a lei 002/8 J <lrtigo I" de 27.04.81. Sem \'tllor declarado_ Condições: às do
titul.
ire%do é verdade e dou fc. Altalllira-Parú, 12 de Janeiro de 2009. A Oricial Interina. (<1)
1'1
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IMÓVEL - Feita para constar o presente Título Dellnitivo cle Propriedade; a/,~guju5ti'fniS'éii'f~!G'1l11Pf#sso o Escudo
Municipal. Estado do Parú. Prefeitura Municipal ele Altalllira. TiTULO DEilh\rrrFV(j"~DltRRoPRIEDADE i\'''1,079/85. SI'. Anfrísio da Costa Nunes Filho. Prefeito Municipal ele p.'ltan~ira~'Estado"do ~Pará, usando de suas
atribuições legais e de acordo com O que dispõe os artigos 1°. 13°, 15° da LeI Municipal 016/80 de 27/1 0/80, que
autoriza o Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do Patrimônio Municipal, concede a III~LIO PERL"lRA
DE !-I0LANOA. brasileiro. casado. resldcnte e domiciliado nesta cidade ú Rua Fausto rel'eira nO 93, bairro de
Brasília, o presente Título Definitivo de Propriedade do telTcno urb3no sito a Rua 00 i. denominado lote 05 Quadra
A, Loteamento Sudam 2°,_ ncst3 cidade, com as seguintes características: Área total de 250,00 111 2 (Duzentos e
cinquenta metros quadrados), com as seguintes dimensões e limites: LADO DIRtJTO: com o lote 07, onde mede
25,00 me1ros: LADO ESOUERDO: com o lote 03, onde mede 25.00 metros: FUNDOS: com o lote 02, onde mede
iO,OO melros: FRENTE: com a Rua 004, olldc mede 10,00 metros, ficando referido terreno. de ora em diante. livre e
desembarJçado para toda e qualquer transaçi'ío com terceil"Os, sendo o presente tílUlo O documento comprobatório,
ressalvadas as obrigações tributárias. Este Título fOI registrado ~\ paginado 34 do livro n° 004 de Registro de Títulos
Defillitivos de Propriedade. Prefeitura Municipal de Altal1lira (PA). 22 de Fevereiro de 19S5. (a) Sr. Anfrisio da
Costa Nunes Filho. Prc!'eito Municipal. Anfrísio da Costa Nunes Filho. (<1) OLeas Nascimento ela Silva. Oir. Depto .
de Finanças. Ozeas Nascimento da Silva. (a) Or. Jorge Duarte Martins. Oir. Oepto. de O. e Serv. Urbanos. Jorge
Duarte Marlins. PROPRIETARIO: O Sr. "tua PER"'''IA DE HOlANDA, brasileiro, casado. residente e
domiciliado nesta cidade à Rua Fausto Pereira nO 93, bairro de Brasília, portador da cédula dc identidade RG nO
2780390-SSP/PA e do CIC/MF n° 116.092.572-00. Reeistro Anlcrior: às 115.252 do livj:ffn'E ~o_n° 1.822. O
.
referido é verdade e dou fé. Altamlra-Parú, i2 de Janeiro de 2009. A Oficiallllterina. (a /.I-~
R-I-l\1-25.i76-Nos termos do Título De!initivo de Propriedade de N°-1.079/85 d{~<ldo e 28.12.1982. o imóvel
constante do presente registro foi adquirido por III~LI() PEREIRA DE 1I0L,/VD/, acima já qualificado por
compra ICila a PREFDTUIIA MUNICIPAL DE AI.TAMIRA, firmado pelo Sr Anfrisio da Costa Nunes Filho,
Prefeito l'vtunicipal de ;\Italllira, Estado do Pará, usando de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe os
artigos 1°, i3°, i5° da Lei l'vlullicipal 016/80 de 27/10/30, que autoriza o Executivo Municipal a dispor de bens
imóveis do Patrimônio Municipal. Sem \,,1101' declaraclq. ,CO! di' eS:'Jusi'.~iJtH:mo. O rererido é verdade e dali ré.
Altamira-Pará, 12 de Janciro de 2009. J\ Oficial Interilla~'(';;) - ·,fl.1 nterina I 'veis
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IMÓVEL - Feita paríl constar o presente Título Definitivo de Pr?priedadc/( ~ft;.~ trftnsCJiit~).RrI}:'pr~AsCFljVgscudo
Municipal. Estado do Par:': Prefeitura Municipal c1e Altall1ira. T/TUI.a DEFII ITIVa DE PR01'R7EDADE N"2.21//92. SI'. Anninclo DocitcLI Dcnarclill. Prefeito j\'luIlicipal de Alt<lll~l - PA, 110 uso de suas atribuições e de
acordo COIll o que dis põc a Lei Orgánica do Município ç observado o c iSp0510 na lei nO 432/92 de 31/08/92. que
autorizam o Poder Executivo a dispor do Patrimônio Pl:d-:dico Municipal, li,] forma que especificam. concede a
ALZIRA ROfJRIGUL:S CARNEIRO. lm.lsilcira, casnda. do lar. residente e domiciliada nesta cicbde à Rua Coronel
José Porrírio n° 2125, o presente Título Definitivo de Propriedade do imóvel urbano localizado a Rua Coronel José
Porfírio, nO l! 15, com as seguintes características: área total de 92,66 111 2 (noventa e dois inteiros e sessenta e seis
décimos), com as seguintes dimensões e limites: FRENTE: com a Rua Coronel José Pornrio, onde mede 7,30
metros; LADO ESOUEJ?!)O: com a sen!lma Adélia Pantoja de Oliveira, onde mede 39.43 metros; rADO DIREITO:
com o senhor Antônio Cambuy, anele mede 39,43 metros; FUNDOS: com a senhora Jovenilia Teles, onde mede
6,50 metros, ficando rel'erido imóvel, após a transcriç50 do presente título comprobatório no Cartório do Registro
de Imóveis da ComarcJ de Altamira - PA. livre e c!esclllbarapdo p<lri1 C]u<llC]uer trans<lçi'ío, ressalvadas as
obriga~~ões tributárias e cartorárias. Este Título foi registrado na p<lgina 154/92 do livro n° 006 (seis) do Registro ele
Títulos Definitivos de Propriedade. Alwlllira (PA), 14 de Setembro ele 1091. (a) Armindo Dociteu Denardin .
Prefeito Municipal. Arll1indo Docitell [)enardin. (a) LlUdcmir de Mattos. Chefe do Setor de Construção,
Conservação e Reparos. Lmldelllir de Mattos. OBS: onde consta 91.66 1112 (noventa e dois metros e sessenta e seis
centímetros quadrados) leia-se 272,()(j 1II~ (duzelltos e sctCJlt<l c dois metros e seis centímetros quadrados). OBS: O
estado civil de acordo com a certicl3.o de nascimento c óbito, é solteira c Jl(IO casada COIllO consta no título.
PROPRIETARIA: fi Sra. AI1IR.! ROJ)RIGUES CARNEIRO. brasileira.. s<lltcira.. do lar. residente e domiciliada
nesta cidade 3. Rua Coronél José l)orCiriu n° 1125. Registro Anterior: ôs tls.251 do livro - ~ S0,S..JlA10 1.822. O
referido é verdade c dou !c. Altamira-Parú, 11 ele J,lIleiro de 2009. A Oficial lllll:rina. (a)
R-I-M-25.íí7-Nos termos do Título Definitivo de Propriedade ele N"-2.21f/Y2 da,ta
14.09.1991. o imóvel
constante do presente registro foi adquirido por ALZIRA RODUIGUt.;S CARNt.,'IRO, cima já qualificada por
compra feita a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, firmado pelo SY. Armindo Dociteu Denardin.
Prefeito Municipal de Altamira - PA, no uso de suas atribuições e de acordo COlll o que dispôe a Lei Orgânica elo
Município e observado o disposto na lei lt 431/92 de 31/08/91, ClU autorizam o Poder Executivo a dispor do
Patrimônio Público MUllicipal. Sem valor declarado. COIlllicõe . ' . ~títlllo. O referido é verdade e dou fé.
Altarnira-Pará. 11 de Janeiro de 1009. A Ollcial Inrerina. (:1)
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IMÓVEL - Um (O I) lote de terra urbano localizado nesta cidade de AIt3111ira, E7rt(~~J1gm3t~~':~it~ªâÕI~tI~ua Rio
Branco, encravado no Loteamento denomi1l3do COl1iUllto Re.\'idcllcial Nova Alla/JIt'ra'Sfdesign(ldo-na~ pt-álllit de Lote
N°_24 dJ Quadra N°-i2, com os seguintes limites e confront<lções: FI?ENTE:.!com a Ruii~íétÍJr~~co. onde mede
12,00 m (doze metros); FUNDOS: com o lote 04 da !llt:Slll<I quadra, onde mede 12.00 tll (doze metros); LADO
DIREITO: com o lote 23 da mesma quadr3._ onde mede 25,00 111 (vinte e cinco metros) e LADO ESQUERDO: com
o lote 25 da mesma quadra, onde mede 25,00 1ll (vinte c cillco metros), pert~lzendo uma área total de 3{){),{){) 111 2
(Trezentos metros qoadrados). PROPRIETÁRIO: O Sr. JOSÉ MARIA SANTOS COSTA, brasileiro. maior. capaz,
solteiro, vendedor, portador da carteira de identidade RG nO 4190444-PC/PJ\ expedida em 21.12.1998 e do CPF/MF
sob o nO 690.588.142-20, residente e domiciliado I1<l Tr<lvessa Pedro Miranda nO 507, nesta cidade de Alt<lJ11ira,
Estado do P<lrá. Registro Anterior: àsfls./69 do lilTO 2-AW. no C<lrtório de Registro de Imóveis da Comarca de
(o 1l/r6.28Y-A. O referido é vcrcbde e dOLl fé. Altalllira-Pará. 12 de Janeiro de 2009.
Altamira, Est<ldo do ParÚ,
:7
A Olici<lllnterina. (a)
H.-I-M-25.778-Nos terll10s
la
Escritura
]lt'lblica de Compra e Vencia lavrada nestas Notas d,ltada de 12.0\.2009
,
tomada às rolhas 087v/'1O . VO do livro nC) 158 sob o nO 10.79512009. o imóvel constante cio presente registro foi
adquirido por JOSÉI/H/ íUA SANT(X,;' COS'f>L acima jfl qualificado por compr<l feita a COOPERATIVA
AGROPECUrÍRIAi/i1IS1i1 NOVA F1iONTUIIA I.TDA-COOPERFRUN com sede estabelecida na Rodovia
Ahlcid Nunes, km-62, nesta cidade de Altamira. Estado do Pará, portadora 'elo CNPJ/MF n° 15.156.328/0001-15,
Inscrição Estadual n° 15.071.687-7, Ar. Incra 513/73, representada neste ato por seu Presidente o senhor
GERALDO H'IIDlO BEZERRA. brasileim, casndo. agricultor. portador da Cédula de Identidade RG n° 134.9S~5SSP/PA e do CPF/MF n° 020.358.712-04, residente e domiciliado 3. Rodovia Trallsalllazônica, km-23, nesta cidade
de Altamirn, Estado do Pará. Pelo preço certo c ajustado ele RS-2.000,OO (Dois mil reais). cuja avaliação da
Prefeitura l'vlunicipal de Altamira/PA roi 110 valor de RS-6.()()().()() (Seis mil reais). Condi - ',' às da Escritura. O
.,..".referido é verdade e dou fé. Alt<llllira-Par,'l, 12 de Janeiro ele 2009. A Oticial Interina. (.f!:).-.
, ',i""-ma
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IMÓVEL· Um (OI) Lote Urbano, situado na Rua Ig. encravado no Loteame{lr~~eeiiÔl1fííí1iélo'~"'i;A7[Õ't;E
IPÊ",'
A\lLl:1'lId localizado nesta cidnde de Altamira-Pará, designado na Planta de Lote nO 23 <!in e três) da Quadra "1'", C0111 as
seguintes características: com área total ele 300,()() 111 2 (trezentos metros quaprados), com as seguintes dimensões,
limites e confrontações: Limita-se pehl FIU:;NTE: para a Rua 1S, onde 4{H.::c!c 15,00 111 (Quinze metros): pelos
FUNDOS: para os lotes 34 e 36. onde mede 15.00 m (Quinze metros): pelo lADO DIREITO: para o lote 21 da
mesma quadra, onde mede 10,00 III (Vintí.: metros): c pelo lADO ESOUERDO: par<l o lote 2S da mesma quadra,
onele mede 20,00 m (Vinte metros). PROPRIET;\RIO: O Sr. LEANDRO DE JESUS SOUSA, brasileiro, solteiro,

y

•

maior, capaz, comerciallte, portador da C<lrteira de identidade RG n° 3406773<2 J \'ia expedida por SSP/PA CIll
16.0G.2003e do CPF/MF sob o nO 731.25g.902-25. residente c domicilinclo na Rua ]0 de Janeiro nO 1.758-A, Bnirro
Centro, nesta cidade de Alwlllira. Estado do Pnra. Re!!i<;tro Anterior: ósfls.274 do livro 2-.1, IlD Cartório de Registro
de Illlt'lVCis dn Comarca dc Altalllir~l. Estado do Paró, sob o r P R-1.-.'H-3.290. O referido é verdade e dou tc .
./
t\ltamira-Pará, 12 de Jallciro cle 2009. A Oficial Inlcrinn. (a)
R-I-M-25.779-Nos termos da Escritura r\lblica de Compra c 'cnda la\'rada nestas Notas datndn de 12.01.2009
tomada ,1.S folhas 089v o /Ol)Ovo do livro n° 158 sob o n° IO~7 612009, o imóvel constante do presente registro foi
adquirido por_ LEANIJlIO DE JESUS SOUSA, acíw~ .lá qualificado por compra feita a OCTANTlS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA .. com secfe Ú Travessa Agrário Cavalcante, 349, Altos, nesta cidade

de Altalllira, Estado do Pnní, legalmente represenwda nos termos de seus atos constituti\'os arquivados na Junta
COJl1crcinl do Pará, sob () nO 1590000-4005, em 27.11.1979, c inscrita no CGC/t'dF sob o nO 00.470.773/000 I-J I,
neste ato representaci<l por seu sócio diretor Sr. IVAN SILVEIRA DE ALivlEID!\, brasileiro, casado, web designeI',
portador da cédula de identidade RG nO l6.525.370-SSPiV1CJ e detentor do CPF/MF n° 116.808.906-97, residente e
domiciliado na Av. Frei Henrique Diniz 11° 410, Bloco B, apto.l 02, Bairro Nova Cachoeirinha, na cidade de Belo
Horizonte/MG. ora de passagem por esta cidade. Pelo preço cerro e ajustado de RS-4.5()(),()() (Qu<ltro mil e
quinhentos reais). cujá avaliação da Prefeitura l'dunicipal de Altamira/PA, foi !lO valor de RS-8.(){){),{)O (Oito mil
reais). Condi 'ões' S7d0~~!t~~Nh(h,J&,J~e.csüg.Q . .g verdacle e dou fé. Altamira-Pará, 12 de Janeiro de 2009. A Ofícinl
'li!' ". . /(, . 'ói,cia\ tntenni' , ~
Interina. (a)
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IMÓVEL - Um (01) Lote Urbano, situado na Rua dâ Amizade, encravad ',lCbf.t~gte·~;í'úe'tlí:'Q'edenainillado
"APARECIDA", localizado nesta cidade de Altamira-P,m;'L designado na Pl<lhta e Lote nCJ.-\25"(Virl'fu e cinco) ela
Quadra "ç', com as seguintes carac!erísticas: com áreil tul,ll de 3{)(),(}() 111:1'(trezentos metros quadrados), com as
seguintes dimensões, limites e confrontações: Limit3-se pehl FRENTE: )1<lf,1 a Rua da Amizade, onde mede 12,00
111 (Doze metros); pelos FUNJ)OS: panl o lote 06 da mesl1la quadra, onde mede 12,00 III (Doze melros): pelo
LADO D/REITO: para o lote 26 da 1l1C::;llla quadra, onde mede 2.5,00 m (Vinte e cinco mctros): e pelo LADO
ESOUERDO: para o lote ~4 da mesma quadra. onde mede 25,00 111 (Vinte c cinco metros). PROPRIETÁRIO: O
Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS JlIARTINS Tlll1BÓ, br,lsilciro, casado no regime de comunhão parcial de bens
com Eliane Calvino Tilllhá, maior. capaz, operador de Ill.íqllinas. portador da carteira de idellticl<lde RG n° 1583192-

2a via expedida por PC/PA em20.ll.1992 e do CIC/Mf sob o nO 278.786'(l02-87, residente e domiciliado na Rua
da Amizade nO 1372, 13<lirro Ap<lrec'da [I, nesta cidade de Altamira. Estado do Pará. Re!:?istro Anterior: às fls.?/13
(sete a treze) do Li"~o 11" 008 (o' , ,~;; lI u 005. O referido é ver:dade e dou fé. Altamira-Pará, 12 de Janeiro de
2009. A Olicial Intenna. Ca)
,.
.

•

R-I-M-25.780-Nos lermos d,:p:s 'ilura PÚblic.a de Compra c Venda lavr<lda nestas Notas datada de 12.01.2009
tomada ús folhas 09 I vO/092v,'ldo livro n 158 sob o n° IO.797/200~, o imóvel constante do presente registro foi
adquirido por FRAlVCISC@ DAS C/lACAS il1ARTINS' Tl!lIBO, aci1l18 jú qualific<ldo por compra feita a
PRELAZIA DO XINGU, Entid8c!e Religiosa e Beneficente, com sede <'I Rua Coronel José Porl"írio nO 1720. Centro .
. nesta cidade de Alt<.'lmira, Estado do Paní, devidamente insuita !lO Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério
da f'azcnda (CGCllvlF) sob o nO 04.892 ..592/0001-.54; neste ato rcpresentad8 pela sua bastante Procuradora a Irm3
DIUNA CHIELLE, brasileira, solteinl, maior. capaz, religiosa, portadora da Cédula de Identidade RG na
35.238.669-I-SSP/SP e detentora do CPI'/MF sob o nO 021.838798-90. residente e domiciliada nesta cidade de
Altamira, ESlado elo Pmú; ex vi do instrumento PLlblico de l)rocLJra~'ão, lavrado nas Notas do Cartório do 2 0 Ofício.
desta Comarca, lançada ús I1s.159 do Livro na 133, datada ele 12.02.2007, que lica arquivad<l em Cartório para fins
de direito. Pelo preço certo e ajust(ldo ele RS-7J)SO,()() (SCIC mil e oitema reais). cu'a avaliação da Prefeitura
da Esçritura. O referido é
Municipal ele Altamira/PA, foi no v,dor ele RS-8.{){)O,()() (Oito mil reais). COlldi
vercl<lde c dou fé. Altalllim-Pará. 12 de .Iullciro de 2009. J\ Oficial Interina. (a)
----Q
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IMÓVEL - Parte Ideal de um terreno situado !la loteamento Nova I3ras'ília/ncsta cidad'~) "~{esig;lado de lote 1.1
(onze) da quadra /8 (dezoito), destac;Ic!O da porção maior de 3/0.()O/lIr2ÃJ'rczcntos e dez metros quadrados),
conforme memonal descritivo a seguir transcrito: fl1EllJORIAL DI:SCliJIIVU. MUlllCIj)IO: Altallllra. Estado: Pará.

Imóvel: um lote de terra urbano dCIlolllillado de lote 11 da quadfÍ.l 18, sito na Trav. Luiz Coutinho n° 990,

•

loteamento Nova Brasília. Área Remanescente: 295.46 111 2. Perímetro: 84,17 111. Proprietnrio: FRANCISCO DE
OLIVEIRA VAI Limite e confrontacôes: FRENTE: COI1I a Trav. Luiz Coutinho. 9.16 metros. lADO DIREITO:
C0111 o lote 10 da mesllla quadra. onde mede 33,18 metros. LA DO ESQUERDO: com o lote 14 da mesma quadra,
onde mede 33,18 metros. FUNDOS: com o lote 13 da llle"::1l1a quadra, onele medc 8,65 metros. Data: 12/1112008.
Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontcs da Silva. Eng.o Civil. CREA-13.816-D/PA. Assim está.
PROPRIETÁRIO: O Sr. [<'NANC/SCU f)/:,,- ULIVEIRA VAZ. brasileiro, casado sob o regime d~ comunhão de bens
COIll Albina Huflon Voz, agricultor, portador da carteira de identidade RG nO 1.741.50 I-SSP/PR e do CIC/M F n°
052.098.288-67, residente e domiciliado 110 Travessão Transunião no krn-19 ~ PA Itapuama/PA. Registro Anterior:
às tls.207 do Li\'ro n" 2-C, 110 C<lrtório de Registro de Imóveis da COIl1<lrC<l de Altamira, Estado do Pará, sob a
J11<ltrícul<l de n" R-3- ~1.35yOrererido é ve7-clade e dou fé. Altamira-Par{l, 15 de Janeiro de 2009. A Ofíci,ll

Interina. Ca)

1/

.

R-l-M-25.781-Noj ter nos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 15.01.2009
tomada às folha~p99 ,ol100vo do livro 1]0 158 sob o n° ltUWI12009, o imóvel constante do pl'esente registro foi
adqnirido por FflA!~CISCO In· OUVE/liA I'AZ. aCill1'l já qualillcaclo pur compra teita a FRANCISCO DE
ASSIS NAZARENO RIBEIRO, brasileiro, pastor evangélico e agricultor, portador da carteira de identidade Rei
n° 655.662-SSP/GO e do CIC/MP n° 118.300.001-44 e slla esposa dona MARIA DF: LOURDES DA SILVA,
brasileira, agricultora, portadora da carteira de identidade RCi nO 521.286-SSP/GO e do CIC/MF n° 431.179.021-04,
ambos casados entre si sob o regime dc c011lunhão de bens. tT:sidentes e dOllliciliados na Rua Isaac Barbosa nO 1068.
Bairro de Brasília, nesta cidade de Altanlir'l, Estado do Par~'t. Pelo preço certo e ajustado de NS-5,OOO,()O (Cinco mil
reais), cuja avaliação ela I)refeitura l'vlul1icipal de Altalllira/PA foi 110 valor ele RS-!5.(}{J()J)() (Quinze mil reais).
Condições: 's laEsgitCtra:O reCcrido é vcrdade e dou fé. Altamira-Par<Í. 15 cl~ Janeiro de 2009. A Ofíciallnterin,t.
(a)
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IMÓVEL - Feita para constar o presente Título Definitivo de Propriedade,
;1 S guir r.<lt1s'ê'fii6:8 1ínnresso o Escudo
,
/
1<'
.r'''' _ I.iRnl<;;;,\rQ. ne'ImoveiS
Municipal. Estado do Parú. Prefeitllr3 Municipal de AltaIllira. TITUl.O DF :IN/l' VO,J)E.,,»«OPRI/;.:DADE N"1.588/86. Sr. Anfl"ísio da Costa Nunes F'ilho, Prefeito Municipal de Alta nira, Estado do Pará, usando de suas

atribuições legais e de acordo com o que dispõe os artigos 1°, 13°, 15° da Lei ivlunicipal 016/80 de 27/10/80, que

•

autoriza o Executivo Municipal a dispor de bens imóveis do Patrimônio Municipal, concede a J-/AUSLE1HBERG
SILV/:,'IRA GUIIHAR/[/:.'S, brasileiro, casado, militar, residente e domiciliado nesta cidade fi Rua Magalhães Barata
s/n°, o presente Título Definitivo de Propriedade do terreno urbano sito a Travessa 005, denominado lote 15 Quadra
M, Lot.O Sudam 11, nesta cidade, com as seguintes características: Área total de 250,00 m 2 (Duzentos e cinquenta
melro,> quadrados), com as seguil1lcs dimensões e limites: LADO DIREITO: com o lote 13, onde mede 25,00
metros: LADO ESQUERDO: c/ () lote 17, onde mede 25,00 melros: FUNDOS: eom o lote 16, onde mede 10,00
melros; FRENTE: com a Travessa 005, onde mede 10,00 metros, ficando o referido terreno, d~ ora em diante, livre
e desembaraçado p<lra toda e qualquer tral1sação com terceiros, sendo o presente título o doculllento comprobatório,
ressalvndns as obrigações tributárias, Este Título foi registrado à paginado do 058/verso do livro nO 005 de Registro
de Títulos Definitivos de Propriedade, IlrefeilLlnl i'vlunicipal ele Altamira (I)A), 25 de Fevereiro de 1986. (a) Sr.
Anfrísio ela COSia Nunes Filho. PreCeito f'vlunicipaL Anfrísio da Costa Nunes Filho. (a) Sr. Jackson Brasil Rebelo .
Dir. [kpto. de Finanças. Jackson Brasil Rebelo. (a) DI'. Carlos Miguel Torquaw Alves. DiI'. Depto. de O. e Servo
Urbellos, Carlos Miguel Torquato Alves. I'ROPRIETARIO: O Sr. IJAUSU,'MIiFRG SlLVHIRA GUIMAR/IHS,
brasileiro, casndo, Illilitnr. portnelor ela carteirn de identidade RG n° IO.112.501-SSPlrvlG e do CIC/MF nO
115.440.442-34, residentc'e domiciliado Ilt::stn cidade à Run Ma!!<llhães 13al'81(\ s/no, Centro. Rc!!istro Anterior: fls
-t::;e'{ o n° 1.822. O referido é verdade e dou ré~ Altalllira-P<1rú, 15 de Janeiro de 2009. A OficiaI
Interina, Ca)
R-I-1VI-25. _ 'os lermos do Título Dcl"íllitivo de Propriedade de N"-/.588/86 datado de 25.02.1986, o imóvel
constante d p esente registro foi aelquil'ido por IIAIlSIJ,AIBERG SILVEIRA GUI.H.ARArs, acilllajá qualificado
~?r COIllJr~l. f ita a .P!/EFEITURA. !lIu..,NICIPAL f)~ AL 1:'11HI//.'1, tirlll~:do. pelo SI'. .Antdsio da Costa Nunes
1'11110, Prefeito MUlllclpal ele Altal11lra, Lstado do Para, u:->alldo de suas atribUições legaiS e de acordo C0111 o que
dispõe os artigos 1°, 13°, 15° da Lei rvlullicipal 016/80 de 27/10/80, que autoriza o Executivo Municipal a dispor de
bens imóveis do PatrimÔnio Í'\'lunicipal. Sem valor declaradl), Condições' f1s do título. O referido é verdade e dou ré.
Altalllira-1Jará, 15 de Janeiro dc 2009. A Oficial Interina. (a)
_~.
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IMÓVEL - Um lote de !erras com a área de 86.7/0() /1fI. (oitenta e seis hectafe:;e ~;etÚull'l ares), com os limites
e confrontações seguintes: Lote 41 da Gleha 06: Municipio de Altamira. NORTE: lote 43, NORDESTE: lote 43 e
gleba 04, separado desta por uma estrada. ESTE: gleba 04, separada por uma estrada. SUDESTE: lote 40-A e gleba
04, separado desta por uma estrada. SUL: lote 40-A. SUDOESTE: lotes 40-A e 39 (canto), OESTE: lote 40.
NOROESTE: lotes 43 e 42 (canto), PROPRIETÁRIO: O Sr. JOSÉ HENRIOUE TESCH, brasileiro, casado no
regime de comunhão de bens com AIarlene Bolsanello Tesch, maior, capaz, agricultor, portador da carteira de
identidade RG n° 166.213-SSP/ES e do ele/MF sob o n° 206,872.572-04, residente e domiciliado no km-23,
Agrovila Princesa do Xingu, neste Município de Altamira, Estado do Pará. Registro Anterior: às.fls.079 do Livro
3-/(, sob a transcriçã e.4í" 4. 750. 9 referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 15 de Janeiro de 2009. A Oficial
Interina. (a)
R-I-M-25.783-N6.
nnos da Escritura Pública de Compra e Venda datada de 14.01.2009 lavrada nestas Notas,
7vO/098 yo do livro n° 158 sob o n° 10.800109, o imóvel constante do presente registro foi
tomada às folhá's
adquirido pos!JOSÉ HENRIQUE Tt~\'C/l, acima já qualilicado por compra feita ao Sr. PEDRO GOMES DOS
SANTOS, brasileiro, casado, agricultor, residente c domiciJiado nesta cidade, portador do Título Eleitoral n° 7.27318' Zona Altamira - PA e ele n° 029,505.612-68 e sua esposa dona ALDENORA ROCHA DOS SANTOS,
brasileira, casada, do lar, detentora do CIC n° 460.759.332~04, residentes e domiciliados nesta cidade de Altamira,
Estado do Pará representados neste ato por seu bastante Procurador em "Causa PrÓpria" Sr. JOSÉ HENRIQUE
TESCH, anteriormente qualificado ex vi do instrumento Público de Procuração datado de 02.05.1984 lavrado no
Cartório do 2° Oncio desta Comarca às I1s.63 do livro 58/84 que fica arquivado para fins de direitos. Pelo preço
certo e ajustado de R$_8.540.70 (Oito mil quinhentos e quarenta e reais c setenta centavos). Condições: às da
Escritura, O referiÍlo é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 15 de Janeiro de 2009, A Oficial Interina, (a)
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IMÓVEL - Um (OI) Lot~ Urb<lllo. situado na !\v. Abel Figueiredo. ellcr<l\'a o 11, dt,\Hs~un-'jllHldJcrtó\.fl~liId()
"APARECI/)A
loc<llizado nesta cidade de Alwlllira-P,lri designado Il~\ IJl<lllta de ~otc 11<)\II)~r1Hrê~t da Qll,ldr,l
·'JAIr. com as seguintes c<lracteríst~cas: C~lI11 ár:a tot,<ll.ck /N7.5~ 111~ (c:llto.~/().itellla e SCle.~~t\:~).s.e cinquellla
centímetros quadrados), com as seguintes dll1lcnsoes. Illnllcs c conlrol11<lçoes. f:':illllt<l-se pela rUb\'lL: para J /\\'.
Abe[ Figueiredo. onde mcde 7.50 III (sele Illetros t' cinC]ucnta celltí1l1etr()s)~ pelos FUNDOS: p~lra o lote .2~ da
meSllla quadra. onde mede :S.OO 111 (oito metros): pelo LADO I)fUE/TO: p,lra o IOl\: 0.2 da IlleSIl1<.l qU<ldra. onde
mede .25.00 111 (vintc e cinco 111dros): c pelo L·I[)() 1:'SOlJE/(/)O: para o lote 04 da Illcsm<l l]u<ldra. onde medc
25.00111 (vinte e cinC<I metros). I'ROPRII:Ti\RIO: i\ 'r:\. 111..10 OUVURA DOS S..!!VTOS. brasileira. s"ltl·'IJ.
maior. cap<lz. autônoma. portacltll'(I eb carteira de ieklllid:ldc RCi 11(l 2()-1<1162-.2" via cxpedida pUI' PC/I).'\ el11
12,Cl7.1999 e do CPI~/MI~ sob o 11" 58~1.253.302-20. IT<.;ICiL'lltc l' dOll1iciliacl,l 11:1 i\\'. Abl'l Figul'iredu n° 973. 13<'lirro
. nesta cidade dc Altamir<l. ESl<lclLl do Par3. RC:2.islrO Anterior: ,'h ns.7/1.3 do Livro 11" (lOS. sob o n" O()5
'cArcl<lde e dOll ré:. /\Itamira-Parú. 21 de Janciro de .2009. A Ollcial lntt.'ril1<l (a)

r.

•

/-'ública cle COlllpr;/ t' Venda d;\t;JcL! de 21.01.2009 1,1\,!"lCb nestas N01:IS .
tOllla la à folha's 107v"/108\,ll do li\'l'o n° 15S sob () n') I(UW5109. o imóvel conSl<lnte cio pre'il'1l1C' rC:2.iSlrtl f()i
::clc0iricl( por filA0 OUVUflA nos .l"iINTOS. acill1:1.i:·l clll:llillc:ldapm cOlllpra leit" a I'flFLA7IA DO~\"f!W,'I/
I::ntldade ReligIOsa e 8cllctlcente. C0l11 sede a Rua Corollcl.lo,Sc Parimo n° 17.20. CClllro.IlCsl<l Cidade de Altallllr<l
Estado do Pare'!, devidamente inserit,) 110 Cad<lstro CitTal ele Cuntribuintcs elo [\.'linistério da F,lI:Cnd;l (CCiC/Mr') suh
o nO 04.,s9.2.592/0001-54: neste ato repl'esel1lada pcl<l sua b<lstallte Procuradora a lnn:l I)!UNA CI-IIELLI~..
brasileira. so[teir<l. maior. capaz. religi0s,1. portadora eh! Cédula de Identidade RG n° 35 ..23S.G69-I-SSP/SIJ l'
detentora do CPF/MF sob o nO 021.838.798-90. residente c domiciliada nesta cidade de Altal1lirJ. Estado do 1):11':1:
ex vi do instrumento Pllblico de Procur~\çiío. lavrado nas f\lOt(lS do Cartório C!O 2° OOcio. dcst<l Comarca. 1~\nC<ld,1 <'1:-;
fls.1S9 do Livro nO 133. cbtad<l de 1.2.02.2()()7. que tlca :lrquivacl<l em C(lr\óriu par<l nns de dircit(). Pelo pre,,·o l'cnO
e HS-2S0,fJ() (Duzellto.s c oitenta n:aist cu,i<l ~l\'<lliaçfin c!a Pn:i'eitur,l i'\'lunicipal ele ;\lt<1l11ir<l/l)1\. rui IH) v~lIor ch.' NSJ(J.(JIJ()J)(J (Dez mil rcai.s). Condicões: :'IS d,l ~scrit~() rclcridu é vcrd'H.k c CkHl te. i\ltal1lir~l-I):lr~·l. 21 de '\,uh.'ir\J
de 2()09. /\ Ollcial Interina, (a)
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IMÓVEL - Parte ideal do lote de terra urbano, nesta cidade sito a Av. Pre~i e e Tancredo Neves (estrada do
Aeroporto), destacado da porção maior de 10.000,00 m2 , conforme rrerhori descritivo a seguir transcrito:
MEMORIAL DESCRITIVO. IdeltlificaÇ(;o da propriedade: Nome do Woprietário: DANILO BELEI COVRE.
Endereco: Av. Preso Tancredo Neves, Bairro Jd. Ibiza - Altamira - Pará. Perímetro: 300,00 m. Área: 5.000.00 m'
(Cinco mil metros quadrados). Município: Altamira. Localizacão: Sede do Município. Zona Urbana: Dentro da
Légua Patrimonial. Limites e Confrontações: Perímetro: Urbano. FRENTE: com Av. Preso Tancredo Neves, onde
mede 50,00 m. FUNDOS: com quem de direito, onde mede 50,00 m. LADO DIREITO: com quem de direito, onde
mede 100,00 m. LADO ESOUERDO: com Sr. Arthur Belei Covre, onde mede 100,00 m. Altamira (Pa) 08 de
dezembro de 2008. (a) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. Tânia M.' de Medeiros Costa. CREA-3156-D-RN4574-V-PA-AP. Assim está. PROPRIETÁRIO: O Sr. DANILO BELEI COVRE, brasileiro, solteiro, maior, capaz,
comerciante, portador da carteira de identidade RG n° 2535441-SSP/PA e inscrito no CPF/MF n° 657.810.232-91,
residente e domiciliado na Av. Tancredo Neves, sin°, Bairro Jd. lndepen ente 1, nesta cidade de Altamira, Estado
do Pará. Registro Anterior: às Os.248 do Livro It" 2-AAP, sob o It" AV·I ·22. O. O referido é verdade e dou fé.
Altamira-Pará,22 de Janeiro de 2009. A Oficial Interina. (a)
R-I-M·25.785-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Veh a atada de 22.01.2009 lavrada nestas Notas,
tomada às folhas I 09vol11 Ov" do livro nO 158 sob o n° 10.80§'l09, o imóvel constante do presente registro foi
adquirido por DA NILO BELEI COVRE, acima já qualificááo por compra feita ao Sr. CLOVIS MARCON
PASSARELLl, comerciante, portador da carteira de identid,Jt~ RG n" 475.280-SSP/PA e inscrito no CPF/MF nO
212.972.582-15 e sua esposa Sra. ELlZETE SAVORETTE PASSARELLI, comerciante, portadora da carteira de
identidade RG nO 1726294-SSP/PA e inscrita no CPF/MF nO 071.246.432-87, ambos brasileiros, casados entre si
sob o regime de comunhão parcial de bens. residentes e domiciliados na Av. Djalma Dutra n° 1962, Bairro Centro,
nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Pelo preço certo e ajustado de R$·25.000.00 (Vinte e cinco mil reais),
cuja avaliação da Prefeitura Municipal de AltamiralPA foi no valor de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais).
Condicões: 's a ~\iE~:J.?,.referido,écverdade e dou fé. Altamira-Pará, 22 de Janeiro de 2009. A Oficial Interina.
(a)
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I;V]ÓVEL - Um (OI) Imóvel Urbano. situado na ;\I;\lllcda Ân,ipoJis. 1~(c<lIiza' o r'lesta (,~j(U-~';à':iúJci:il\;adl\ IW
Loteillllcnto denominado "AI. 7:'11//1.1.1:.' Ir. dcsiglWclo 11~1 ])],lIll<l ele IOCrllif'IÇ:\O le Une .N"-03 d.\ (}uadra ;\,"-04.
com os limites c conll-olllaçàcs seguintes: FRLNTE: 12.00 p:11"<1 AIZlllléeb/\llúpl.f is. LIDO D/RLfTO: 20.001.'0111 ()
IOIL' OS. LADO ESOUERD(J: 20.00 C(llll () lote 01. FUNDa)': 12.00 COIll o 10lL' 04. PcrJnzcndo Lima área 10t.1I de
240,(){} 11/: (Duzentos e quarenta ll1etro~ qUilclrados). ])]{OPRIETJ\Rlü: :\ Elllpresa CO/VS1Rl/TOHA '\,jHl'l
LID.·j- ,lHE. COI11 sede na ESlrac]<l ei<l Princesa elo Xillgll. 1<111-08. Sala A. Sítiu Súo Bet1lO. purt(ldora do CNIJ.I/MI'
u
~ob o 11 IOA.2.2.003/00UI-77. n:'prcsl'n\{ld~l pOI" "U<l SÔCi,1 proprietária SI',\. LAI\ISSr\ 101\1;\1\/\ lO!..U)() 1301.!!\.
brasileira. solteira. elllprl'súria. portíldol"il dil carteira de ickntidadc RG nO 7.3'].1 ,927-2-SSP/PR c do CPFi,\ 'lF I~o
0.2 \ ,n(}O,659-55. residellte l' domiciliaeb 11<1 Rua COIll,lIlC!<lllk ;\di'io. !l" 3()37. l3airro Jel. IIH.kpcmkrltt.' 11. Ilést,\
cicl~lde de Altalllira, ESIÚc!O do Par;). Rc,-,-islru Anterior: ,'IS jls./63 do Ih'ro 2-/I.·IAB sob o 11" H-I-/H-25.239. O
referido é verdade e dou fé. Altamir<l-Par:'l, 0.2 ele Fevereiro dé .2009. A Oficial Interina. (a)

•

R-I-M-25.78ó-N05 termos da Escritur,1 Pública de Co Il1pl"i I e Venda cl:!li:lcliI de 0.2.01.1()Oc) 1:lvr,Hln IlfSt.:'lS Not'lS.
tOlllac18 ús folhas \23v0/124vo do livro 11" 15B sob o IlU IO.KI3/09. o imóvel COllst<lllte do prcscnte regi~tl"O (oi
adquirido por C01\'SlRU/OIIA XAIIIA 1-1"1)."1 - ,li/:". acimil jj 'lllalillcacla por compril rei", a .IIJ'WILI_L
EMI'II/:"LiVJ)jMI0YJOS IMOIIII.IAIIJI).\' S/C I./OA. dc;'iclamelltc cadastrada no lNI'J sob " n"
04.553.:283/0001-50. CL1Ill ...:;cele ~l Traves:>,l ;\gr':irio C!\'(t!c:1l11C 11° XXX. 11l'St,1 ci(bdc de r\ll<tlllil·'1. Fst:lclo du \)ar~'l.
neste ato representado por sc:u Procllríldor o :icllhor USMAR B!\PT!S IA SIC]LJFll\f\. bntsikiru. SL'j)íll',ldo
judicialmellte. corretor ele il1l,')\'cis, portld\lr ela Cédula ele Idellticli.ldc rzCJ 11° 1.8-'7.214 Instituto I~éli.\ Pacheco - I{io
di.' Jum:ir(l e cle nO O~14.423)~57-3.:.j. rcsidcll1e c domiciliado OU<ldra 04 elS:l 34. Coniullt0 Alhcrto Soares. llL:sld
cicbdc de Alt<llllira. Estado do Parú: c;..: vi elo inSIJ"llIllCnl\.i \lllbll(ll de l)rocur,lçflu \a\'ra~b 110 CII·tório do 3° Otú:itl
d~~\~l CO~ll<l\T'L.I;~Ilt;,~J(~ il5 1l~ . 1~:' C!O Livro ,no 22 c!<lLadíl de ()5.1.2.2U(~7. C]U,l' I-IC.~I ~lrqlli,\'ilcl9 el:1 C,artório p<lra. rl~lS clL.'
dllellll. I cio preço CCIU) c ,IJllst,rdn de NS-llJ.(J(J(),f)() (Ikl: mil rcals). Co 11 ilir;ues:
1<l Ls~a: O n:kwlo l'
verd,~~~~_t' ..C~~.l:.t~.:_,f\~.t~lllllnj,-Parú. 02 e1<.: h:VCI"l')rO ele 200l). f\ Ollcial lntcrill'l. (ti)"
_1I.t. _ ___ ....... .
<

AV-I-M-25.786 - Feito para constar que no imóvel acima descrito e confronta8o oi edificada uma (OI) Casa
Residencial, ~ituada na Alameda Anápolis sln", Bairro Altaville, nest~liid e, com LICENCA PARA
CONSTRUCAO DE N° 160108, datada de 16.12.2008, assinada por (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta.
CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP e (a) Silvério Albano Fcrnandes. Secretário Municipal de Obras. Construção

própria em alvenaria, com travejamento em Prindex, coberta com telhas de barro, toda forrada em gesso.
Características: Internamente: cinco (05) portas em madeiras de lei. Externamente: duas (02) portas em Prindex
inclusive a de acesso para o quintal, seis (06) janelas em Prindex e dois (02) vitrô. Dependências: uma (O I) sala de
estar, uma (O I) copa, uma (O I) área de serviço, dois (02) quartos, um (O I) Hall, um (O I) WC com banheiro contíguo

social e uma (O I) suíte, todos em piso de cerâmica. Derivacão de Água: Poço Comum. Iluminacão: Centrais
Elétricas do Pará-CELPA. Serventia Sanitária: WC, com fossa séptica. Área Construída: 69,83 m' (sessenta e nove
metros e oitenta e três centímetros quadrados). Valor da Construção: R$-45,000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Certidão: Dispensad,-a a Cert_(dão Negativa de Débito-CND, em virtude de a construção possuir área inferior a 70,00
m' (Setenta me s tIUaj>aâos). O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 26 de Fevereiro de 2009. A Oficial

•

A V-2-M-25, 786 - Procede-se a esta averbação para constar a CARTA DE HABITE-SE, a seguir transcrita
Impresso o E,scud Municipal. Prefeitura Municipal de Altamira. Estado do Pará. Secretaria de Municipal de Obras,
Viação e InM-Estrutura. CARTA DE HABITE-SE N° 011/2009. De acordo com o despacho proferido a 08 de
Dezembro de 2008 no processo de n" 160108, requerido por Construtora Xaria Ltda, - ME, protocolo n" 299/08
de 08 de Dezembro de 2008, a construção existente na Alameda Anápolis s/n",Qd. 04 lote 03, Altaville, foi
concluída de acordo com o projeto aprovado nos estatutos do Código de Obras, Lei Municipal n" 1.394/97,
aprovado no dia 27 de junho de 1997, confonne LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO N" 160/2008, expedida em
16 de Dezembro de 2008 e por requerimento do interessado de prOL N" 027/2009 de 30 de Janeiro de 2009,

estando, pois, em condições de ser habitada e/ou utilizada em área construída total de 69,83 m2 (sessenta e nove
metros e oitenta e três centímetros quadrados). Foram pagas as taxas, confonne DAM, expedido em 04 de
Fevereiro de 2009. Altamira-Pá, 09 de Fevereiro de 2009. (a) Tânia Maria de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA3156-D-RN-4574-V-PA-AP e por (a) Silvério Albano Fernandes. Secretário Munici I e Obra?O-referido é
, ~
vereir de 2009. A Oficial Interina a
,(. /'
.
- -:"I.
os termos o contrato por instrumento p<lrticular de compra c vend d unidade isolada e mútuo
com obrigações e alienação fiduciária-carta de crédito individual-FGTS, COI11 ,utiliza ão dos recursos da conta
vinculada do FGTS da devedora fiduciantc. Colttrato N°-8055/0000364. A - QJ~lificacão das partes: Construtora
Xllrill LflllI., CNP J 10.422.003/0001-77, sito à Estrada da princesa do Xingu, I, km-8, rural, cm i\ltamira/PA. neste
ato rcpresenta?a por Larissa lonara Toledo. Bon:a, nacionalidade brasileira, casada no regime de comunhão parcial
de bens, naSCIdo em 21/1112002, comerCIante, portadora da cancira de identidade RG 73219272 expedida por
SSP/PR cm 21/11/2002 e do CPF 021.000.659-55. Compraclora e Devedora Ficluciante: Vanessa D'Paula Santos
Azevedo, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 21/04/1978, econorniária, portadora da carteira de
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IMOVEL - ])arte ideal do Itllóvclurb<11ll1 designado ele Lote 06 da quadra !~, (.,·BP'I~~r~i~~r)~~{iSSill?óUé\~or e!é 37:".tH)
cOllfurlllc memorial dcscritivo a seguil' transcrito: .t\lL.'HORIAL DFSCRI "IV . IdelFl;I/icar.Jio do !1!"O}l1"fCc!U(/C
Nome do Proprietcíri?: I:'LIAS' C4R,LUS GOL!>IRIJI. !~lIllcrt'~-º: Rua ;\n~sJ6 Di s. partL' ideal cio I~lte 06 (~a qll(!dl'i~
ló. loteamcnto Jardll1l Novo Par,uso, ;\!t~l!1l!ra - !'ara. 1\.TIlllelro: 70.()1) 111 (sett'nta tlle!]"()s). Arca: 2)0,00 111(Duzcntos e cinquellta metros quadl·aclos'). Município: Alu!!llit·a. Localiz,lç:iu: Sede do i'vlullicipio. lOlla lJrhall~t:
Dentro da Légua Patrimonial. Limites e COI/(mll((Jç()es' I\.'rímelro: Urb~lllo. FRENT/:.:: COlll ,I 1{1I11 I\ngclo DI~IS.
onde mede 10.00 In. FUND(),\': com u I()l~ 17 da lllt.'SIl1<l qlldclr:l. olldc mede IO.DO 111. L·/I)() !J)N!~)n): CUIlI (lloll'
07 da mesma quadra, onde Illcck 25,00 m. LIDO !~"S(J{jJ:Rf)(): cum park ITmHnescellH: du lotl' 06 d<l Ill(,Slll~\
qll:ldra. onde mede 25.0U 111. Altalllira (]lA). 26 de jallcil"O de 2009. (a) T:llli:1 iVI.;1 de Medeilw, CnSl:l. /\rqLlilcl~1
CRE.A-3 !56-D-R N-4574- V -I' A-A I' Assilll eSlá. PI(O!'IZI [TARIO: O SI. LI/AS C'I/I/.OS G()U/IIWI.
brasileiro. casado sob () regillle d~l C(llllllllh~lO p~l1Tial de bl'tlS Clllll ·ll/ulUIU du .\ilvu Co/furcll. Iluillr. cap<t/.
(lgricullOr. porwdol" di.! Cédul<! de Jdenlid;ldt.' RCi I( 151 (Jó(j I-SSrJ/PA e cio Cpr:/i"IF 11" :Z37.155.~X2-ML rcsidelltl' e
domiciliado ~'I Rua DOIll Cll'illelltl'S 1(' I ~~, Bairru
.lei Oril.-'tlll'. Ill'sta cid,lck de Alttllllira. Est,ld,l du !Jar;i. Rl''.!isIW
/
--'\llteIIOl :lS fllJ..Li dll "~I 2- I 1.7
o ,," .21.ó 7 J () t L Il t Ieln c \ ,-'I cI,ldc l d()u Il' ,\ Itdmll ,i-I) 11,1 ()(l de I 1..'\ LI e 1111
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R-I-iVl-25.7S7-Nos tC'IIlHlS cid !~"lll~1 d JlubllL,1 ele ('nlllpl,1 l VlllCLl (L1L1CLI de 06 U2 2009 Id\ldcJ:lIlt.',>ldS N\lldS
I
tomada fls folhas 133\,0/134v0 dó li ro 11" 15X sob () 11" IO.SIS/oC), tl illlÓVl'l COtJ:.;t~1Il1l· clu prl'~t'llll' regi."lm Il)i
,Idqllil'ick~ por f:."LI.·L'i C,jULU"'IC; 1_1>1/(01. ::lcillla j:"1 Cju;llilicaclo por C{Jlllpr<l Icita ,I CILCA SUSA~'E ROSA
DE OLIVEIRA. snllcir,t. c0I11ifreia1l1~, purlacJora da Cédllla de Ic!éntidac!''':: I{(j n 05()9{nO-~Sjl/I)!\ t.' delelltor:l d\l
CPF/MF
"95.142.662-34: SII' CLÓRIA SUE!." ROSA Df: OLIVEIRA. divolciada lo""c,,,·ia. portadora da
Cédul~l de !dentidade RG nO 19005(Í6~SSI)/[)i\ c dctelllo)"(1 do CPI7/1'dF nO 3U2.113.792-04. Il~Sle ato rcpn.'scllt<ld~1
por SUil bastante prucur(lclora Gilc(l SLlsalle el:! Rosa dc Oliveira. acima j~i Cjualillcad,!. ex vi elu iIISlrtllllt.'n!CJ hdllic,~
ele procuração do Canót'io !\rtll\io. [0 Ofício ele Notas c Registro de Imóveis da Comarca de ClslallhitliPA. c\:tt,ldú
de 06.06.2007, 3S 11s.017 do livro 66 que lica ~Irqllivaclo pal',1 1111s de direitos. e u Sr. CILSON BRUt'.'O ROSA DF
OLIVEIRA. solteiro, COITctOr. pOr\(lt!or ela Cédula ele Idelllidilele RCi n° 3~t()ClX()-SSP/P/\ e detel1tur do CP]·'ij"IF li''"-'
612.248.711-00. ambos brasileiros. n-:sieklllt;'s C' dOllli(iliados /lU Tnl\'cssa J () ele Novembro, nO (}):'i. ncsta cid,ltk dl'
J\ltilll1ira. [staclll clD J~ar('!. ]1tlo prl'(;O Cl:I"lO e ,Ijllswdo cle HS-8.IJIJO,(j{) (Oil() Illil reais) Ç()lldi~S :lS cla [scriwt'd
O
o é v.e((-ladc e d\~u fé. !\llalllira-I):\r<Í. ()() de h:\'creil"O lk 2009 i\ Olicial 11llcrill:1. (~I)
, ~,,{. dn !1as:;;me;;to
Ü

,,0

~

Gl;[
o

iV1 ATRicULA

25.7S8

FOLHAS
19:-

.

·os ·~·u·t;~

.e"(

",,~t../' 183

~tl·

,l!MI<G \ DI, AI 1.\MIIlA~'1\'\l(1)~
de RC!...'.lstl oJ(i[ll'ff~)\'els
L iVl"ll 2-i\:\AL - Rc!!istro Cier,ll
.
.
I
11/ .4r.::f.Wflrji-u ,;r';_:jm,ttr."",,,.---

SCI \ IÇO

OFICIAI),,):

.......--.

IMOVEL - fvlmrícul<l leiw para cOJlSUlr () Título Dctlnitl\'() de Pr~)pnedadc·l:,cg1ir W9b~WJUf~~lll;P~VQ~SO E)clIc!o
Municipal. Estado do 1):lrÓ. Prefeitura í'dllllicipal de 1\ltall1it",1. TITULO DFFI.' . TR)b J)l:.;'NR(')PRII:D!lnF. .'\""431/96. O SI' ~\'laurício BasUlzini. Prefeito rVlunicipal de J\ltiullira-PA. !lu uso de suas atribui(,:õcs c de acordo com (1
que dispõe a Lei Orgünica do ivlunicípio c observado o disp'Jsto na Lei l/O 1(í/XO de 27110/80 que <1l1lOriza (l 1)(lc!cI"
Executivo a dispor do IJatrilllônio Público j\'IUllicip'll. na lorJl1<l que espccilicalll. concede ,lO SI" FR..lA'CIS'C()
J()S'/~' DF SOUZA. bnl.sileiro. casadu. llgropecuarista. re:;idcllte e c!oJllicili<1c!o nestíl cidadl'. inscrito no C]lF'
029.469.ó.3 1-87. (\ presente Títulu Dellllitivo de Propriedade do illlóvel rural. localiz,ldn 110 kll1-()9 hoje\()
Cachoeirinha. com as seguintes cnrnctcristica: i.Írca lOtai ele 3XJí40() Ilas (Trint:l c oito ]Kctarc" l' -;cssl'llIa c ClUilll'O
ares'!. COI11 as seguintes dimcnsões e limites: NOHTF: C(\lll \) Sr. José t\vclillO. ollllc mede Sg 1.79 metros: SU/~: Cllll1
o Sr. Otonicl PiClll(1lltC. ondc mede 1l)~l.1í7 Illetrns: LF.\"jJ.;;.: com u Sr. Severino J\ugu:-to C!" Silvd. onde Illede
921.41 Illetros: OESlJ:,': COIll o Sr. .José I\vclillo. olldc mede .'14.2.\5 IIlCll"US. lic:!ndo rci'eml(l imóvel. ;lp,'lS ;1
tr<lnsnit;Jo do prcselltl' título comprob<lt("nio IlO Clrtório clu Registru de lnll')vl'is c!(j COlllarc;1 cll' J\llalllira-PA. li\'l"c
e deselllbaraçado panl qualquer trlllls'lç!1n. res"alvac!as ;1" (lhrit.;IÇ()C'; trihlllúri::h e cartm{lrid". L.-;tc Título rui
registrado na p<Ígin<l 030 do livm (k 11" (l07 do Registro lll' Título De!lllitivos de Propricdade. J\lt'lillira-Pi\. O::: ,k
Dezembro de 1996. (<I) iVlauricio Bastllzilli. PrerCil,) i'vlUll. dc t-\ Itulll ira. 1\'LllII'icio Ba5t<lzini. Preli:ito t\-lUllici]1ill de
I\ltal1lira. Assim estú. llROPR1ETARIO: O Sr. FRANCI,'\'CO J(),\'/' f)r: ,)DUX..!. lmtsileiro. ("a:-;ad\\.
agropeclI<lrista. residenIC e dOllliciliado Ile:,t~l cidadl'. pOrl,ldur da c{Jr1tir~1 cle idenlid,l(k R(i 11(\ ·:H)5C)C)6-1 l C/J>;\
inscrito !lO CPF: 029A(Íl)JiJI-X7. Rcu.islm Anterior: il-; Ils.J.S2 do li\']"\)
.: "Qj)....(n"i" \.X2~. O reruilh\ c \'l'rd(I lk' c
dou fé. Alt3111ira-Pará, n6 cle Fevereiro de 200l).!\ Onciallnh.'rillíl. (,l)I-A*~_______-'-__
R-I-M-25. iSS-Nos tLTlllOS do TÍTUJ,O DEFINITIVO DI:' I)NOPN :'/ ..11)/:.: j\'''-43f1Yó. d;ll;Ic!O lk 02. 1.2. I91J(). ()
irnóvcl cnn-stallte cio presente regi5tro roi ;ldquirido por FRA,NCIS () OSJ~' DE SOUZA. 'lcilll;l.iú qualifíc(lck, P')j'
compra t'eita a PREFEITUH..,I !l!UNICII'AL j)f:" AL1>IA-J/R.tI-P.IR.,i. !il"lnado pell) Sr. ,\'LllIrícin 13ast'1I.1:1i.
Prefeito Municipal de Altalllira-PA. no uso de suas atribuiç()es c de acordo CO!1l () que di.sPl)C a Lei Orgúnic;l (lu
Município c observado o disposto na Lei n" Ol6/S0 cIL' 27ilO/80 qUL' ~ltllOriza () [loc!er I~\ecu!i\'o ti cli.spor do
Patrilllónio PÚblico MlIllÍcipal. Sem valor declarado. Condicõe-,:,:. Ú.\da ~','~~t~9n.5sfcI·id(\ (: \'crd;1clc c dllll I·L'.
t\.11;1mira-Pará. Dó de F('verciro de 20Ut). i\ Ollclal lntcrill'l. (;1) _~·1'·1 ',' t~~rj~ __._.·
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liVIÓVEL - Um (01'1 i I11llVl' I urhallo. ~itll,lcllllla

I\\' Bt"igackiro Eduardo Cjoll)\::i!.id "~~il" l.rti'·ljHftifr'ffi~l' L01e 11" (15
"LIN/)/I .·ILT-LH/R.·r', Ill'St<l "'id~\%fíUJJlJ": n;;'~: In.~j"'l{Y.J{i!sl ciCSCI"lt}Vll il
seguir tt"<lI1scrito: .'HEIl!ONIAL f)/:SCNITIVO, IclelllitiC:h,::1o d~l [)rl1priccLldl'_' N()lll~,'{lo"l1n'iY;rlctúri()' --1:YTO,·\'f()
NOCI/A DOS ,)'ANTOS'. Ellclereç,ÇY ;\ \', nrigadeir0 L~dLl,lI"(J() (jolllcs. lote O:'i d~l qU;ldr:\ I. 101l'1l111C11I0 l.il1cl;]
1
Alt'lInira. ;\llall1int·-I),tr:l. Perímetro: 7R,()(J 111 (Sl'{CIl\(lC llito Illl'Il"OS). /\rc,l: 2'JS.OO m (!)ll/_l'lll()~ l' Illl"t'J11,j c Cil1Cil
Illdl"OS ljUddt",.lclosl. MIlIlicípiu: Alt,llllird L()c:tliza~(ll1: ~l'(k dll \'ll111icípitl, 1(111<1 Udlli!1'-l DL'111rtl (h LC~)JIlI
Patrilll(1llial. Limile.\· e COI1!J-rJJllIICÚes, J\:rilllt'tro: lJrb~lIw. FI?ENTC: COIll /\VL'llilb Lhig.tldcim [du<lrc!o (Hlllll':-i,
ondc IIlcde 10.00 m. FI..iND().\: CUlll quclIl de direito. (1lllk Illuk I().()O Ill. r.·lf)() O/R/IU): Clllll "l"r<lw-;:-<I I{III
8~lrb(ls;1. onde lllcde 30.00 In. L·ID() rV)t/c/U)(): rUIll ljlll'll1 de dirt.'itl). lllHk IIlc(k ~X.O() 111. !\II~ll11ir,j (lia) ..~() de
:-;Ltclllbro de 200X. (;1) 1'<llli,1 1\'1.: de ~kdeinls CU-;l:1. Arquitela. C[\I~>\-~I:'()-I)-Ri\'-4:,7-!-V-jl,'\-!\I) ,\s:-iill1 l'~I(·1.
PROI'RIETARIO: O Sr . .-ISTÔSIO HOC".-I 00.)' S-I.'\TOS. hj·a~ikiru. c([sildo. pCCllarlSl<I. jI\lj-l,Ic!(1r d,1 C<lrlcil',I,k
icknlicbcJe RC nO 2:,9~,",1(J-SSI)!llf\ e du ele 11" 11.'i.n.1,2:'()-()(). I\:sidente l' dUllliciliad() 11;1 i\\'. T,lI1crcdu ~,,'\'C:-i 11"
4.200. B,lirro .Id. IllCcpclldellle I. lleSl,l cid,I(!ê de i\lt~l1lira. [swdu do [)(II"(1. I<.cgistro /\nteriur: ;'IS Ih.279 do li\'["()~
AAI sob () n" 2' .8( 3_9~(:krido é \'crd:lck e elou k. Alttllllim-!lat·ú. 09 de FevclTiro de :?OO\) 1\ ()(ici~1 IlllL'rin,j, (<1)

da quadra

·'r.

encra\',ll!o

no

Lll!Catllcll!(l

1

,
R-l-JVI-25.78~,L "('_. lerJllOS da Escritur,1 PLlhlica de COIll))r:1 c Vencia 13vt"aclt:-1 l1e:;tas Notas clalmla de 09JJ2.2()!J t )
lançada ,1S rdlha 13C) vv/llIOvo do livro 11" 15t; sob o n" 10,821/09. O i1ll('l\IC I constante do PI'CSClllC rt'gislru I'oi
aclq LI irido lK}l· AI TÚN10 NOCI/A /)OS S/I.,\'{(J.Y. :Il' i 111(\ jú LI u~li i licado pur compr,l I'c iltl a L UI/LV 1\.·1 HI.'\L j)O/')'
SANTOS UI.Ij//:.:IRA. brasilcin1. di\'()rci'lclt1. cl1lprcs:lI·i<l. pnrl,!clnr,! cI;1 l,lr!cir,1 (IL' idclllid,ldc I{(; 11° 3720X()(lSSP/I)A c do CPFli'dF 11° 665.X72_9X2-~1l). rc"idcllle c dUll1iciliJd,-l na Av. UI'ig:ldciro Edll,II'c!O Cnllh:.<; 11" :J·IO;
Bairru .Id. Esplanada (Il) Xin!!u. llt.'Sla ciddCIc ele ;\I((unir,1. 1":st;lc1n do e,lIj: rC[lt'cst'l1wcla ncste :ltO por scu b'bldtlh.:
ProclIr,ldor elll "Causa }'rrífJ/,;u" SI-, /\NTÓNIO IZOCI-li\ I)(JS S.i\~TUS. ,1cilll<1 jÚ qu,lIilic<llkl. l':'; \'i d\1
instrllll1enlu Público de l)rocur~\·;~ln. l<l\'r~jd\) 110 Rl'gistru Civil di.' Ilc<;S()(lS NtllLll"tll. Cartól'i(\ do J" Oriciu li''::--[,l
COllldrca. lançada ús tl".0:'16 dt) Liw() 11(1 :2(1. lbtado clt..- .:.!l).OC),2(JO,s. que liGI ~tr{lui\,{I{b \.'Ill Clrtút'i(\ paul tino.; de
dircilu. Pelo prc(;o cnlu c a.Íu"l~idu ck US-/f){).fJ(J()J)(} (',,'111 mil n..'~lis!. ~Lul..G;QG')- ;']:- d~l 1:.sCt"itur,l, () rdlTlclo l'
verlbcle t' dou t"0. All'llllil·(j-I)'lr,·1. [jl) (k !·'l'vCl'ciIT\ clt: 20(}lJ,;\ Ulícial IlllCTill'1. (<1)
.=_~=~__ __~_
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- Matríl'lIl~\ !l'it,j par,! COI1Sl,lt" t) Tílulll Dejlllitivl' de Propricclt
<l seguir lr,lll:,nilll:
!lllprcssu o [sclldo rVll1I1icip,d. República j:uJcrativa dt) Lh'l'-iil. 1::.<;!;lclo do I I
i\-lllllicip<t1 de :\ltdlllit";]
Tfru/o f)etiJlilil'o de Prooriedade .V"-3.4()()jfJ8. Pelo pn:sCl1ll' Título DcfínitiHI. I1lL'cli;Ulll' C(llldi(Jll'S róüluti\;h. ;\
PrcJCilur,\ i\'lullicipal de Alt,!lllir,L f-:staclo do Parú. PL':SSOi] JlIrídic\ de Dirl'ilO Pt"!l)IICO Intern\). IIlscriw tlP CNI)J "uh
o n° 05.163.11 (l/U()O 1-:;7. llcSlL' al\) ck'\/id;lllll'llIC rept"L'SClll,ldo 1'l'I,\ SU,j ]'!"ék'iw CllllstilIICiul1a!lllt'1l1l' t'k·il,i.
E\cclcntíssilllil Senhor;\ Oclilcid,\ ivldri;t de Sousa S:II11pain. Clll11 os lüml:lllll'11l0:' 11J I,ci l\'ll111lcipal 1.r13~/()() d,:
31103/06. cOlllplenh.'lll'Ic!:1 pel,1 Lei l\'ll1l1icipdln() 1.777/07 ck:21 de Dezel11hru de :20U7. que disl,ll'lC :-.nbrt' ~\ Jlit'I1:llc':l\)
de i IlH') "C I mbano do l\ltril1l(ll1in 1\'IUIlicipal. OUlOr,:!.'1 ,lO :-;l', R/:'.:\',I.:\' ROeU·j OI:' SOUS·1. l'rasilcirn. Sulll'il·(l.
1ll~dico. porwdor (1,1 cécluld de idcntid,ldl' I<C; 11" .3CJ3170:)-SSI>/P:,\. CI>F Il" !9().51(Í.IX2-()~1. rL'siclcIItl' l' clUllliclli"du
nesta cidade ~I Avt'llid<l Jofto I\.';.;::)oa 11(l IhSX -- bailTo CCIl\rll. II l'ítuld UClllliliv() ele Prupril'tl;Illi.: dll imóvel urht1Ij()
sito ú Rua Intendente 1:luriJtlo n° 166<). hairro centro cum ;'lre,1 !\.)t,11 de 171,3(1 III l (Cl'lltll t sclcl1t:\ l' UIll I11CtroS L'
trinta c seis centímetros quadrados). C0111 us seguintes lilllill'S e confrol1t;\l;Ôcs: FHF.NfL": ((lIl'1 ,I Rua In1l'ncll'lltc
floridl1o. onde mede (j.XO llietros: LIDO DII<I:II'O: COI11 o ACl'SS,) 11. onde mctl\.' 16.30 111ClroS: Ll1!!J
ESOUFJU)O: C0111 a Sr:l. Eva Vicira Fl'l"I"Cin. onde mede I (i.30 ml'lros: FUiVf)().\': com :! SI',I, !\'bri,! .I(lSl' NlIlll'::-'
Ferreir',L onde mede IOJ10 lllCtroS, O preselltc tíwlo. flrl1lmln em 02 (duas) Vi:l:-> de igual tl'or l' (Ul"Ill,\, roi regi.\tr:ldo
Ú púgilla 21/\'crso elo livro nU 009. 1~ll'itll I) 1'01"0 cI<l cidade de t\lt:ullir<l. corll renúncia de qualquer llutru. para dirilllir
questões que resultel11 dele J\ltéllllir,r/IJ,1. I ó ele setl'1l1hrll ele ~(J()1'), (;1) Odikid~\ \'\'1,\ir:\ dt, S()\lS,l Sampaitl. hcfl'il~1
MUl1icip<ll. PROPRIETAR10: O Sr'. UJ:",'Y·IN HOCIIA IJL SOUS':!. hr~!sikir(). sullciru. 1Il0dico. j)llrt:ld\)]" da r0dul,1
de jell'lltiebdc RG 11(' J03 1703-SSP/I)/\. CI)F 11° 790.516.1 :-Q-()~. I"l'sidcll[C c d,lllliciliadd ncsl~l ciebdc ,'I /\ \,\,.'l1i(l"
JO~(lI)cs:;oa nU 16HS - bairro (('111m. RL'!.'.isll"O i\lllcriur: ,'t.:-i I"Is.252 do I i \'1"0 :?-:: :-.()b~I..S:t2. O l"Cferido é' \l'l"tl,r(\c
c Chll! Ic. f\lt<:l!llira-P:lI·ú. 10 d..: h:"\'l'reirll cll' !(){)9 . .'\ Ollei,11 Illlt'l·irl'l. ='-,F/f'f/~
(:r)_
R~I~[\.'1-25.íl)O-Nos tcrl1l\lS dl) Titulo Ih! iflith'o tle Pro )rietlllde !\,"-3:4 (j () . tLtwc!o (iL' I (i (il' St.'tClllbl·O dc 2()()X. (l
irl1óvel CllllStJlltc de) j)1"\.:SCl1tl' regisll'll (oi ;ldquit'idll pm I?E,Y.·I;\' UÚCII.' OI:' SOl/S·1, :llilll,1 j;i ljll:llilic:ld,l pll!'
COlllpl'i! Il'ilél ti I'UFFI;;/TU/(·j . \1(;:\,1('1/'.41. DL .·11.[,1.'111/(·1. 1)l't;~),1 .llIl·idic;t de Dircit\l Pllhlic,l I11 Il'I"Il (1. ill..;crl\;1
110 CNPJ sob o 11[10:',2«; 116/0001-.,7, 11C:-;tc mo clc\'icl;\1l11'11lC rq)rl':';l'llud(lI!l'I~l "ua l)rL'kll:! CUllStilt:ciollôlllllL'llll'
eleita. 1~\celerl[íssiI11,\ C:;cllhllra Odileicl,l í\'1:!ri,l dc SOU:),I S~llllp(lin. l'll!11 (lS i'lIlld;rlllclllOS [)tI I,,', rvlllnil'ip,tI IJ1.)~.'lJ{j
de 31/03/06. complcl!1clltada pel,! I.l'i ,\'lullicip:11 11" 1.777/()7 dc 21 de J.)UClllhi·U lk 2()()7, qUl' dislll-1C snbl'c ,I
alícl\;rç:!o de illl()\,cl
verdmlc e dou

le.

llrb,11l0

do l)all'ill1(lllio

,\'lllllicip~rI. Selll \':1101" cleclarado, b:,olldicô ' ús d() Tí\ltlo. () rl't"crido"';

Altélll1ira-Pan·1. 10 de j'"l'\'ereiro ele 20{)9, 1\ Oficiai Intel'irl,1- (:l)
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lelt,1 p;lI",l l..OIl'ildl II Illull) [)Llllllll\\J cle !JIOpllccL1Ck' cll' NU. -I~S
1=<'~l1~tí~.11W'r?~cI11()
Impresso u Escudo f"tullicipal. I\l'publlC-1 I CCkl,ltl\'d do Ht,tsil L"wc!o . .lo 1\'11,/I)It: IlUld l\ll'líll('i~:W~k '\ltdll1lld

Titulo f)etiniril'O de Pro[Jriedade ,V'-3.41S/()8 Pt'lo pll'''LlllL IIIulo [)l'lllll~ly{) I1lCdlíllllé lOlldllÕt'.::. I':S\)!U[IV,I'i ,I
Prefeitura rVlunicipal clt' 1\ltalllira. [slmlo do P'lrú. ]JCSSOd .Illridicd ele DircitC{l)llblico Ill[emu. illScrll,j 110 C NIJ.I Sllh
o nO U5.263.11610001-7-,7. Ik'Sté alU ckvidalllcl1tc J"L'PITSCllt,ldl) pela Sll~1 Ilrclt>iw COIISlillll'iUIWll1lClllC clcil:1.
Exceil'ntíssimJ Senhor,l Odilcida iv1<1ri<l de Sousa Salllp'lio. com os fundalllcllwS na I,ci MUllicip,JI 1.63~/(J(1 lk'
31/03/0ó. complementada I,ela Lei 1\'IUIlicip,llno 1.838/07 de 21 de Dezelllhro ele 2007. qut..' di::-'Plk subrc a ,1licll<l<;,'I()
de illlóvclurbano do Patrillll)l1io MUllicip;11. Outorga ,I Sr'l. f()LL'\"/)/! IIlAC/:::1I.1 f)F..HF.NL'/E\' IUJDHIC"l LX.
brw,ileinl. maIor.

viLlv,]. dOIll0stic<\. cJollliciliad,\ c

l"t.'sickllte 11<1 I"U:\ Sele. bairw IllUllrClo. inscrit,1 Iln ("lI\"'

576.90"1.212-53 e RCI n° 3005932-SSP/[")!\, o Título Dctillilivo ele Proprieddclt..' ,I,) illh\\'clurh(lllll "ito ,'1 RU<I St'll' 11"
297, b,lirro IllLltirilu, com:.ls scguilllt..'S c<]r;lctcl"ÍsticIS: ,'II\;,II()wl ck 160.00 1Il~ (eCJlLU e :;;1::>SL'11I,1 111ctrus qU;ldradusI.
com as seguintcs dilllcJlsi)cs c lilllites: F/(E.NTf: com ti l{lI;1 Sete, onde mede X.O() metros: LIf){) O/RLflO: C\llll <l
Sra. i'daria r'::dileui',(\ N~ISl'illKJH\.l S,lil(')i,l. (lnde illcde ~O,()() Illt..'tl·t):): r.·//)() F,\(}UrRD(): COI1I ,I SI';I, Mayara StHli:,,1
Aranha, ollcle mcde :W.()O Illetros: {I/ND(),'.,': COIll qllClll de clil·L·ito, olllk Illede i-UJ{J Il1l'trus. O pi"l':.;;elllt' tilultl.
1I1"111<ldo elll 02 (clU,IS) vi:l:; ele igUítl LL'(lr L' rOl"llltl. rui regis\r:ldo;'t p~jgilla 035/vl'rSll do livro lI" (JO'>. IJcitu (l !(ll"í' li:]
cicLllk de Allllllllr,\. C()lll relll'lncia de qU;llqller outro, p~\I'd dil'illlir qUt..'SIClI:S tlllt..· ITslIltelll deit..'. ;\ll'lI11ir~I!P;1. ()~ de
AgnSltl de 200X. (a) Odiit..'id'l r\'l,lira de SUlISéI Silll1pait1. j'i"clcit,l 1\'lUllicip:tI. O!J.\': oI/de COIIS{U si{() lí Nua Se/c ,,"
197,/eia-se Rua ,,'c/e 1/" 11)77 -I)({irro II/lllir(/o, Lm ')] de janeiro de ](J{JCJ. UI) Silv,iI1t' I:\"it\h(j S<llll~lll<l. C(\(lld, I),,'
PbllC.idlllClllO ElE, i'vlat. N l \ ()lllí) 1\1r1 N" ()O:,8/U~ IJROPRIETA1Z10: /\ Sra. /O/.:l.-\,f):i II(~ICEAI.·I 1)/:'
.HE:VEZL}; IU)J)RI(,'(JES, brasikir,1. lll(li\)I', \'il'IV;1. dtlllll·"li(il. !,onacltlr;\ cI:1 l'l'clul" de idt'l1lidildL' J\(J 11" ]oo:,tn=:SSI)/P;\. C[)I=- n° 57G.()04.212-)3, re.-;idclltl' t..' dOlllicili<llLt 11esLa cidade ;'1 1{1I~1 S\,'té Il" '}.t)77 - b~lin"ll IllLllir,'I\)

ytl/

Reei'tr,' Anterior: ris IL252 cio livl'O
Fl:verciro de 2009, A Olícial Jnterinil. (:1

J/)

1/t~22 O rckricl,' e

\'u'd(\(\e ('

ti""

fé. :\I"",,ir(\-I'orÚ, 10 (Ie-

)Irr~------~c'·-----------------c-
H.-I-M-25.7YI-Nos Lermos elo Tillllo De 111 'li\'() li!.' I~J"() ;rie-lIllde N"-3.41S/U/'j, dalado (k' O) clL' í\~O.s\O ele 2()(lS.--(~
imóvel constante cio presellte regi.stn{ In' ildquiriclo por /OL·j,NIJA IIl/ICL,H.") DE :\lDVrZE\' R{)/JRIGl:LS.
acilll,1 j<i qualificada P()I' compra feiliil I;JU:'FEITliRA Alli.'\'IC/V·II, DE :ICI>I,HI/C!. Pessua JuríclicI de Dil'ci\u

r)úblic~)

Illterno, inscrilíl no CNP!/sob U 11(\ 05,26J.116/()()(j 1-37, ncste illu dc"iebll1enté rcpl'csclHadcl pela :-;11(1
c011stitLlcionall1lcIltc elelt,]. E.\celclllíssill1~1 Scnll(i]"(1 Odilcid<l M:mél de SOUS,] S;llllp<lio. l'()111 lI:;
fllllel<lI1lCIIlOS na Lci iVlullicipal 1.()32/lJh de 31/0Ji06. (OlllpICIlICllt:ld,1 l,cLI Ixi tVlullicip<l1 !l" I ,K3X i (J7 clt..- 21 di.'
Ducl1lbro ele 20 7, que dispõe s(,brc;1 ,diClltlÇ;ll) de i 1ll(')VC I urb,lIw elo 11,1lrillhlllin iVluilicipitl. Selll valor c1ccl:lI';tdll,
Condicôcs:," 1 Tit6í'o. o. ~dc~j.fi9kwrll<lck t: dou fé. i\ll:lInira-I J Jrú, lO dt..' l'c"L'I"t..'ir\) dl" ~()O(). i\ ()1-lci~!llllll'l"ill:1.
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lMOVEL - Matnculil

ICILti

para

COllSll\I" ()

Título

Dctll1ili\'o

de Propriedade

6e

I

-3 ..1t1'11f)X:

,-I SC\!lIibrfn".allSlTIlU:

RCpLlbliciI Fcdcr<lIiva cio Brasil. [Sl<ldo do PyÁl. [) ·cleitllr'10f(1\llli~ip~LI,.~~I?~*'m9rI1il:?'I.
Titu/o f)efillifil'() de Prupriedade !\'''-3.3CJ2/fJS. Pelo preSclltl' Título DcriVrívo. 111cdial1tL' cOIHli(A'c's 'rL'SOlllll\':h. :1
Prefeitura rvlunicipal de Altalllira. [s!adp do I\lrú. PL'S:'ll,1 Jllrídic<l de Dirclto Pllblico In!emo. in.'inll<l [W CNIJ.I silh
o ]lI) 05.26J.116!OOOl-37. Ilcstl" aIO lkvid,1ll1Clllt' rcpIT::-L'lll:ldu pL'la SU:I !)rckila COIlSliwci(\lldIIllCIlIL' L'k'il'l.
E.\celC'lltíssilllil Senhor,1 OdileidJ i\'l,lria ele Sousa Salllp'li". COlll os llllld:II11ClllllS 1];1 Lei r'v1ullicipal I ,63~/()() lk
311fJ3/0ú. Clllllpll'llH:IlWelil pela Lei i\'lullicip,iI n" 1.~3!/O1 dc 21 i.k UCZL'llllm) de 20()!. que clisjlC,L' -"obre a alil'll<l\:lo
de i)1l(')\'cl urbano (11) Il,llrilllónio MUllicipal. OUlorg:l ;1 Sr:!. (a~'N()VL"A iVA V.,I C/I.-I !/L\'. bt·;I;.;ilcil·;[. Cl";;ld,l.
aposent<ld,l. ponadma cb cédub de icJelllidade Rei 11" .:17,1)3S:!-SSJ>/I.li\. ClJF Jl') 3 t):--.])iIJ«2-S7. n:siclel11L' l'
domiciliada IlcS1<l cidade a Travessa Agr;'lI'itl C;lvalc,lIltl' 11 " HJ9. hairro Cl"llll'O, ,1 Título Derinitivu ele l)ropj"iefi.~l.U'o: del
imóvel urbano SilO fi I{I.I'I !nh:I1(k'Illl" 1:lllt'i,111U 11" ~Ol~. h,III"["O ')Ud,llll I. C,llll ;il'e;l !nt:lI clt., 120.12 1l1~ (j)UZCIlltl> ,--'
vinte 11l(:tro5 l' doze CCIIlílllctrllS i.ju;ldr;ldosl. Cl)lll o:, sL,t'-uilllCS lilllill';'; c c,llli'roIIUlç(lfS: rN/~'iVrr: COIll :1 RlI:1
IllltndL'tlle Floriallo. ollde Illl"dc (,.-10 IIlClj"(),,: /..-I/)() O/lUI/j}: ((lllW Sr I\lcicks 1\'10(\C:,,111 d~\ Si!v;L (lJldc !1ll'lk
3.3,20 \l1etrus: L!!)() t-,·.'\'UULI<Uit \:(111\ ;\ :-:'\"<1. Dirh..'ll'..: \\'hlri',\ Sih'<l til.' 1~~\cercb. (llllk 111t..'c\,: :1.1,]ll 111,. 11"0<
FU,\.'j)( ),\: com a SnL rv1ari:! do S,)C(\ITU .lc"lI" S:1Il1uS. (ll\(k Il1cdl' 6.;)6 tI I L'l ["();;. U prCS~Jlh': tilulu, tirtll,H!Cl L'III 0:2
(dll,lS) vias de igual tcm L' 1"0 rlll a. foi rcgi:.trílclo:\ p;ígil1t\ () 17/\' cio li\'J"O 11" O()(). [lei\() t) fom cid cid;\dt' de .'\lt;lIl1il·(I_
C{)lll rClllll1cia de qualquer outro. par;1 dlrilllir qUL'slCll's que I"CSlIll(;lll dele. Alt'lllIir'l/l\l. ()(Í clt' 1~C\'crcir(l li,.. ~()()x. (;1)
Odi Icid,\ tl.'Llir<.l ele S(\ll;';,l S;1ll1Paio. 1)1"1..' kil:1 1\'1Ullicip;11. IJ!{C)Ill{ I [TA RIO: 1\ SI',!. (;/:.::\"O VLTA :'V,-IV·l CII.-II:LY
bl'<lsilcir,L casada, 'lpo"clllada. porwclllj",l (1:1 cédub dL' idclllid:lcll' RCJ fi" "17J5JS:2-PC/PA L' dt) ele 11" ':;95 ..35~1 3112~7, n:sidclltl' e dOllliciliada ll'sta cicLlde ;'lll"dVCSSn I\gt';hio Cav~dcaJl!c n" X~l) ,- h,lilTO cclllnl. Regis[J"O :\ntel"iox ,'IS
fls.~52 do livro 2-E soh ) ': I~. O rclcTiclo é verdade c dou fé. A Il<llllil';I-]lal'ú, lO dL' !'\;vcl'ciro de ~OOl) i\
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R-1-IVI-25.7l.l1-Nos tel.;(ll~) do T/w/o j)e{illiril'lJ de /)roorie(/ar!e .rV"-3.392/08. datado clt: 0(1 de Fcvcrci\'(\ clt: 2()()X. \,\
illh'l\'cl COllstante do J:.~n:s Iltc rl'gistro (oi élclquirido por C'f:'"vOV/:'V.·1 :\','1 V/I (,1/.,1 j/I:'.\'. (lCiIIW.iÚ qu;lIilic,lCl,1 p\lr
COlllpr<1 rciw a PR/:'/ILTDUA illU"v/CI/'.-IL IJ/:.:ALT·l i ll/R.'1. I)L'sso,I,luridiC:1 de [)ireito Pllhlico Intl'l"Ilo. ill:"iLTi\:1
no CNPJ sob o n" dS.2.cl3.116/0001-,J/. IIL'slc ,llO dt'viclallll'lllC rcprL'sclll,HICI pel,1 sua PrctL'ila cUllstilllcinll;llllh'llt-..:'
elcil~L E:-.:ceJclltissiIl1'1 Senlh)l";J Odilcid,l i\bri;l de S()US~l S:llIlpaio. com os i'1IIld,1l1lCll105 n,ll,ci r\'lllllicipal l.rLl~/(J(i
de 31/03/06, cOlllplclllClllad,1 pl"!a I,ci Municipal 11" 1);31/(J7 de:21 de DU.L'lllbro de 2{)()7. liuC dispC,C ~dll'C ~I
alicl1;I~,{10 ck i m(l\'e I urb:l1lo do !):ltl'illl(Jllil) MUJlicip,tI. Selll vdlnr dcc!ar:lcltl. .L'..QJ.llii '_~ ':. ;'.';J,L.vTíllllo O rclcl'illu L'
\'L'rcl:Jde c cfOllll~. Alwlllir'j-I\lr:i. lO ck' FL'\'lTCiro de

l()(ll). /\

Olícialll\krill~l. (a)

=.foL7ftfi.
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Oficiai Intenna
10 OfiCIO - R",g:stro de !rnóveis
Alwmira - PA

•

no

IMÓVEL - Parte Ideal dos lotes fracionados designados de Lotes nO 03 e 04
quadra 't)5:p,encravado~'
Loteamento denominado "JARDIM A NHANGUERA", nesta cidade, conforlne/memorial descritivo a seguir
transcrito: MEMORIAL DESCRITIVO. Identificação da Propriedade: Nonle do Proprietário: IVANI ALVES
SOARES. Endereço: Acesso 02, parte ideal dos lotes 03 c 04 da quadra 05 do loteamento Jardim Anhanguera,
Bairro Premem, Altarnira - Para. Perímetru: 74,20 !TI (setenta e quatro metros e vinte centímetros). Area: 260,38 m2
(Duzentos e sessenta metros e trinta e oito centímetros quadrados). Município: Altamira. Localização: Sede do
município. Zona Urbana: Dentro da Légua Patrimonial. Limites e COllfrontllcâe!!i: Perimetro: Urbano. FRENTE:
com Acesso 02, onde mede 9,40 m; FUNDOS: com o lote 06 da mesma quadra, onde mede 9,40 m; LADO
DIREITO: com parte remanescente do lote 03 da mesma quadra, onde mede 27,70 m e pelo LADO ESOUERDO:
com parte remanescente do lote 04 da mesma quadra, onde mede 27,70 m. Altamira (Pa), 19 de dezembro de 2008.
(a) Tânia M.' de Medeiros Costa. Arquiteta. CREA-3156-D-RN-4574-V-PA-AP. Assim está. PROPRIETÁRIO: O
Sr. IVANI ALVES SOARES, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens com Ruth Marques Soares,
autônomo, portador da carteira de identidade RG n' 2314394-SSP/PA e do CIC/MF n' 374.155.732-34, residente e
domiciliado na Rua Dragão do Mar n° 29l3, Bairro Premem, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará. Registro
Anterior: às tIs.002 do livro 008 sob n
2':0 referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 17 de Fevereiro de
2009. A Oficial Interina. (a)
R-I-M-25.793-Nos termos da Escr,;'tur Pública de Compra e Venda lavrada nestas Notas datada de 17.02.2009
tomada às folhas 145v'/146v' do/íiv n' 158 sob o n' 10.824/09. O imóvel constante do presente. registro foi
adquirido por IVANI ALVES SO
ES, acima já qualificado por compra feita a MIGUEL JOAO ZAUPA,
brasileiro, divorciado, portadotf da Cédula de Identidade RG n' 1713541-SSP/DF e detentor do CPF/MF n'
020.367.702-15, residente e domiciliado na Av. Cel. José Porfírio n' 193 I, nesta cidade de Altamira, Estado do
Pará; e a Sr.' EUNICE DE ARAÚJO ZAUPA, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG n°
842.761-SSP/PI e detentora do CPF/MF n' 275.039.763-49, residente e domiciliada na Rua Vicente Leite n' 856.
apto.3D!, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, neste ato representada por seu bastante Procurador o
Sr. MIGUEL JOÃO ZAUPA, acima já qualificado, ex vi de instrumento Público de Procuração, do 8' Tabelionato
de Notas e Protesto de Título, Aguiar, da Comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, datada de 24.0 I .2005
às I1s.057 do livro n' 208-P, que fica arquivada em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de R$3.000,00 (Três mil reais), cuja avaliação da Prefeitura Municipal de AltamiralPA, foi no valor de R$-40.000.00
(Quarenta mil reais). Condicões: às
~ritura. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 17 de Fevereiro de
'i,A' , f,. 4.,~k;<>""dnN,wirnr>';
2009. A Oficial Interina. (a)

·Z/

•

Livro 2-AAAE

. Contém

este

livro

duzentas

(200)

folhas

todas

tipograficamente de 001 a 200 (zero, zero um ajtlzentas),
todas autenticadas com o sinal público

W

de que

faço uso, e servirá para fins indicad s

o Termo de

Abertura, tudo de conformidade com a

6.015/73, de

L~i n°.

31/12/73.

o

referido é verdade e dou fé.

Altamira-Pará, 04 de Agosto de 2008.

NÁDIA SUELY ANCH

DO NASCIMENTO

