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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

LEI N 390/92 	 EM 25 DE FEVEREIRO DE 1.992. 

Dispe sobre a compra de um Imóvel, 
e dá outras providencias, 

O Prefeito Municipal de Altamira, Sr. Armindo Dociteu 
Denardin, no uso de suas atribuiçes legais, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Altamira,aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

ART. l - Fica o Executivo autorizado a adquirir um imvel, situa 
do à Av. Alacide Nunes, n2 3126, com área total de 
3.294 m2 (três mil, duzentos e noventa e quatro metros 
quadrados), matriculado às folhas 23 do livro 2-E, em 
30.03.78, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Altamira, Estado do Para, sob o n 2  3.824 (três mil 
oitocentos e vinte e quatro), com area edificada 	de 
600 m2 (Seiscentos metros quadrados), pertencente 	a 
Firma FRANAUTO - SÃO FRANCISCO VECIJLOS LTDA, estabele-
cida na Cidade de Santarém, Estado do Pari, à BR - 163-
Km 03 - da Rodovia Santarem-Cuiab,iscrita no CC-C/iVtP - 
n 2  04.537.429/001-73 e Inscrição Estadual n 2 15.086.870/ 
7, neste ato representada pelo seu bastante procura - 
dor, o Sr. Octacilio Lino, brasileiro, casado, comerci-
ante, residente e domiciliado na Cidade de Altamira - 
Estado do Pari, sito a Travessa Pedro Gomes - Apartamen 
to 104, n 656, portador da Cédula de Identidade n 
590.936 - SEGUP-PR e C.P.F nQ.-042 138 239/20. 

.ART. 2 - O Valor de aquisição do Imóvel é de Cr$ 	40.000.000 2 00 
(Quarenta Milhes de Cruzeiros). 

ART. 32 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re 
vogadas as disposiçes em contra'rio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira, aos 	25 
dias do ms de Fevereiro de 1.992. 
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SAIBAM qüittitos VIFOCI ti presente escritura inhilca de compra e venda, que no ano do 

nascimento de Nosso Sviiiiiir Jesus Cristo, de mii 'iLvoceiitos e ó11,enIta. o seis ,  

aos dolo (02) :.: : dias do mês do Julho (07) ,: .: o -  : .: • : : ,: nesta cidade e 
Comarca de Altamira, Istado do Pará, Itopúhliea Fecler:IUva do Brasil, em meu Cartório à Tra-

vessa I'auln Marques, número trezentos e oitenta e seis ( 380), ai perante mim, Tabelião de Notas, 
compmuroceramn partes entre si justas, Imaviuidas e contratadas, a saber - I)o uma parto como Ou-

turgauitu'(s) Vemnletior(es). IVO ViIPÀ PNA:- braniioiro,donquitado,00morciwito ,rosidonte e' 

domiciliado no Muriic.Cpio do Aveiro- Eitado cio Par,, portador daCeãu1a de Liontidado" 

RC. n. 213020- 3P-00 9  e detentor do CIC/MF. n 9 . 023o207õ382/15,nete 'ato ropreen- 

tIq por sou bautw'iLo procurador o senhor 1,113TRIO PiflIflA 1)0 NÂCCINTO:-'brasileiro ...  

casado, agro-pocuarista,residente e domiciliado nesta Cidade de Aitamira_.1 Rua Nanoel 

Umbuzeiru n 0  2083, portador da C&Lu).a de Identidade RO. n, 34 .974-SSP-Z, o detentor ' 

do CIC/'NF. n. O80 .l59.61l/49, ex vi do instrumento pmb,ico' de mandato do protraço 

lavrado nas notas cio Ca.rLrio tio Aveiro-Comarca de Itaituba, cia T0b3li mor. Sigueira" 

i.ato, lccç4a felinui 103 do livro 11, ow 08.06.36 9  c quit fica aruivado rmuto ' 

Cartcvio 9  para 11,ris ao direito. E, de outra parto como Outorgada compradora. a .rwa.. 

FRÀNAW'0.'0 F!UiCI.3C VÍÇC[iLOJ LTDA:- ojI,aLelooit].ana•Cidwio do guitarorn-tado do Pa- 

Km 03-'da'Rodovia Zazitn n-'Cuiabdeidsmonte.nccrita»no' COC/YIFb 'i0. 1  

04.537e429/000173, e Inscrição Estadual. ng 15o086o870fl, neata "ato re resntacia'por " 

seu Diretor Procidonto o senhor iMI(IJC0 1'RflEIRA 13AR3031 1  braniloiro ,casado,00mercian 

te 9  rosidanto e domiciliado 0w antarm- Estado do Para, ora de passagem por esta cidad 

portador da CcIula do Id.ntidado Registro Coro.]. nmero 434.687- Z3P-PJ, o detentor do ° 

CIC/4F. n 0 0 004.86639?/15. 	 . 	 ......... ..,......... 
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.)s presentes meus conhecidos. E, pelo(s) outorgante(s) Vendedor(es) me foi dito que sendo 
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devidamente transcrita o fol1aa 23 do. livro 2—B, em 30.03.78. .;: .:.:.:.:.;.:.;.;.:.;..; 

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Altamira, Estado do Pará, sob o n Q .. 3424 
mil, oitocentos e vinte o  quatro)...;.:.:,:.,:,;.:.:.:.z.:.:.:.;.:.:.;.:.;..:..;...de ordem 

acha(m)-se contiatado(s) com 0 	outorgad O ... compradorpor bem desta escritura, e na melhor 

forma de direito para lhe(s) vender(em) como de fato ora vendido e.. cod,idQ, tem o iwe, acim.,d.eo 

crito, confrontado e caracterizado e 

pelo preço certo e ajustado de Cz$ 300.000,00 ( 	1Z 1 ITOS MIL cRuZADos) . . 	. 	e 

importância essa que neste ato e perante as testemunhas o(s) outorgante(s) vendedor(es), cuuícssa(m) e 

declara(m) já haver(emn) recebido do(s) outorgado(s) comprador(es) em moeda corrente nacional, contada 

e achada exata, da qual lhe(s) da(ão), plena, geral e irrevogável quitação, prometendo por si e seus su-

cessores fazer boa e valiosa essa Venda, obrigando-se em todo o tempo, COfl) NO obriga(m) a responder 

(em) pela evicção de direito, pondo 0(8) outorgado(s) comprador(es) a par e a salvo(s) de quaisquer dú-

vidas futuras, transmitindo desde já por força desta escritura e da cláusula CONSTITUTI toda a posse; 

domínio, direito e ação que exi'rcla(m) sobre o(s) referido(s) imnóvel(is), para que o(s) mesmo(s) Compra-

dor(es) posse(m) dele(s) usar(emn) gozar(em) com seu(s) senhor(es) Ç possuidor(e) que é Q fica(m)sendo 

de hoje em diante, por força deste instrumento. Pelo(s) outorgado(s) c.gmprador(es), perante as testemu-

nps me foi dito que aceita(m) esta escritura nos termos em que está redigida, ficando ratificados todos 

os dizeres impressos, de tudo dou fé. Em seguida foram-me aprsentados os seguintes conhecimentos de 

impostos 'pagos e certidões. Fiooaiao Certifico e dou f, que o imposto d trancmiuo de 1 

propriedade Inter.  Vivos ,foi. pago pelo docunmn to de Árrecad.aço U. 	l—LIES-JUIao flQ0 
/ 

3175999 no valor do C4 6.000,00 (ZII3 MIL CRtJZAD0), e Guia de recolhimento nQ.46970' 

a seguir tra crito.lmproucn o Ericudo atcduaI—Governo do Edtado tio Par.00rel.aria is' 

Eutwl.o da Faorida, 1t'ourdo.L'ia 
U 
 ora]. da Paerida Iuta]üa]-.Cr1ciilO dó imÕat cObiÓ a 

tranmzazi scao de pro;ri ed w.tu irão, ii ter v ivoc (Ixmvois o d±.ç 	mi ,a .elou ro abivo)Loi 5061 de 

23.12982, Modalidade.j e tra.rismies o de propriedade compra e venda. Valor da avalia9o' 

da propriedade Cz$ 300.00000 ( TRZ1INP05 MIL C1tUZÀDOS).Aliquota sobre a base de cZi.ou-

lo 2% ( dois por conto) Imposto a r000llior-Cz$ 6.000,00 ( sois mil cruzados)* c0D-00401- 
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Trav. Pada Marques, 386 - Fone (091) 515-1469 - CEP. 63.370 	- 
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XM.SENH0R PREFEITO MUNICIOAL DE ALTAMIA- ESTADO DO PARÁ. 
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ÀSIiF1N - Tributos pfr'as pro-

vidênç1asue o,5p.so requer. 

------ 
/7 

Joto do Carmo 11líbeLion 
' 	CH!PB DO GABINETE  

N 

)k 	
as pro- 

vidências que o ca// requer. 

Em,..P 
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CHE E DO GABINETE 

Li 

OCTAC 1110 uNO, brasilelro,casado, advogado,resjdente e 

domiciliado nesta cidade à rua José Alves em-Jardim Oriente, portador ' 

da C.I- N3221, n.da Insc0-II0-13., vem mui respeitosamente a presença' 

de V.Excia1,r'equerer a LICENÇA P/CONSTRUÇO de um imveI comercial loca-
lizado à Av.AI0cid Nunes, s/n-Jd.Uirapuru,nesta cidade...- 

NIITERMOS 

P.DEFERIMENTOS 

ALTAMIRA(PA).09 DE 
	

O DE 1990 

OCTACILIO/ LI ESTADO DO PARÁ 

.L•( Prefjtua Municipal de Pítirj, 3  : 	
)R I)E PROTOC Lo 

Protocojo  
Livro n.' 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO 

N.66,90  

Fica concedida a competente licença para construção do prédio 

de propriedade do Si. (a)994CJLI0_L11 N0.X.X.XsX.X,X,X,ÇçXjXa*.X 

•X X.X1X. X.*X,X.X.X.X.X.X.*.X .X•X.XX X .X. XX.X.XaXsX .X• 

localizado à Av.nlde AtaoId Nun... 	 xoxoxoxoxoxox  
o 

N.° _,uç*area a constru1rs160900ia2.x,x.xx,xcx.x 

nesta cidade, nos termos do que dispõe o Código de Obras do Município (Lei 

Municipal n.° 10/71 de 16 de Junho de 1971) processo n •°078/90 	com 

espacho favorável do Prefeito Municipal em,09 de 	0I1TU8R 
1990 baseado rio requerimento do protocolo n,° 1 .715190 	_do 09—  

• _QjjLJf[Q 	 de 199Q 

Altamira, 09 de 

 

de 19 90 

 

- 

Dl! CON51fl'çÃ9 

 


