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Declaração de não vínculo com órgão
público
Eu. JOÃO LUCENA RAMOS,portador do documento de identificação RG n°
4762890/PA e inscrito no CPF sob n° 019.517.262-00, residente e domiciliado
na Travessa Bom Intento, siri, casa B, Centro,Marapanim-PA, CEP 68760000, declaro para os fins de registro na modalidade de locatário, que não
possuo vínculodireta ou indiretamente com a Administração Pública
MUNICIPAL, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição
Federal.

Marapanim/PA, 01 de Março de 2021.
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Certhião da

Froci1açdi Pública

AVENC DOS SANTOS NEGRÃO MONTEIRO E SUA M.. LHE5 A 1 B AM quantos este Público lnstnunerc de Procuração bastante virem,
cie no dia onze.'-- do mês de maio do ano dois mii e quatro (2004), da Era Cristã, nesta cidade de
3eiéni. Capita' de Estado do Pará, República Federativa do Brasil. em a Sucursal do zneu Cartório. :a
Avenida Almirante Barroso ri 5610, Edificie
oja 02 (Memorial da Cabanagem), perante
mizn, Tabelião Substituto, compareceram, AVEUNO DOS SANTOS NEGRÃO MONTEIRO,
cracor àCedula de Identidade r 16. J 72 ''i ?A e c''MF ' 246 "82 012-20 e a
mulher. ANDREA LIMA MONTEIRO, que no estado civi' de solteira usava e assinava,
ANDRELA ESQUITA LIMA, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade n.° 2.340.665/SSP/1A
e do CPF/M? m 591.362.862-49, ambos brasileiros, domiciliados e residentes nesta cidade: os
presentes reconhecidos como os próprios de mim Tabdliào Subsitu. à vista dos documentos que :e
foram aresentados, do que dou fé; e, Dor eles me foi declarado qie, por este Público Instrumento.
neavam e constituíam como bastante Procurador. JOÃO LUCENA RAM4S, brasileiro, casado,
aposentado, cortador da Cédula de identidade mo 4.762.890/1PC/?A e do CPF/MF n 0 019.517.262)C, domiciliado e residente nesta cidade; a quem conferem poderes especiais para prometer vender,
vender ou de ouaiauer forma alienar, inclusive EM CAUSA PRÓPRIA, conforme o artigo 685 da
0.406 (Código Civil Brasileiro), de 10 de janeiro de 2002.c terreno sem edificação e sem
nume-mele oficial, situado na Rua Barto!omeu Ferreira, PCM.
compreendido entre a
Travessa Bom intente e a Avenida Dr. Lauro Sodré, no Município de Marapaniin. deste
Estado, medindo 11,00m (ONZE METROS) de frente por 33,00m (TRINTA E TRÊS
TROS)d fundos, criffnando inela lateral direita cem t terreno de Agripino Almeida
Conceição, peia lateral esquerda com a Travessa Bom Intento e pelos fundos com quem de
dreite; podendo. tara tanto, ajustar o preço e forma de pagame:o; receber, passar recibo, dar
c',.iacão asrar a ecnoetente escritura, ternos e Cezra. iocumeros ecessarios transmitir e iiru
sena. xsse cc" o atreito e ação, responder oe a eviLicção de dire o representar junto a cartórios e
reardções úbiicas em geral; pagar impostos, taxas e emolumentos: enfim, praticar todos os atos que
se tomen in isensáveis ao fiei cumprimento cio presente mandato, permitido o substabelecimento e
dispensada a prestação de contas.- ASSIM o disseram, do que dou fé. e me pediram este instrumento,
que lhes i, aceitaram e assinaram, perante mim, Ana Cristina Azevêdo de Oliveira, escrevente
juramentada. cue o digitei, (a.a) AVELINO DOS SANTOS NEGRÃO MONTEIRO.- ANDREIIA
LEMA MONTEIRO.- Ana Cristina Azevdo de Oliveira, Escrevente Autorizado, subscrevo e assino
em público e raso.- Belém (PA), 11 de maio de 2004.- Em testemunho (Sinal Público) da Verdade.(a.a) Ana Cristina Azevdo de Oliveira,- Nada mais. Era o que se continha e declarava em o referido
instrumento, que bem e fielmente transcrevi de seu próprio original, ao qual me rerorto e dou fé.
Extraídc por CERTIDÃO, a requerimento de pessoa interessada, em 16 de outubro de 2020.EMOLUMENTOS: 128 - Certidãc de procuração incluindo as bus e.,.. R$2 10,40 - Selo:
1000176759, aSR5I,45, Total: R$R$211,85' VALWO )ME'
CQ)í O SLO_
$GUL&NC.- Naaa mais
..---..
assino, fi público e raso.
escrevente autorizado, subscre
Belém, PA, 16 de outubro de 2020.
000176.759
Matriz: Trav, Três de Maio, 1503 - Tel.: (91) :4249-4005/3249-4018
Sucrsai: Av. A'mirante arrosc, 3:24 - TeL: (91 3243-1205/3231-7999
Belém - Pará

40 OFÍCIO DE NOTAS
/ TASEIÀÃO: REQINALDO PINHEIRO IDA CUNHA /

CTÓiC CONmR1

LIVRO:

SUBSTITUTO: ANTÔNIO CARLOS E DA CUNItA / CONSULTORJA JURÍDICA
RAQUEL MATOS BORQES DA COSTA / MATkIZ TRAV. TRÊS DE MAIO. 14.65 /
TEL.: (91) 249-4005 / 2494018 / SUCURSAL: AV. ALMIRANTE BARROSO,
5610, LOJA 02/ TEL.: (91) 243-0177 FAX.: 243-1205

OLMA:

157-SS

273

lÈ

PROCUÇÃO PÚBLICA

,
VLINO
DOS SANTOS NEGRÃO MONTEIRO

E SUA MULHER.-

S A 1 B A M quantos este Público instrumento de
Procuração bastante virem, que no dia onze (11) dc mês de maio do ano dois mii e quatro
(2004). da Era Cristã, nesta cidade de Belém. Capital do Estado do Pará.. República
Federativa do Brasil, em a Sucursal do meu Cartório, na Avenida Almirante Barroso
56:0. Ediflcio 'JK, Loja 02 (Memorial da Cabanagem), perante mim, Tabelião Substituto.
compareceram, AVELINO DOS SANTOS NEGRÃO MONTEIRO. militar. portador da
Cédula de Identidade n.° 16.472PMfPA e do CPF/ff •' 246.782.012-20 e sua mulher.
ANDREIA LIA MONTEIRO, que no estado civ-., de solteira usava e assinava, ANDREIA
MESQUITA LIMA, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade n.° 2.340.665/SSP/PA e de
CPF.'MF n.° 591.362.862-49, ambos brasileiros, domiciliados e residentes nesta cidade; os
presentes reconhecidos como os próprios de mim Tabelião Substituto, à vista dos documentos
me foram apresentados, do que dou fé; e, por eles me foi declarado que, por este Público
instrumento, nomeavam e constituíam como bastante Procurador, JOÃO LUCENA
RAMOS, brasileiro, casado, aposentado, portador da Cédula de Identidade r.°
4.762.8901PC/PA e do CPFIMF n.° 019.517.262-00. domiciliado e residente nesta cidade; a
quem conferem poderes especiais para prometer vender, vender ou de qualquer forma alienar,
inclusive EM CAUSA PROPRIA. conforme o artigo 685 da Lei n.° 10.406 (Código Civil
Brasileiro), de 10 de janeiro de 2002,o terreno sem edificação e sem numeração oficial,
situado na Rua Bartolomeu Ferreira, perímetro compreendido entre a Travessa Bom
Intento e a Avenida Dr. Lauro Sodré, no Município de Marapanim, deste Estado,
medindo 11,00m (ONZE METROS) de frente por 33,00m (TRINTA E TRÊS METROS)
de fundos, confinando pela lateral direita com o terreno de Agripino Almeida Conceição,
pela lateral esquerda com a Travessa Bom Intento e pelos fundos com quem de direito:
podendo, para tanto, ajustar o preço e forma de pagamento; receber, passar recibo, dar
quitação; assinar a competente escritura, termos e demais documentos necessários; transmitir
e imitir-se na posse, domínio, direito e ação; responder pela CVCÇO de direito; representar
Junto a cartórios e repartições públicas em geral; pagar impostos, taxas e emolumentos;
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