
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE - PA 

SECRETARIA DE RECEITA 

CNPJ 34.671.057/0001-34 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Brasil, s/nº - centro - Água Azul do Norte - Pará - CEP: 68.533-000  

                                                                         EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 0012 
 

 

O Excelentíssimo Senhor Isvandires Martins Ribeiro, Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, no uso de suas atribuições, 
autorizada pela lei municipal nº 161/2003, de 30 de setembro de 2003 e Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que ROMARIO 
FRANÇA SILVA, brasileiro, solteiro, técnico de segurança, residente e domiciliado na Rua. Cora Coralina, Setor Vila Nova, na 
Cidade de Água Azul do Norte - PA, e, a tantos quantos tomarem conhecimento do presente Edital que o Poder Público Municipal, 
em Procedimento promovido pela Secretaria Municipal de Receita, realizará o Cadastro no Sistema da Secretaria Municipal de 
Receita, para fins de regularização fundiária de interesse social, do terreno urbano denominado lote 129 da quadra 73, situado à 
Rua. Cora Coralina, Setor Vila Nova no município de Água Azul do Norte – PA. Com os seguintes limites e confrontações: 
FRENTE limita-se com a Rua. Cora Coralina, medindo 11,01m (onze metros e um centímetros), ao FUNDO limita-se 

com o lote 418, medindo 11,14m (onze metros e quatorze centímetros), e com a LAT. DIREITA limita-se com o lote 77 

e 119, medindo 23,83m (vinte e três metros e oitenta e três centímetros), com a LAT. ESQUERDA limita-se com o lote 

139, medindo 23,78m (vinte e três metros e setenta e oito centímetros), com uma área total de 263,69m² (duzentos e 

sessenta e três metros e sessenta e nove centímetros quadrados), com um perímetro de 69,77m (sessenta e nove metros 

e setenta e sete centímetros). 
Fica o acima nominado, NOTIFICADA de que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação deste Edital, 

poderá apresentar, nesta Secretaria Municipal de Receita, situada na Av. Lago Azul, s/n°, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, no 
horário das 08h00min às 17h, IMPUGNAÇÃO ao pedido de CADASTRO NO SISTEMA DA PREFEITURA da área urbanística 
supracitada. 

                              
Água Azul do Norte-PA, 25 de setembro de 2022 

                            
_________________________ 

Anderson Ribeiro Peres 

Sec. Mul. de Receita 

  


