
 

DECRETO nº 055/2022 - GAB/PMM, de 24 de agosto de 2022. 

 

“DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE 

TÍTULO DE AFORAMENTO QUE ESPECIFICA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

 

O PREFEITO DE MUANÁ EDER AZEVEDO MAGALHÃES, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 84, IV da Constituição Federal de 1988 e o art. 72, inciso 

I da Lei Orgânica do Município, DECRETA: 

CONSIDERANDO, que o Município de Muaná expediu em favor de FRANCISCO AUTO 

DA CRUZ, o título de Aforamento nº 073, registrado à fls. 73 do Livro 06, em 09 de 

novembro de 1979; 

CONSIDERANDO, que não há registro imobiliário inerente ao Título de Aforamento 794, 

conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muaná; 

CONSIDERANDO, que os herdeiros já transacionaram a maior parte da área com 

terceiros; 

CONSIDERANDO, os comprovantes de compra apresentados por ELIELSON 

PEREIRA NCABRAL; 

CONSIDERANDO, finalmente, que nos termos da Súmula 473 do STF; “A 

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los por motivo de conveniência 

ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a 

apreciação judicial”. 

DECRETA: 

Art. 1º - Cancelar administrativamente o Título de Aforamento n° 073, registrado à fls. 

73 do Livro 06, em 09 de novembro de 1979, concedido a FRANCISCO AUTO DA 

CRUZ, desmembrando-se as áreas adquiridas por ELIELSON PEREIRA CABRAL. 

Art. 2º - Determinar o Departamento Fundiário (DEFUND) da Secretaria 

Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, que faça os lançamentos 



 

necessários para devida regularização fundiária requerida, com recolhimento de 

taxas e impostos devidos. 

Art. 3º - Determino baixar diligência para que seja promovido devido processo 

administrativo e que seja realizada todas as comunicações, e demais registros 

necessários. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 Gabinete do Prefeito, Município de Muaná, Pará, em 24 de agosto de 

2022. 

 

 

EDER AZEVEDO MAGALHÃES 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MUANÁ-PA 

 


