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LEI Nº 1.634, DE 08 DE SETEMBRO DE 2006. 

 
 

 

DISPÕE SOBRE AS DESCRIÇÕES DE 
LIMITES DO DISTRITO DE CASTELO 

DOS SONHOS. 
 

 
 

A PREFEITA DE ALTAMIRA, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 

sanciona e manda que se publique a seguinte Lei: 
 

Art. 1o O Distrito de Castelo dos Sonhos, criado pela Lei nº 
158, de 06 de agosto de 1990, possui as seguintes delimitações: Ponto 

Inicial: Nascente mais alta do Igarapé Pimentel no divisor de águas dos 
rios Jamanxin e Curuá nas coordenadas geográficas aproximadas 06º 

15’00” S e 55º 19’15” WGR. Descrição: Igarapé Pimentel; Rio Curuá; 

Igarapé Curuaias até a sua cabeceira nas coordenadas aproximadas de 
07º41’00” S e 54º14’00” WGR; reta no sentido leste até o divisor de 

águas dos Rios Curuá e Iriri; reta até a cabeceira do Igarapé sem 
denominação nas coordenadas aproximadas de 08º24’15” S e 54º07’12” 

WGR; Igarapé sem denominação até a confluência com o seu Tributário 
pela margem esquerda nas coordenadas aproximadas de  08º 29’ 25” S e 

53º58’35” WGR; Tributário até a sua cabeceira nas coordenadas 
aproximadas de 08º27’30” S e 53º48’55” WGR; linha reta no sentido leste 

de aproximadamente 300 metros até a cabeceira do outro Igarapé sem 
denominação; Igarapé sem denominação até a confluência com o seu 

Primeiro Tributário pela direita nas coordenadas aproximadas de 
08º28’10” S e 53º50’00”WRG; Primeiro Tributário até a sua cabeceira; 

reta no sentido sul de aproximadamente 400 metros até a cabeceira do 
Igarapé sem denominação; Igarapé sem denominação; Rio Chiché; Rio 

Iriri até a confluência com o Igarapé sem denominação nas coordenadas 

aproximadas de 07º15’08” S e 53º39’55” WGR; Igarapé sem 
denominação até a sua cabeceira na linha de cotas máximas das vertentes 

direitas do Rio Iriri nas coordenadas aproximadas de 07º13’10” S e 
53º18’20” WGR. 

 
Art. 2o O perímetro urbano da sede do Distrito de Castelo de 

Sonhos tem seus limites descritos a partir da carta topográfica do IBGE 
(226/66) e levantamento de campo com GPS Garmin V em UTM sad/69, 

com o seguinte Memorial Descritivo: inicia-se a descrição deste perímetro  
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no Ponto 01, de coordenadas planas aproximadas (c.p.a), E= 709640.000 
e N= 9077019.000, localizado na margem direita da Rod. BR 163 sentido  

Cuiabá/Santarém, daí segue em linha reta até o ponto 02, de (c.p.a) E= 
709552.032 e N= 9077631.934 localizado na margem esquerda da Rod. 

BR 163, sentido Cuiabá/Santarém e entroncamento com a vicinal 
Bortoluzzi, daí segue em linhas retas passando pelo ponto 03, (c.p.a) E= 

708154.960 e N= 9077631.934, localizado na margem direita de referida 
vicinal e em um afluente sem denominação da margem esquerda do Rio 

Curuá, daí segue em linha reta até o ponto 04, de (c.p.a) E= 706695.000 
e N= 9077152.000, localizado na margem direita da referida vicinal e um 

afluente sem denominação da margem esquerda do Rio Curuá, daí segue 
em linha reta até o ponto 05, de (c.p.a) E= 706669.721 e N= 

9077685.622, Ponto 06, de (c.p.a) E= 706561.268 e N= 9080244.491, 

Ponto 07, de (c.p.a) E= 706524.000 e N= 9080244.491, Ponto 08, de 
(c.p.a) E= 706491.427 e N= 9081456.691, até o ponto 09, de (c.p.a) E= 

706347.000 e N= 9084498.000, localizado na nascente de um afluente da 
margem  esquerda do Rio Curua, daí segue a jusante pela margem direita 

do referido afluente até o Ponto 10, de (c.p.a) E= 710143.022 e N= 
9084768.534, localizado na confluência do referido afluente com o Rio 

Curuá, daí segue a montante pela margem esquerda do Rio Curuá até o 
ponto 11, de (c.p.a) E= 710880.166 e N= 9077079.108, daí segue em 

linha reta até o Ponto 01, início da descrição deste memorial descritivo. 
 

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete da Prefeita, aos 08 dias do mês de setembro de 2006. 
 

 

 

 

 

 

ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO 

Prefeita de Altamira 


