
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
ESTADO DO PARA 

LEI N. 443/92 	 DE, 17 DE NOVEMBRO DE 1.992. 

DISPÕE SOBRE A PERMUTA DE TERRENOS URBA 
NOS, DESAFETAÇÃO DO USO COMUM DO POVO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Altamira, Estado do Pari, Sr. AR 
MINDO DOCITEU DENARDIN, no uso de suas atribuiç6es legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Altamira, Par, apro 
vã e ele sancionará a seguinte Lei: 

Art. 1 9  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
alienar, por permuta, um imvel do Património Municipal Urbano, ré 
presentado pelas quadras de n2s. 25 e 27 e o seguimento da rua 
que separa as duas quadras do loteamento projetado para constru - 
ç6es populares (MUTIRÃO), limitando—se ao OESTE: com a rua 03, onde  
mede 94,00 metros; LESTE: com a rua 05, onde mede 94,00 metros; ao 
NORTE: com a rua "G", onde mede 160,00 metros e ao SUL: com a rua 
"1", onde mede 160,00 metros, totalizando 15.040,00 m2, pelo terre 
no pertencente ao SANTOS ESPORTE CLUBE DE ALTAMIRA, C.G.C. n 2 . 
04308540/0001-98, situado no loteamento Jardim Primavera, fazendo 
frente para a Travessa Tulipas, onde mede 50,00 metros; fundos pa 
rã a Travessa Vitória Regia, onde mede 50,00 metros, lado direito, 
com uma rua sem denominação, onde mede 50,00 metros, lado esquerdo 
com uma outra rua, sem denominação, onde mede 50,00 metros, totali 
zando 2.500,00 metros quadrados. 

Art. 22 - Fica, também, o Poder Executivo Municipal auto 
rizado a desafetar do uso comum do povo as duas ruas laterais do 
terreno que receberá na permuta, 

Art. 32 - O terreno recebido pelo Município, acrescido - 
das arterias desafetadas, formando agora um novo retângulo medindo 
70,00 x 50,00 metros, ou sejam 3.500,00 metros quadrados,destinado 
—se—e a construção de uma Escola Publica Municipal. 

Art. 42 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publi 
caço, revogadas as disposiçes em contr.rio. 

aos 17 dias Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira, 
do mês de Novembro de 1.992. 
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