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Prefeitura Municipal de Altamira 
ESTADO DO PARA 

LEI NQ 496/93 	 AMAMIRA, 16 DE SETEIBR0 DE 1.993. 

Disp' sobre a alienação de um Imve1 
Rural do Património Municipal e da 
outras providências. 

O Prefeito Municipal de Altamira, SR. MAURICIO BASTA 
ZINI, no uso de suas atribuições logai.s, 	 - 

FAZ SABER que a C&iara Mi.inicipal de Altamira, apro - 
vou e eu sanciono a seuJne Lei: 

Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a alie - 
nar por VIDA um Ln6vel Rural do Patrira&nio 111unicipal em favor 
do $R. FRANCISCO EDUARDO DA CUNHA.. 

Art. 22 - O referido Imóvel está localizado no proje 
to cachoeirinha, denominado Lote 160 - com as seguintes caract 
r{sticas: area total de 95,12.5 ha (Noventa e Cinco Hectares,Do 
ze ares e Cinco Dentiares), com as seguintes dimensões e linri - 

tes: Norte: Com o Igarapé Amb, onde mede 500 metros; Oeste:Com 
Cecilio Rocha da Silva, onde mede 2.000 metros? Leste: Com MÁ - 
ria Deuzânir Rocha da Cunha, onde mede 2.000 metros; Sul: cora 
Domingos Cordeiro da Silva, onde mede 500 metros. 

Art. 32 - Esta Lei entrará eia vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiç6es em contrrio. 

Gabinete do Prefeito iilim.icipal de Altamira,aos 	16 
dias do ms de Setembro de 1.993. 
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