
Prefeitura Municipal de Altamira 
ESTADO DO PARÁ 

LEI NQ 524/93 	 ALTAMIRA (PA), 23 DE DEZEMBRO DE 1.993 

DISPÕE SOBRE A AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
URBANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Altainira, Estado do Pará, 
usando de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1 - FICA o Poder Executivo Municipal autorizado 
a adiquirir 2 (duas) frações de terrenos da planta urbana desta 
cidade, constituindo a quadra n 2  13 dos loteamentos denominados 
"Jardim Fortaleza" (fração "a") e " Jardim Altamira" (fração 
"b"), totalizando 7.987,90 1n 2 , com as seguintes origens, 
metragens e confrontações: 

a) - matrícula nQ 19.748 às fls. 285 do livro 2-AAG do Registro 
Imobiliário local, em nome de GOMES E MADEIRA LTDA., com 
6.370,00 m 2 , confrontando-se pela frente com a rua Quincas 
Borges, onde mede 46,00 metros; pelo lado direito com a rua 
Anfrísio Nunes, onde mede 142,00 metros; pelo lado esquerdo 
com a rua João Besouro, onde mede 118,00 metros; e pelos 
fundos com a fração "b", onde mede 52,00 metros; 

b) - matrícula nQ 3.777, às fls. 288 2-L do Registro Imobiliário 
local, em nome de 	ADEMAR TEIXEIRA, com 1.617,90 m 2 , 

confrontando-se pela frente com a rua Gondim Lins, onde mede 
46,00 metros; pelo lado direito com a rua João Besouro, onde 
mede 56,90 metros; pelo lado esquerdo com a rua Anfrísio 
Nunes, onde mede 30,40 metros e pelos fundos com a fração 
"a", onde mede 52,00 metros. 

Art. 2 	- As aquisições serão feitas por CR$ 
1.877.000,00 (hum milhão, oitocentos e setenta e sete mil 
cruzeiros reais), sendo CR$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos 
mil cruzeiros reais) para a fração "a" e CR$ 577.000,00 
(quinhentos e setenta e sete mil cruzei ros reais) para a fração 

Art. 	32 	- Os terrenos 	a 	serem 	adquiridos 
destinar-se-ão à construção de uma unide escolar da rede 
municipal de ensino. 
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Preleilura Municipal de Altamira 
ESTADO DO PARÁ 

Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira, Estado 
do Pará, aos 23 dias do mês de dezembro de 1.993. 
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