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Prefeitura Municipal de Altamira  
ESTADO DO PARÁ 

LEI N ° 525/9  3 	 ALTAMI RA (PÁ), 23 DE DEZEMBRO DE 1.993. 

DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE UM IMÓVEL 
RURAL DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL E DÁ OU 
TRÁS PROVIDÊNCIA,, 

0 Prefeito Municipal de Altamira, em Exercício, Sr.WANDER 
LAN DE OLIVEIRA CRUZ. 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Altamira, aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
alienar por VENDA um Imóvel Rural do Patrimônio Municipal, em favor 
do Sr. ROSALVO ALVES NEVES. 

Art. 2° - 0 referido Imóvel está localizado no Ramal do 
Bananal Km-34, denominado Colônia Luz e Vida, com as seguintes ca 
racterísticas: área total de 19.1365 ha (Dezenove Hectares Treze A 
res e Sessenta e Cinco Centiares), com as seguintes confrontações e 
limites: NORTE: com o Sr. JOSÉ DOS SANTOS e com o Ramal, onde mede 
770.53 metros; SUL: com o Sr. DEMONSTENES PETRI, onde mede 635.92 
metros; LESTE: com a Fazenda da ALTAVEI, onde mede 467.49 metros; 
OESTE: com o Ramal do Bananal, onde mede 225.30 metros. 

Art. 3°- - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira,aos 23 dias do 
mês de Dezembro de 1.993.  
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