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Preieilura Municipal de Altamira 
ESTADO DO PARÁ 

LEI NQ 532/94 	 Altamira,Pa., 16 de Março de 1994 

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

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

Art. 12- FICA o Poder Executivo Municipal autorizado 
• adquirir 01(um) terreno da planta urbana desta cidade, situado 
• Av. ALACID NUNES, s/nQ, totalizando 2.784,25 metros 
quadrados(dois 	mil, setecentos e oitenta e quatro 	metros 
quadrados e vinte e cinco centímetros quadrados) , com 	as 
seguintes origens, metragens e confrontações: 

- 	Matrícula nQ 3.756/86, as fls. 155/156V 	do livro 58 do 
Registro Imobiliário local, em nome de LIBÉRIO PEREIRA DO 
NASCIMENTO, com 2.784,25(dois mil, setecentos e oitenta e quatro 
metros quadrados e vinte e cinco centímetros quadrados) 
confrontando-se pela frente com a mencionada Avenida onde mede 
27(vinte e sete metros); pelo lado DIREITO, com o lote 3(tres) de 
propriedade dos herdeiros de João Roque de Freitas, onde mede 
66(sessenta e seis metros); pelo lado ESQUERDO, com o lote n 
4(quatro) de propriedade da FRANAUTO, onde mede 62(sessenta e 
dois metros) e pelos fundos, com terrenos de Duílio No1asco 
Pereira, onde mede 50(cinquenta metros) 

Art. 22-  A aquisição será feita pelo valor d 
IN  

Cr$7. 457 . 240 , 00 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e set 
mil, duzentos e quarenta cruzeiros reais) , preço certo para o dia 
10/02/94. Se aprovado, o diferencial de dias, em relação a 
10/02/94, até que se efetue o respectivo pagamento, o valor retro 
mencionado será corrigido pela UFIR diária. 

Art. 32- O terreno a ser aduirido, destinar-se-á à 
AMPLIAÇÃO da SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS. 

Reg. às fis. n ° 
do Uv:o compte. 
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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 ALTANIRA, ESTADO DO 
PARÁ, AOS 16 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 1.994. 


