
LEI NQ 552/94 	 ALTANIRA, 13 DE 	JULHO DE 1.994. 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DO PARQUE 

ECOLÓGICO DE ALTAMIRA, COMO ELEMEN-

TO BASILAR DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO ECOLÓGICO/AMBIEN-

TAL DO MUNICÍPIO DE ALTANIRA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Presidente da Câmara Municipal de Altamira, no uso 

de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município. 

Faz saber que a Câmara Municipal de Altamira, Estado 

do Pará, aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 

DA NATUREZA 

ARTIGO 12 - No prazo disposto pela presente Lei, e 

segundo suas disposições, instituirá a municipalidade ou PARQUE 

DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECOLÓGICO E AMBIENTAL DO MUNICIPIO, 

sob os auspícios e na dependência da Secretaria Municipal de 

Agricultura, móvel elementar e principal do programa da ações do 

município nesta área de atuação. 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVO 

ARTIGO 22 - São objetivos do estabelecimento do 
Parque: 

a - Promover através do fomento à pesquisa, a 

criação de uma politica municipal com relação à proteção 

ambiental; 

b - Buscar e divulgar forma de convivência 

racional entre a natureza, no tocante a flora e fauna, e a 

ocupação e exploraçào econômica do território do Município, 

propiciando a produção e plantio de mudas de espécie nativa com 

vistas à utilização com pespectivas econômicas; 

b - Estimular a elaboração de 	estudos 

científicos sobre a região, especialmenente no âmbito das 

potencialidades ecológicas, e adequação entre ecossistemas 

nativos e implantados, autorizada a contratação de Convênio, 

para tais fins, com organismo e entidades que se dedicam a tais 

objetivos; 

d - Buscar, através de pesquisa de possibilidade 

hidrográficas e eólicas, alternativas energéticas para região; 
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e - Oferecer, através de programa de natureza 

eminentemente prática, a ser exnplantado pela Secretaria Municipal 

de Educação, meios de educação ecológica para o corpo discente da 

rede municipal de ensino. 

CAPÍTULO III 

DA IMPLANTAÇÃO 

ARTIGO 32 - O PARQUE DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECOLÓGICO/AMBIENTAL do municipio de Altainira será implantado, 

através de aquisição ou desapropriação de área adequada no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da vigência da presente Lei, 

obedecendo os seguintes critérios: 

a - A área a ser alocada, com, no mínimo, 200 

(duzentos) hectares, deverá oferecer, primáriamente, otimização 

das condições de acesso, relevo e potencialidade de cursos dagua 

prestáveis à pesquisa e exploração; 

b - Obrigatoriedade da implantação de PROGRAMA 

DE PESQUISA na área de meio ambiente, a ser desenvolvida em 

parceria com a EMBRAPA, CEPLAC, EMATER, SECRETARIA DO ESTADO DA 

AGRICULTURA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ E FUNDAÇÃO EMILIO 

GOELDI, preferencialmente, via elaboração de convênio com este 

fim; 



c - Criação, através de regulamentação, 	de 

COMISSÃO PERMANENTE, para orientação quanto à política Ecológica 

Municipal e correta e mais racional utilização do parque, em 

vista os municípios ora elencados. 

CAPÍTULO IV 

DOS RECURSOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO 

ARTIGO 52 - Os recursos nevcessários à implantação 

e manutenção do presente programa correrão à contas das dotações 

orçamentárias próprias, especialmente as contratantes das 

rubricas. 

ARTIGO 62 - Observados as necessidades e interesse 

público do quadro ora o disposto, poderão haver 

ANULAÇÕES/SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS orçamentárias, na forma 

da Legislação vigente, de maneira a garantir os recursos que 

façam necessários. 

CAPÍTULO V 

DA COORDENAÇÃO 
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POEFEIJORi1 MUNICIPAL. DE IRIAMIRA 
ESTADO DO PARA 

ARTIGO 72 	- 	Para implantar, 	coordenar e 

fiscalizar o presente programa, será escolhido comissão composta 

por 03 membros, sendo 01 representante da Secretaria de 

Agricultura, 01 da Comissão de Agricultura da Câmara municipal de 

Altamira e 01 membro indicado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA. 

CAPÍTULO VI 

ARTIGO 82 	- Esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANIRA, AOS 13 

DIAS DO MÊS DE JULHO DE 1.994. 
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