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Prefeitura Municipal de Auamira 

ESTADO DO PARA 

LEI N2 600/9 	 ii: JUNHO 	DE: :i. 

DISPOE SOBRE A ORGANIZAÇO E RE6ULAMEN-
TAÇO DO TRANSITO DE VEICULOS NO ANEL 
CENTRAL DA CIDADE E DA OUTRAS PROVIDEN-
CIAS 

o Presi dente da Câmara Mun ici pal de ii 1. taín:i. ra...... 

t.l..c) d e suas atribu igMes legaisque lhe confere a Le i O rg ân ica  d CD 

Mun ic í pi o .,  

X sa be r que s:  Câmara Munic i pa l de Altamira aprovou 

O E) P refeito  Mun icipal,sanciona a seguinte 	Lei ;:  

Art. 	Fica de term inado otrânsi to em mão An i ca nas T ravessas 

Ag rá ria Caval cante, :i() de Novembro, Coronel lan c:redo 
ri. ri ci o :i. (o Aranha  e Coman dante Castilho, no per í met ro 

en t re Aveni das D.:i a 1. ma Dutra e Jo2(cri Pessoa 

Art. 	 •• 	
sen t i d a  Cen t ro/ca i s o Cai s/Cent ro serão a lternados,  

ci períme t ro en tro •aír Aven i das Dial ma Dutra e Jc(c 
i:::: c :)  

Art. 32 	Será permitido CDes tacion amento a penas no Lacic:' crIa j:i:i.ta 

no sent id a da t?(cD de tráfego, em es pecial na kL.a 7 cio 
Se tembro e Travessa Pedra Oc:iines por ser em de ma i or 

L.ic?qaIr>ri. :i. :i.crl:crir 

42 	Frc:)c:rc:ior a rota de 	trá fego 	para 	caminhão 	crrucr?çJac:icr) 

evitando Cri tr ânsito IicD c:re........cri cia c:rri.criacrie 	o 	que 	i:x:icrier 
ser fei to pe la contorna da Rodovia ï' sama z En :i. cr:a após 
a recrupera ?o das tr@s pontes sobre o I g arapé Ambé, n a 

lei to desta mesma rcr)crlcr)vri.a 

Art. 	 .... P roceder horári a pa ra carga o descarga no An e l Cen tral 

da cidade, ve:L c::u Lan cri o estas Normas através  Cri os meios de 
comun icação local (r ádio, EM e TV ) 

Art.  62 '  Será procedida tCDt.al s inalização, c:ie bcrrua qualidade !,  

:idreI'ra 	crio sentida na presente 	i...ei., 	cirii eti.vancrlcri»'se 	a 

im p lantação do sistema  p; 'La lWAi.ecrrri.cri CD no prazo de 60 

(sessenta) cri:1.as a cr:crintar cria vri.q Oti crrri.a cria presen•Le lori.

40~, 

	 ....

i:i.t:i.cria a doaçãocrias respectivas Placas e a c::cr:u...
nome ou raz ão social cria iniciativa privada 



prefeitura Municipal de Altamira 
ESTADO DO PARÁ 

Art. 72 	 «:r t 	«'rn v:i. cio r 	:t 	v. k. ç 	pu b 1 J. c:i çb 

ic:x:; .d-al: -, 	 c.mil  

Art. 	 o 	 flurlicipal a 	 I...:'i ,, 

	

60 ( 	 :• 	) cl :i.1 a p 	:1. r cic iu 	pu ID 1 :i. c:ço 

l:i. ri e te 	cl o 	P 	:i. tcD li&.ui :i. c: :1. pa 1. cl e 	A 1. tm :1. ra 	ao 	29 

cl :i.ai do ri 	de Junho de  

iK 


