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LEI Nº 1.522, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003. 

 
Delimita as áreas que compõem os bairros 

de Altamira, altera denominações e dá 

outras providências. 

 

 A Câmara Municipal de Altamira, Estado do Pará, estatui e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Os bairros que compõem a Cidade de Altamira terão os 

limites e as confrontações estabelecidos na presente Lei, assim 

especificados: 

 

 Bairro 01: Centro/Catedral/Cidade Velha/Recreio/Sudam I – 

Compreende a área envolvida pela poligonal que tem início na inserção 

da margem esquerda do Rio Xingu com a travessa Pedro Gomes, e segue 

por esta até a Avenida Perimetral, flete à direita e segue por esta até a 

Avenida Professor Antônio Godim Lins, flete à esquerda e segue por esta 

até o igarapé Altamira, flete à direita e segue por este até a margem 

esquerda do Rio Xingu, flete à direita e segue por esta até o inicio da 

poligonal. 

 

 Bairro 02: São Sebastião/Premem/Jardim Oriente/Independente I – 

Compreende a área envolvida pela poligonal que tem início na inserção 

da margem esquerda do Rio Xingu com a Rua José Umbelino de 

Oliveira, segue por esta até a Rua dos Aymorés, flete á direita e segue por 

esta até Av. Alacid Nunes, flete à direita e segue por esta até a Tv. Pedro 

Gomes, flete à direita e segue esta até a margem esquerda do Rio Xingu, 

flete à direita e segue por esta até o início da poligonal. 

 

 Bairro 03: Independente II e Independente III – Compreende a área 

envolvida pela poligonal que tem início na inserção da Rua José 

Umbelino de Oliveira com a margem esquerda do Rio Xingu, segue por 

este até o Igarapé dos Panelas, e segue por este até a foz do Igarapé 

Pariri, e segue por este até o ramal das Fazendas Juvilândia e Santa 

Mônica, flete à direita e segue por este até a BR 230 ou Transamazônica, 

flete a direita e segue por esta até a passar a se chamar Avenida 

Perimetral e segue por esta até a Avenida Alacid Nunes, flete à direita e 

segue por esta até a Rua dos Aymorés, flete a direita e segue por esta até 
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a Rua Umbelino de Oliveira, flete à esquerda e segue por esta até o inicio 

da poligonal. 

 

 Bairro 04: Jardim dos Estados/Uirapuru/Sudam II – Compreende a 

área envolvida pela poligonal que tem início na inserção da Avenida 

Alacid Nunes com a Avenida Perimetral, e segue por esta até passar a se 

chamar Rodovia BR 230 ou Transamazônica, e segue esta até o ramal das 

Fazendas Juvilândia e Santa Mônica, flete à direita e segue por uma linha 

imaginária na mesma direção do ramal até encontrar o igarapé Paraná, 

flete à direita e segue por este até o igarapé Altamira, flete à direita e 

segue por este até a Avenida Professor Antonio Godim Lins, flete à 

direita e segue por este até a Avenida Perimetral, flete à esquerda e segue 

por esta até a Travessa Pedro Gomes, flete à direita e segue por esta até a 

Avenida Alacid Nunes, flete à direita e segue por esta até o início da 

poligonal. 

 

 Bairro 05: Brasília/Jardim Altamira – Compreende a área 

envolvida pela poligonal que tem início na inserção da Avenida 

Comandante Castilho com o igarapé Altamira, e segue por este até a 

Rodovia BR 230 ou Transamazônica, flete à direita e segue por este até a 

Avenida I, flete à direita e segue por esta até a Av. Padre Antonio Vieira, 

flete à esquerda e segue por esta até a Av. Comandante Castilho, flete à 

direita e segue por este até o início da poligonal. 

 

 Bairro 06: Liberdade/Mutirão/Progresso – Compreende a área 

envolvida pela poligonal que tem início na inserção da Rodovia BR 230 

ou Transamazônica com o igarapé Altamira, segue por este até a foz do 

Igarapé Sitio Novo ou Crispim, segue por este até o ramal do Sítio Novo, 

segue por este à Estrada da Cachoeirinha, flete à direita e segue até a 

Rodovia Magalhães Barata, deste ponto segue uma linha imaginária, 

aproximadamente 89º (oitenta e nove graus) SE (Sudoeste) até a Rodovia 

Transamazônica, flete à direita e segue por esta até o início da poligonal. 

 

 Bairro 07: Nossa Senhora Aparecida/Boa Esperança/Jardim 

Primavera – Compreende a área envolvida pela poligonal que tem início 

na inserção da Avenida I com a Rodovia BR 230 e segue por esta até o 

Rio Ambé, flete à direita e segue por este até a Rodovia Ernesto Acioly, 

flete à direita e segue por esta até o igarapé Altamira, flete à direita e 

segue por este até a Travessa Comandante Castilho, flete à direita e segue 
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por este até a Avenida João Coelho, flete à esquerda e segue por esta até 

a Rua Padre Antônio Vieira, flete à direita e segue por esta até a Rua das 

Acácias, flete à direita e segue por esta até a Avenida I, flete à esquerda e 

segue por esta até o início da poligonal. 

 

 Bairro 08: Colina/Alberto Soares/51 BIS – Compreende a área 

envolvida pela poligonal que tem início na inserção do igarapé Altamira 

com Rodovia Ernesto Acioly, segue por esta até o igarapé Ambé, flete à 

esquerda e segue por este até a Rodovia Transamazônica, flete à direita e 

segue por esta até a Estrada do Forte, flete à direita e segue por esta até a 

Estrada do 51º BIS ou Rod. Presidente Médice, flete à esquerda e segue 

por este até o 51º BIS seguindo os limites do mesmo até a margem 

esquerda do Rio Xingu, flete à direita e segue por este até o início da 

poligonal. 

 

 Parágrafo único – A nova denominação dos bairros acima 

enumerados, e constante do anexo único da presente Lei, será feita 

mediante escolha a ser regulamentada e conduzida pela administração 

municipal junto aos moradores do bairro, sendo a denominação 

escolhida, oficializada, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo 

Municipal. 

 

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, aos 16 dias do mês de dezembro de 2003. 

 

 

 

DOMINGOS JUVENIL 

Prefeito de Altamira 

 


