
 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO 

PODER EXECUTIVO 
CGC 04.876.710/0001-30 

 
Lei n.º 391/96 
 
 Regulamenta nos termos dos 

artigos. 30, VIII e 182 caput da CF o Uso e 
a  Ocupação do Solo Urbano no Distrito-
sede do Município de Curralinho, e dá 
Outras Providências. 

 
  Faço Saber que a Câmara Municipal de Curralinho aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 

Artigo 1º - Fica mediante a presente lei, normalizada a utilização e a ocupação do solo 

urbano na Cidade de  Curralinho. 

 
Artigo 2º - Visando garantir a ordem urbanística e a segurança dos bens públicos 

definidos nos termos dos artigos. 66, I e 68 do Código Civil Brasileiro, o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da Cidade e o bem-estar de seus habitantes é proibida toda e qualquer 

edificação, reforma ou alocação, de móvel ou imóvel,  quer  seja em madeira ou alvenaria, para 

fins residenciais, comerciais,  públicos, ou de qualquer natureza,  na zona urbana do distrito-

sede do Município de Curralinho, sem a prévia e formal  autorização do Poder Executivo. 

 
Artigo 3º - Nenhuma obra  poderá ser edificada sem que seu proprietário esteja de posse 

de requerimento protocolado, do qual conste e sejam apensados dados relativos a localização 

da obra, da sua forma de construção; da ocupação, posse ou propriedade do terreno e dos fins à 

que se destina, devidamente despachado pelo titular da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos - SEMURB, avalizado pelo Prefeito Municipal, sob pena de embargo e/ ou 

demolição. 

Parágrafo Único - É proibida a instalação de serviços essenciais, como água e energia elétrica 

aos móveis ou imóveis que não atenderem as exigências expressas no presente artigo. 

 
Artigo 4º - Para efeito desta lei, fica instituído o Sistema Municipal de Edificações Urbanas 

- SISMEURB, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, objetivando a 

orientação, o cadastramento, a vistoria, a avaliação e a aprovação de projetos de construções 

urbanas. 

 



 

 

Artigo 5º - Todo e qualquer estabelecimento comercial ou afim, disposto nos calçamentos 

das vias públicas da Cidade, obedecerá os padrões de construção fundamentados em normas 

específicas da SEMURB. 

 
Artigo 6º - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,  procederá no prazo de 

quinze (15)  dias à contar da data da publicação da presente lei, cadastramento de todos os 

estabelecimentos comerciais e afins dispostos no calçamentos das avenidas, ruas e travessas, 

no intuito de removê-los para lugares adequados,  garantidos os direitos de seus proprietários.  

 
Artigo 7º - A orla fluvial do rio Pará, enquadrada nos termos do § 3º do art. 49 do ADCT da 

CF,  em toda a extensão frontal da Cidade,  é área especial  a ser preservada para fins de 

aportamento de embarcações, arejamento e bem-estar da população, aplicando-se-lhe todas as 

prerrogativas da presente lei.   

 
Artigo 8º - Esta lei entrará em vigor, na data da sua publicação e somente será revogada 

quando da aprovação do Código Municipal de Obras e do Código Municipal de Posturas. 

 
 
 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal em, 18 de novembro de 1996. 
 
 
 
 
 
 

ÁLVARO AIRES DA COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 

Registrado e Publicado nesta data  
Curralinho(PA), 18 de novembro de 1996. 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 
MARCOS DE NAZARÉ ABATTE PUREZA 
No Exercício 

 

 


