
 
 

 Lei  446 /2001.                                            Curralinho(PA), 22/10/2001. 
 
 

DISPÕE SOBRE  O CONTROLE DE USO 
DA  LÉGUA PATRIMONIAL DA CIDADE DE  
CURRALINHO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHO, no uso das suas atribuições legais, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º -  A Área de Perímetro Urbano da Cidade, delimitada pela  Lei Municipal nº 414/98 

de 14.09.98, é considerada um Patrimônio Público e área de expansão urbana,  devendo ser 
preservada e priorizada para área residencial, inibindo-se a concessão de lotes acima de 
10x30m que não justifiquem o uso e exploração.   
 

Art 2º - Tornar nulo todo ato administrativo, que concedeu  lotes de terras acima da 

medida de lote residencial (10x30 m) a terceiros, dentro do Perímetro Urbano da cidade de 
Curralinho ( Lei Municipal nº 414/98 de 14.09.98.) sem deliberação obrigatória da Câmara 
Municipal de Curralinho,  à partir da entrada em vigor da citada lei e do Decreto Estadual nº 
3.113 de 01 de Outubro de 1998 publicado no Diário Oficial do dia 02.10.98 que dispôs sobre a 
Desapropriação da Área de Terras no Município de Curralinho. 

 
 Art. 3º -  A Competência de Controle  da matéria é exclusiva do Setor de Terras da 
Prefeitura Municipal de Curralinho, por onde  tramita o processo de  deliberação que  após 
avaliação legislativa pode ser vetada ou  recomendada sua  sanção pelo Chefe do Executivo. 
 
 Parágrafo Único: – São nulas as autorizações de terras concedidas  dentro do Perímetro 
Urbano da cidade, durante o período citado, que não obedeceram ao processo legal. 
 

Art. 4º - Ficam nulas todas as Concessões ou Doações de Terrenos emitidos na área do 
Perímetro Urbano,  exceto os lotes  residenciais (10x30m) a partir de 01 de Outubro de 1998 que 
não passaram por avaliação  legislativa. 

 
 Parágrafo Único: Cabe ao Setor do INCRA MUNICIPAL solicitar baixa de  todos os 
processos ilegais que porventura tramitem junto a órgãos de legalização de Terras do Pará.   
 
  Art. 5º - As Concessões de lotes de Terras acima do tamanho residencial, são vetadas  
para pessoa física. Priorizadas para projetos públicos e Pessoa Jurídica  que não poderão 
vender ou transferir a posse a terceiros, sem que antes seja manifestado o interesse do 
Município pela área.   
 
 Art. 6º - Para concessão de Lotes em Projetos Públicos e de Pessoa Jurídica, é 

necessário o embasamento convincente, anexando obrigatoriamente os interessados: cópia da 
Documentação da firma (CGC, Alvará Municipal, Identidade, CIC do responsável), cópia do 
projeto físico (feito por engenheiro), Projeto orçamentário, acompanhado de Requerimento feito 
junto ao Setor de Terras da Prefeitura. 
 
 Art. 7º - Nenhuma autorização Legislativa será concedida  sem que  antes os 

legisladores façam a verificação “in loco” dos pleitos. 
 
 Art 8º -  As autorizações  de Terrenos para construção ou implantação de projetos na 
área do Perímetro Urbano, terão um prazo de 02 (dois) anos para serem executados. Fim do 
qual, sem efetivação  o  terreno  retornará ao Patrimônio Municipal, sem pagamento de qualquer 
ônus.     



 
 Art 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
 
 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Curralinho . 
 
 
 
 
 
 

ÁLVARO AIRES DA COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto de lei aprovado na data de 19/10.01. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO 
PODER LEGISLATIVO  

 



Projeto de Lei .......      Curralinho, 21/09/2001. 
 
 

DISPÕE SOBRE O CONTROLE DE USO DA  
LÉGUA PATRIMONIAL DA CIDADE DE  
CURRALINHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHO, no uso das suas atribuições legais, faz saber que 

a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º -  A Área de Perímetro Urbano da Cidade, delimitada pela  Lei Municipal nº 414/98 

de 14.09.98, é considerada um Patrimônio Público e área de expansão urbana,  devendo ser 
preservada e priorizada para área residencial, inibindo-se a concessão de lotes acima de 
10x30m que não justifiquem o uso e exploração.   
 

Art 2º - Tornar nulo todo ato administrativo, que concedeu  lotes de terras acima da 
medida de lote residencial (10x30 m) a terceiros, dentro do Perímetro Urbano da cidade de 
Curralinho ( Lei Municipal nº 414/98 de 14.09.98.) sem deliberação obrigatória da Câmara 
Municipal de Curralinho,  à partir da entrada em vigor da citada lei e do Decreto Estadual nº 
3.113 de 01 de Outubro de 1998 publicado no Diário Oficial do dia 02.10.98 que dispôs sobre a 
Desapropriação da Área de Terras no Município de Curralinho 

 
 Art. 3º -  A Competência de Controle  da matéria é exclusiva do Setor de Terras da 
Prefeitura Municipal de Curralinho, por onde  tramita o processo de  deliberação que  após 
avaliação legislativa pode ser vetada ou  recomendada sua  sanção pelo Chefe do Executivo. 
 
 Parágrafo Único: – São nulas as autorizações de terras concedidas  dentro do Perímetro 

Urbano da cidade, durante o período citado, que não obedeceram ao processo legal. 
  

Art. 4º - Ficam nulas todas as Concessões ou Doações de Terrenos emitidos na área do 
Perímetro Urbano,  exceto os lotes  residenciais (10x30m) a partir de 01 de Outubro de 1998 que 
não passaram por avaliação  legislativa. 

 
 Parágrafo Único: Cabe ao Setor do INCRA MUNICIPAL solicitar baixa de  todos os 

processos ilegais que porventura tramitem junto a órgãos de legalização de Terras do Pará.   
  Art. 5º - As Concessões de lotes de Terras acima do tamanho residencial, são vetadas  

para pessoa física. Priorizadas para projetos públicos e Pessoa Jurídica  que não poderão 
vender ou transferir a posse a terceiros, sem que antes seja manifestado o interesse do 
Município pela área.   
 
 Art. 6º - Para concessão de Lotes em Projetos Públicos e de Pessoa Jurídica, é 

necessário o embasamento convincente, anexando obrigatoriamente os interessados: cópia da 
Documentação da firma (CGC, Alvará Municipal, Identidade, CIC do responsável), cópia do 
projeto físico (feito por engenheiro), Projeto orçamentário, acompanhado de Requerimento feito 
junto ao Setor de Terras da Prefeitura. 
 
 Art. 7º - Nenhuma autorização Legislativa será concedida  sem que  antes os 
legisladores façam a verificação “in loco” dos pleitos. 
 
 Art 8º -  As autorizações  de Terrenos para construção ou implantação de projetos na 
área do Perímetro Urbano, terão um prazo de 02 (dois) anos para serem executados. Fim do 
qual, sem efetivação  o  terreno  retornará ao Patrimônio Municipal, sem pagamento de qualquer 
ônus.     
 
 Art 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
 



 
 
 Plenário Antonio Dantas em 21 de Setembro de 2001. 
 
 
 
 
 
 

RAIMUNDO GONÇALVES CONCEIÇÃO SOBRINHO 
Vereador 
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