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Lei nº. 520/2009 – GAB/PMMR                          Mãe do Rio, 18 de maio de 2009. 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A DOAR 03 (TRÊS) BENS 
IMÓVEIS PARA O ESTADO DO PARÁ 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E REGIONAL – SEDURB, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:  

 
 

Prefeito Municipal de Mãe do Rio,  
 Faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei.   

 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a doação, 
para o Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Regional – SEDURB, dos seguintes imóveis urbanos pertencente ao 
Patrimônio Municipal:  

 

I – Imóvel Urbano situado à Tv. Raimundo Alencar n° 296 e 300, 
sede do município, medindo 24,09m (vinte e quatro metros e nove centímetros) de 
frente, 40,15m (quarenta metros e quinze centímetros) pela lateral esquerda, 
39,79m (trinta e nove metros e setenta e nove centímetros) pela lateral direita e 
29,05 m (vinte e nove metros e cinco centímetros) pelos fundos, confinado a direita 
com quem de direito, pela esquerda com quem de direito e pelos fundos com quem 
de direito. 

 
II - Imóvel Urbano situado à Rua Voluntários da Pátria ,conforme 

a forma geométrica descrita da seguinte maneira, medindo 38,95m (trinta e oito 
metros e noventa e cinco centímetros) de frente confinando pela Rua Voluntários 
da Pátria, medindo 106,71m (cento e um metros e setenta e um centímetros) pelo 
lateral esquerda confinando com a Rua Bernardo Pereira de Oliveira, medindo 
31,18 m (trinta e um metros e dezoito centímetros) pela lateral direita confinando 
com a Av. Presidente Castelo Branco e medindo 105,11m (cento e cinco metros e 
onze centímetros) pelos fundos confinando com a Rua Fernando Guilhon, e ainda 
confinando internamente pela direita com a área reservada ao hospital Municipal 
na extensão de 59,09 m (cinqüenta e nove metros e nove centímetros) e com os 
fundos da mesma área na extensão de 73,87m (setenta e três metros e oitenta e 
sete centímetros) confinado a direita com quem de direito, pela esquerda com 
quem de direito e pelos fundos com quem de direito. 
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III - Imóvel Urbano situado à Av. Marechal Rondon, entre 
Candido Crispim Mendes e Rua Pedra Vieira, medindo 50,93 m (cinqüenta metros 
e noventa e três centímetros) de frente confinando com a Av. Marechal Rondon, 
medindo 36,16m (trinta e seis metros e dezesseis centímetros) pela lateral 
esquerda confinando com quem de direito, medindo 36,16m (trinta e seis metros e 
dezesseis centímetros) pela lateral direita confinando com a Rua Candido Crispim 
Mendes e 50,93 m (cinqüenta metros e noventa e três centímetros) de fundo 
confinando com quem de direito. 

 
Art. 2° - Os bens especificados no artigo anterior e definidos 

tecnicamente nos anexos desta Lei serão doados ao Estado do Pará através da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano - SEDURB, para a implantação 
do Projeto ÁGUA PARA TODOS dentro do Programa de Aceleração de 
Crescimento – PAC do Governo Federal.  

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação. 

 
 

      DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 

    Gabinete do Prefeito Municipal de Mãe do Rio, 18 de maio de 2009. 

 
 
 
 

Francisco Coutinho Braga 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF. 058.804.322-20 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. Esta Lei foi Publicada no dia 18 de maio de 2009, conforme Decreto de Publicação nº. 

010/2009. 


