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Projeto de Lei nº 021/2017.  

Dispõe sobre doação de domínio útil do 

imóvel público ao Senhor Manoel dos 

Santos Costa e dá outras providências. 

  

O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA, Prefeito 

Municipal de Breves, Marajó, Pará, usando de suas atribuições legais e com fundamento no que 

dispõe o Art. 21, incisos XV e art. 130, inciso II da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 

Câmara Municipal de Breves aprovou em sessão realizada em  20 de outubro de 2017,  o Projeto 

de Lei n.º 021/2017, de autoria do Poder Executivo, e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O MUNICÍPIO DE BREVES/PA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.876.389/0001-94, com sede estabelecida na cidade de Breves, 

Pará, à Av. Presidente Getúlio, Praça 03 de outubro, nº 01, Centro, devidamente representado 

pelo Prefeito Municipal, ANTÔNIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA, por meio da presente Lei, 

autoriza a DOAÇÃO ao Senhor MANOEL DOS SANTOS COSTA, portador do CPF nº 

146.505.092-20 e RG nº 4407499, o domínio útil de uma  gleba de terras em área localizada 

nesta cidade, no perímetro da área junto ao M-01 de coordenadas geográficas Longitude -50° 

27'41,59''e Latitude -01°41'25,21'',corresponde às coordenadas planas UTM E – 559890,634 e 

N – 9813158.231,  na margem direita do Igarapé Purema, precisamente em frente às Terras do 

Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus de Breves.  Deste segue-se pela lateral direita da área, 

com azimute de 101.9464, no sentido sudeste, a uma distância de 100m, até encontrar o M-02 de 

coordenadas planas UTM E – 559989.069 e N – 9813137.226, na mata,  divisa norte com o 

Senhor Fernandes Silva. Segue-se no sentido nordeste, numa linha reta com azimute de 79.9472,  

a uma distância de 115m, até encontrar o M-03, de coordenadas planas UTM E – 560101.943 e 

N – 9813157.236,, numa curva  da lateral direita, com o mesmo confinante. Deste segue-se no 

sentido nordeste, numa linha reta,  com azimute de 55.4375, a uma distância de 285m, até 

encontrar o M-04, de coordenadas planas UTM E – 560336.213 e N – 9813318.233,  na divisa 

leste com área do Senhor Raimundo Castro e deste segue-se em linha reta, com azimute de 

141.9101, no sentido sudeste,  a uma distância de 150m, até encontrar o M-05, de coordenadas 

planas UTM E – 560421.042 e N – 9813195.255, na mata, divisa pelo sul com área do Professor 

Jeferson. Segue-se em linha reta, no sentido sudoeste, com azimute de 238.6510 a uma distância 

de 300m, até encontrar o M-06, de coordenadas planas UTM E – 560166.829 e N – 

9813036.228, numa curva da área, daí segue-se no sentido, numa linha reta,  com azimute de 

259.6391, a uma distância de 150m, até encontrar o M-07, de coordenadas planas UTM E – 

560019.160 e N – 9813009.230, na mata, em outra curva  do terreno e deste  segue-se numa 

linha reta  com azimute de 274.9489, no sentido noroeste, a uma distância  de 220m, até 

encontrar o M-08, de coordenadas planas UTM E – 559799.794 e N – 9813028.225, na margem 

direita do Igarapé Purema e deste segue-se margeando-o, numa linha quebrada, no sentido 

nordeste, a uma distância de 158m, até encontrar o M-01, ponto inicial da descrição deste 

perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas foram coletadas no Sistema Geodésico 

Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema de Coordenadas Planas UTM, referenciadas 

à Zona 22M, tendo como DATUM o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 

perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 
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Art. 2º A concessão de doação de domínio útil do imóvel público objeto da 

presente Lei deverá seguir os trâmites normais com pagamentos das despesas administrativas 

correspondentes. 

 

Parágrafo Único - Após os devidos trâmites, faça-se a entrega do Título de 

Doação ao beneficiário. 

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Breves,  em 20 de outubro de 2017. 

 

 

                              

                                         WALTER GOMES CARNEIRO 

Presidente 

 

 

 

 


