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Lei nº 766/75 

 

Autoriza a abertura de Crédito Especial de Cr$ 

150.000,00 (Cento e cinqüenta mil cruzeiros), 

para atender as despesas com a 

desapropriação, por utilidade pública, dos 

imóveis que especifica, pertencentes à Breves 

Industrial S/A, nesta cidade. 
  

Faço saber que a Câmara Municipal de Breves estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do município o 

Crédito Especial de Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros), para atender as despesas 

decorrentes de desapropriação, por utilidade pública, dos imóveis e benfeitorias de propriedade da 

empresa Breves Industrial S/A (BISA), nesta cidade, consistente no seguinte: 

 

I) Terreno medindo 11,00m (onze metros) de frente, por 15,50m (quinze metros e cinqüenta 

centímetros), de fundos edificado com um prédio em alvenaria, em precário estado de conservação, 

situado à Avenida Presidente Getulio, número 1005, antigo, hoje 799, na quadra 3, limitada pelas 

Avenidas Presidente Getulio e Rio Branco, Praças da Matriz , 3 de Outubro e da Bandeira, e Rua Dr. 

Assis, devidamente registrado no livro 3-R, fls. 69, numero de ordem 1.950, do Cartório de imóveis 

desta Comarca, avaliado em Cr$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil cruzeiros). 

 

II) Um terreno, situado à Avenida Presidente Getulio, na mesma quadra, confinado pelo lado 

direito com a Praça da Matriz e pelo esquerdo e fundos com terras do Patrimônio Municipal, 

contendo as seguintes edificações: 

 

a) Um galpão em alvenaria, cobertas com telhas de zinco, no estado medindo 15,20 (quinze 

metros e vinte centímetros) de frente, por 29.00m (vinte e nove metros) de fundos: 

  

b) Uma área coberta com telhas de barro e de zinco medindo 15,00m (quinze metros) de 

frente, por 23,00m (vinte e três) metros de fundos; 

 

c) Um galpão construído em madeira, com frente em alvenaria, em estado de ruínas, medindo 

12,00 (doze metros) de frente por 45,00m (quarenta e cinco) metros de fundos; 

 

d) Escombros de um galpão, em madeira, do qual só resta a parte frontal, esta em alvenaria, 

medindo 12,00m (doze metro) de frente por 45,00m (quarenta e cinco metros) de fundos; 

 

e) Uma área livre, medindo 20,30m (vinte metros e trinta centímetros) de frente por 36,00m 

(trinta e seis metros) de fundos; 
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f) Um galpão, de madeira, coberto com telhas de barro e zinco, sem paredes laterais, 

medindo 15,30m (quinze metros e trinta centímetros) de frente por 36,00m (trinta e seis metros) de 

fundos; tudo avaliado em Cr$ 30.00,00 (trinta mil cruzeiros); 

 

III) Benfeitores edificadas pela referida empresa, em precário aliás, empresa, em terreno de 

propriedade do Patrimônio Municipal, ainda na mesma quadra, constantes de: 

 

a) Uma casa em madeira, coberta co telhas de barro, em ruínas, fazendo frente para a Praça 

da Bandeira, com 15,30m (quinze metros e trinta centímetros) de comprimento, por 12,30m (doze e 

trinta centímetros) de largura, avaliada em Cr$ 8.000,00: 

  

b) Três chalés, em madeira, cobertos com telhas de barro, em precário estado de conservação, 

todos fazendo frente para a supra referida Praça, avaliada em Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros); 

 

c) Uma armação, para galpão, em madeira, em estado de ruínas, fazendo frente para a Rua 

Dr. Assis, avaliada em Cr$ 1.000,00(hum mil cruzeiros); 

 

IV) Dois galpões construídos de madeira, sem parede laterais, cobertos com telhas de brasilit, 

edificados em terreno e acrescidos de marinha, fazendo frente para o Rio Parauaú ou de Breves, e 

fundos para a Avenida Presidente Getulio, medindo, o primeiro, a partir da Praça da Matriz, 18,10m 

(dezoito metros e dez centímetros) de frente, por 39,50m (trinta e nove metros e cinqüenta 

centímetros) de fundos e o segundo 21,90m (vinte e um metros e noventa centímetros) de frente, por 

44,00m (quarenta e quatro metros) de fundos, avaliados em Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).      

  

Parágrafo Único – O Crédito Especial de que trata este artigo correrá a conta dos recursos 

financeiros do município, oriundos do Fundo de participação dos Municípios e a sua classificação 

obedecerá a seguinte codificação orçamentária: 

Unidade Administrativa: Setor de O. e Serv. Municipais 

Programa: Habitação e Planejamento Urbano 

 Sub Programa: Planejamento Urbano 

Categoria Econômica: Despesas de Capital                                                                      4.0.0.0 

Sub Cat. Econômica: Inversões Financeiras                                                                     4.2.0.0 

Elemento: Aquisição de Imóveis                                                                                      4.2.1.0 

Sub Elemento: Aquisição e desapropriação de Imóveis, para fins diversos, inclusive despesas 

correlatas. 

  

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Breves, em 24 de junho de 1975. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palácio Floriano Pinto Gonçalves -Rua Presidente Getúlio, Praça 03 de Outubro s/n  
Centro - CNPJ 04.876.389/0001-94   CEP: 68800-000 

Fone: (91) 3783-3353 - Breves-Pará-Brasil 

 

 

 

 

WILSON CÃMARA FRAZÃO 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

JOÃO MESSIAS DOS SANTOS 

Secretário Municipal 


