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DECRETO N° 005.1/2022 

“Dispõe sobre a Afetação de 

área pública na 4ª Rua esquina 

com a Travessa 37, bairro do 

Tucumanduba, terreno urbano, 

para uso especial e da outras 

providências. ”  

 

O Prefeito Municipal de Soure, Estado da Pará, no uso das atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e: 

 - Considerando que afetação e desafetação dizem respeito aos fins para os 

quais esta sendo utilizado o bem público. 

 - Considerando que afetação significa: “Conferir uma destinação pública a um 

determinado bem, caracterizando-o como bem de uso comum do povo ou de 

Uso Especial”. 

- Considerando que afetação e desafetação consistem na retirada da 

destinação conferida ao bem Público transformando-o em bem de uso comum 

ao Povo, Uso Especial ou em bem dominical, que pode ser feita por ato 

administrativo.  

Decreta:  

Art. 1º. O terreno urbano, com encargo do Estado do Pará, medindo 127m 

(cento e vinte e sete metros) de frente para a PA, 167m (cento e sessenta e 

sete metros) de fundos confronte a Travessa 38, 210m (duzentos e dez metros) 

de frente confronte o terreno do a quem tem direito e 130m (cento e trinta 

metros) de fundo do Senhor João Pinho de Deus, ocupando uma área de 

22.474,48 m² (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e sete metros quadrados 
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e quarenta e oito centímetros), situado na 4ª Rua – Rod. 154 S/N, no Bairro do 

Tucumanduba nesta cidade, com as seguintes confrontações: 

a) Norte: A quem tem Direito; 

b) Sul: Rod. PA 154; 

c) Leste: Travessa 38; 

d) Oeste: João Pinho de Deus. 

 Art. 2º. Na área mencionada no artigo 1º da Lei 3.457/2021, destina-se a 

construção para a “Superintendência da Policia Civil do Estado do Pará ”. 

 Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na Data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário.  

Publique-se.  

Registre-se.  

Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito, 03 de Fevereiro de 2022. 

 

 

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA 
Prefeito Municipal de Soure 

 
 

 

  


