
LÍL \ 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DECRETO N° 1121, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020. 

PUBLICA [)ONo QLL4DR0DEAV1SO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE P~APEBAS 	APROVA O LOTEAMENTO ALVORÁ II E 

EM: g jj (' 	 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, no uso das atribuições 
legais conferidas por Lei, em especial aquelas conferidas pelo art. 71, inciso XXXIV, 
da Lei Orgânica do Município de Parauapebas, 

CONSIDERANDO o Processo Administrativo instaurado para fins de fixação 
de diretrizes para implantação do Loteamento Alvorá II e análise dos projetos 
apresentados pelo interessado; 

CONSIDERANDO os pareceres técnicos dos órgãos da Prefeitura Municipal 
de Parauapebas, quanto à regularidade dos projetos apresentados pelo interessado 
para a implantação do referido loteamento; 

DECRETA: 

Art. 1° Fica aprovado e autorizado o registro do Loteamento Alvorá II, de 
propriedade da WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS 
LTDA, localizado na Zona Urbana do Município de Parauapebas, Rod. PA-160, Km 
03, com área de 162,1519 ha (cento e sessenta e dois hectares, quinze ares e 
dezenove centiares), conforme unificação da Matrícula n° 50.944, Ficha 01, do Livro 
02, com a Matrícula n° 50.945, Ficha 01, do Livro 02, ambas do Cartório do 1° 
Oficio - Registro Geral de Imóveis do Município de Parauapebas. 

§11  Da área total descrita no caput são destinados 658.048,37 m2  
(seiscentos e cinquenta e oito mil e quarenta e oito vírgula trinta e sete metros 
quadrados), sem õnus, ao domínio do Município, para o uso público. 

§2° A área total do loteamento destinada à venda é de 752.060,80 m2  
(setecentos e cinquenta e dois mil e sessenta vírgula oitenta metros quadrados). 

§3° O número total de 2.767 (dois mil setecentos e sessenta e sete) lotes, 
sendo 2.296 (dois mil duzentos e noventa e seis) lotes residenciais e 471 
(quatrocentos e setenta e um) lotes comerciais. 

§4° Todos os lotes do empreendimento obedecerão ao uso residencial ou 
comercial, exceto as áreas de domínio público. 

Art. 2° A aprovação do loteamento dar-se-á segundo as normas 
estabelecidas pela Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1.979, com suas 
alterações posteriores. 

Art. 3° O loteamento a que se refere este Decreto está inserido na zona 
urbana do Município, definida pela Lei Municipal n° 4.373, de 18 de novembro de 
2008. 
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Art. 4° Compete à empresa WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS 
RESIDENCIAIS LTDA executar as seguintes obras de infraestrutura: 

1 - serviços preliminares; 

II - execução de serviço de terraplanagem; 

III - implantação de rede de drenagem, de acordo com projeto aprovado 
pela SEMOB; 

W - implantação de rede de distribuição água e coleta de esgoto sanitário 
de acordo com projeto aprovado pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de 
Parauapebas - SAAEP; 

V - pavimentação asfáltica e meio-fio; 

VI- sinalização viária; 

VII - implantação de rede de distribuição de Energia Elétrica, conforme 
projeto aprovado e com a anuência da Rede Celpa. 

§1° Em atendimento ao artigo 18, inciso V, da Lei Federal n° 6.766/79, a 
loteadora Wtorre Parauapebas Empreendimentos Residenciais Ltda cauciona os 
lotes 1, 2 e 3 da quadra 89, lotes 01 ao 28 da quadra 14, lotes 01 ao 25 da quadra 
15, lotes 01 ao 18 da quadra 16, lote 01 da quadra 17, lotes 01 ao 11 da quadra 18, 
lotes de 01 ao 29 da quadra 19, lotes 01 ao 30 da quadra 20, lotes 01 ao 30 da 
quadra 21, lotes 01 ao 30 da quadra 22, lotes 01 ao 30 da quadra 23, lotes 01 ao 
30 da quadra 24, lotes 01 ao 30 da quadra 25, lotes 01 ao 30 da quadra 26, lotes 
01 ao 30 da quadra 27, lotes 01 ao 30 da quadra 28, lotes 01 ao 56 da quadra 37, 
lotes de 01 ao 23 da quadra 73, lotes 01 ao 51 da quadra 82, lotes 01 ao 43 da 
quadra 83, lotes 01 ao 37 da quadra 84, lotes 01 ao 31 da quadra 85, lotes 01 ao 
03 da quadra 86, lotes 04 ao 25 da quadra 86, , lotes 01 ao 17 da quadra 87 e lotes 
de 01 ao 10 da quadra 88, em garantia da execução plena das obras propostas e 
aprovadas. 

§2° A caução se dará por meio de hipoteca, devendo a empresa WTORRE 
PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA arcar com todas as 
despesas que dessa provier, principalmente de registro no cartório de imóveis. 

Art. 5° Para execução das obras de infraestrutura descritas no artigo retro, 
a empresa WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA 
deverá cumprir o cronograma de obras nos prazos constantes do mesmo, o qual faz 
parte integrante do presente Decreto. 

Art. 6° O responsável pelo loteamento deverá solicitar à Secretaria 
Municipal de Obras o Termo de Execução de Obras vinculado ao cronograma de 
obras aprovado para início da execução dos melhoramentos públicos de que trata o 
artigo 4° deste Decreto. 

Art. 7° O responsável pelo loteamento deverá obter autorização da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente para promover quaisquer interferências nas 
áreas verdes projetadas. 

Art. 8° Compete ao Município de Parauapebas, por meio da Secretaria 
Municipal de Obras, realizar vistorias periódicas no loteamento e acompanhar a 
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execução das obras de infraestrutura elencadas nos incisos 1 ao VII do artigo 4°, do 
presente Decreto. 

Art. 9°. Executadas as obras de infraestrutura indicadas nos incisos 1 ao 
VII do artigo 4°, nos prazos estabelecidos no cronograma e observados pelo 
empreendedor os padrões definidos pelos setores técnicos, cabe ao Município de 
Parauapebas expedir o Termo de Verificação e Recebimento de Obras, liberando a 
respectiva garantia. 

Art. 10. O Município de Parauapebas poderá rejeitar as obras de 
infraestrutura e embargá-las, quando executadas em desacordo com as 
especificações constantes nos projetos aprovados. 

Art. 11. O responsável pelo loteamento deverá juntar aos autos o 
comprovante de pedido de registro do empreendimento junto ao Cartório de 
Registro Imobiliário, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação 
do presente Decreto. 

Art. 12. Os prazos estabelecidos pelo Município e prometidos pelo 
empreendedor com respeito às obras de urbanização começam a fluir e contar do 
registro do loteamento no Cartório de Registro Imobiliário. 

Art. 13. O Termo de Compromisso celebrado entre o empreendedor e o 
Município de Parauapebas passa a fazer parte integrante do presente Decreto, cujas 
obrigações constantes deverão ser executadas no prazo, sob pena de execução das 
garantias. 

Art. 14. Fica fazendo parte integrante do presente Decreto os anexos a 
seguir especificados: 

1 - Cronograma Físico e Financeiro de Execução das Obras; 

II - Planta Topográfica - Planta Geral do Loteamento; 

III - Planta Topográfica - Planta Planialtimétrica do Loteamento; 

IV - Planta Topográfica - Perfil; 

V - Projeto de Rede de Distribuição Elétrica em AT e BT; 

VI - Projeto de Pavimentação - Planta Geral do Loteamento; 

VII - Projeto de Drenagem Pluvial; 

VIII - Projeto de Distribuição de Água - Planta Geral; 

IX - Projeto de Rede de Coleta de Esgoto Sanitário - Planta Geral; 

X - Projeto de Sinalização Viária - Planta Geral do Loteamento; 

XI - Memorial Descritivo - Listagem dos lotes; 

XII - Memorial de Cálculo para Recebimento das Garantias. 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas, 26 de 	ro de 2020. 

DO 	N 
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