
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

Maiç4adeira 	
DECRETO N° 1242, DE 29 DE ABRIL DE 2021. 

Aux. Administrativo 
Mat.: 2717 Revoga o Decreto n° 581, de 21 de 

p(JÍIIJC4IJONO QUADRO Í)EAVISODA! 	 dezembro de 2012, que aprova o 
loteamento denominado SERRA 

I'REFEÍTURÁ MUNICiPAL DPAIbWAPESÂS 	 GRANDE 1. 

EM: O 5iJ 2  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, no uso das atribuições 

legais conferidas por Lei, em especial aquelas conferidas pelo art. 52, inciso XLVIII 

da Lei Orgânica do Município de Parauapebas; 

CONSIDERANDO o que dispõe artigo 18, inciso V da Lei Federal n° 

6.766/79, o qual estabeleceu o prazo máximo de 04 (quatro) anos para execução 

das obras de infraestrutura básica, podendo ser prorrogado por mais 04 (quatro) 

anos; 

CONSIDERANDO que, as obras supracitadas não foram executadas dentro 
do inicial, bem como não fora solicitada a prorrogação do cronograma de execução 
de obras à época do vencimento do prazo, a saber, julho de 2015; 

CONSIDERANDO a impossibilidade para o deferimento do pedido de 
prorrogação do prazo de execução de obras, uma vez que o segundo prazo 
autorizado por lei já se encontra esgotado; 

CONSIDERANDO que a execução das obras não foi iniciada, o loteamento 
não foi parcelado, tampouco disponibilizado para vendas, permanecendo com as 
características iniciais à época de sua aprovação, não gerando qualquer prejuízo à 
Administração Pública e a particulares. 

RESOLVE: 

Art. 10  Revogar o Decreto n° 581, de 21 de dezembro de 2012, que aprova e 
autoriza o registro do loteamento SERRA GRANDE 1, de propriedade da CRISTAL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, localizada na Rua A-lO, Quadra 21, 

lote 01, Cidade Jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68515-000, no Município de 
Parauapebas, com área de 999.774,80 (novecentos e noventa e nove mil, setecentos 

e setenta e quatro vírgula oitenta metros quadrados), conforme matrícula n° 

26.911, no Cartório do 2° Oficio - Registro Geral de Imóveis do Município de 

Parauapebas. 

Art. 20  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas-PA, 	le abril de' 2021. 
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