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 Mensagem 018/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 2021 

 

  Senhor Presidente da Câmara Municipal de Abaetetuba/PA, 

  Com os cordiais cumprimentos estamos submetendo à apreciação desta 

Egrégia Casa, o presente Projeto de Lei que visa atender às necessidades do nosso 

Município.  

JUSTIFICATIVA 

 Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o 

Projeto de Lei em anexo, que DISPÕE SOBRE A DEMARCAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, visando atender as demandas explicitadas abaixo. 

A ampliação do perímetro urbano da cidade de Abaetetuba é uma tentativa de 

adequar a realidade atual às necessidades de atender as demandas urbanas. Estas 

necessidades se incluem entre a perspectiva de projetos habitacionais, em especial os de 

caráter social; as de fixação de áreas específicas para o segmento industrial, 

particularmente a construção e ampliação de indústrias, faculdades, armazéns e outras 

demandas que demonstram estar latentes e que poderão ser despertadas no interesse do 

crescimento e do desenvolvimento urbano da cidade. 

A ampliação do perímetro visa definir diretrizes específicas e áreas que serão 

utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, 

urbanas e sociais, além de promover a definição de parâmetros de parcelamento, uso e 

ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração 

de emprego e renda.  

Dessa forma, tal ampliação pode auxiliar na previsão de áreas para habitação de 

interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de 

outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido.  

Somado a isso, a ampliação do perímetro pode contribuir na definição de 

diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e 

cultural. No contexto ambiental e desastres naturais, pode auxiliar como área geral, 

onde deve ocorrer a delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 
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sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais. Somado a tudo 

isso pode contribuir também na definição de mecanismos para garantir a justa 

distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território 

de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária 

resultante da ação do poder público. 

Ademais, a fixação de um novo perímetro urbano é um incentivo ao desejo da 

maioria dos habitantes locais em ver a cidade crescer, desenvolver-se ordenadamente, 

motivando a todos a qualificar, para o bem-estar social e econômico. Viabilizando 

também o acesso aos serviços públicos básicos de forma mais facilitada. 

Para atender aos anseios de desenvolvimento e crescimento urbano, afixação do 

perímetro ajustado ao momento, compatível com a perspectiva da visão urbanística 

atual, é o primeiro passo, ou seja, a porta de entrada para o progresso, preparando os 

caminhos para o desenvolvimento urbano que se deseja. 

A nova área urbana permitirá disciplinar, na sequência, a regulamentação do uso 

e ocupação do solo, ordenando o crescimento da cidade e determinando a fixação de 

determinadas atividades específicas, como a possível indústria, as atividades que 

tendem a oferecer maior risco à população, a localização de novos aparelhamentos 

públicos. 

É neste contexto que apresentamos as justificativas ao Projeto de Lei em anexo, 

nossa proposta para ser apreciada, analisada e, posteriormente, aprovada pelos nobres 

Edis. 

Continuamos à inteira disposição desse Legislativo Municipal, para quaisquer 

outros esclarecimentos ou justificativas que Vossas Excelências julgarem necessário. 

 Atenciosamente,   

 

 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 

Prefeita Municipal  
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PROJETO DE LEI N° 018, DE 24 DE AGOSTODE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A DEMARCAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO 

URBANO NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA - PA, no uso das suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Esta Lei e seus anexos dispõem sobre a demarcação e ampliação do Perímetro 

Urbano do Município de Abaetetuba - PA, observadas as disposições da Lei Federal nº 

10.257/2001 (Estatuto das Cidades), da Lei Municipal nº 095-A/95 de 15 de Outubro de 

1996 (Definição do Perímetro Urbano do Município de Abaetetuba) alterada pela Lei 

nº279 de 22 de Outubro de 2009, da Lei Municipal nº 486/2016 (Revisão do Plano 

Diretor Participativo do Município de Abaetetuba) e suas respectivas alterações. 

 

Art. 2º A demarcação do perímetro urbano tem por objetivo a significação do espaço 

atribuído ao uso urbano, por sua demanda de infraestrutura e parcelamento, indicando 

prevalência no incentivo aos investimentos sociais, ambientais e de qualidade de vida. 

 

CAPÍTULO II 

DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

Art. 3° Os Mapas dos Perímetros Urbano do município de Abaetetuba, referente ao 

Polígono Sede de Abaetetuba e do Distrito de Beja- Anexos 01 e 02 desta lei - são 

apresentados na escala 1:80.000 (Um para oitenta mil) e 1:13.000 (Um para treze mil), 
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apropriada a identificação visual dos parâmetros de demarcação das linhas de limite, 

assim como as áreas definidas como urbanas. 

 

Parágrafo único. Eventuais dissensões relativas às locações do Perímetro Urbano 

poderão ser dirimidas a partir de suas coordenadas UTM, no local ou em averiguação 

cartográfica. 

 

Art. 4° As coordenadas georreferenciadas do Perímetro Urbano do Polígono Sede de 

Abaetetuba e do Distrito de Beja, numeradas de 01 (um) à 311 (trezentos e onze) e 

locadas em sentido horário, estão em formato UTM da Projeção Universal Transversal 

de Mercator, sob Datum SIRGAS2000, Zona 22S, e estão descritas nos memoriais 

descritivos dispostos no Anexo 03 e 04 desta lei. 

 

Art. 5° O Perímetro Municipal da sede deAbaetetuba compreende uma área de 59,378 

km² (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e oito quilômetros quadrados). 

 

Art. 6° O Perímetro urbano do Polígono Sede e Distrito de Beja conformará uma área 

de 2,679 (dois vírgula seiscentos e setenta e nove quilômetros quadrados). 

 

Art. 7°A área total dos dois perímetros urbanos do município de Abaetetuba 

compreende uma área de 62,0547 km² (sessenta e dois vírgula zero cinquenta e sete 

quilômetros quadrados). 

 

Art. 8º As áreas de expansão urbana do município e ficam sujeitas as prerrogativas e as 

obrigações ponderadas na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, 24 de Agosto de 2021 

 

 

 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 

Prefeita Municipal  

 

 

 


