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Lei nº248, de 14 de maio de 2015. 
 
 
 

Delimita as áreas que compõem os 
Bairros de Vitória do Xingu, altera 
denominações e dá outras 
providências. 
 
 

 
 
O PREFEITO DE VITÓRIA DO XINGU, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, na Lei Orgânica do Município cumulada com a Lei Municipal 
nº 234, de 07 de agosto de 2014, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Os bairros que compõe a cidade de Vitória do Xingu terão os limites e 
as confrontações estabelecidos na presente Lei: 
 
I - BAIRRO 01: CENTRO  
 
a) Possui um Perímetro de 4.615,41m e área de 85,3109 há /853.108,53 m²;  
 
b) Compreende a área Geo-referenciada pelo Sistema Geodésico Brasileiro, e 
tem início no marco denominado M-01 de coordenadas Plano Retangulares 
Relativas, Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, Este (X) 387.221,20 m e Norte 
(Y) 9.681.512,38 m referentes ao meridiano central 51°00';  daí, confrontando 
com, com azimute de 96°53'20" e distância de 208,52 m, segue até o marco 
M-02 de coordenada Norte (Y) 9.681.487,37 m, Este (X) 387.428,21 m; daí, 
confrontando com RIO TUCURUI, com azimute de 97°47'29" e distância de 

124,59 m, segue até o marco M-03 de coordenada Norte (Y) 9.681.470,48 m, 
Este (X) 387.551,65 m; daí, confrontando com RIO TUCURUI, com azimute de 
92°59'00" e distância de 127,20 m, segue até o marco M-04 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.463,86 m, Este (X) 387.678,68 m; daí, confrontando com RIO 
TUCURUI, com azimute de 93°35'53" e distância de 67,40 m, segue até o 
marco M-05 de coordenada Norte (Y) 9.681.459,63 m, Este (X) 387.745,95 m; 
daí, confrontando com RIO TUCURUI, com azimute de 74°27'09" e distância de 
28,88 m, segue até o marco M-06 de coordenada Norte (Y) 9.681.467,37 m, 
Este (X) 387.773,77 m; daí, confrontando com RIO TUCURUI, com azimute de 
43°29'07" e distância de 33,97 m, segue até o marco M-07 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.492,02 m, Este (X) 387.797,15 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 179°27'23" e distância de 127,51 m, segue 
até o marco M-08 de coordenada Norte (Y) 9.681.364,52 m, Este (X) 
387.798,36 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
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179°35'42" e distância de 5,66 m, segue até o marco M-09 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.358,86 m, Este (X) 387.798,40 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 209°15'30" e distância de 47,77 m, segue 
até o marco M-10 de coordenada Norte (Y) 9.681.317,18 m, Este (X) 
387.775,05 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
223°23'53" e distância de 20,74 m, segue até o marco M-11 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.302,11 m, Este (X) 387.760,80 m ; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 213°50'28" e distância de 11,58 m, segue 
até o marco M-12 de coordenada Norte (Y) 9.681.292,49 m, Este (X) 
387.754,35 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
191°42'09" e distância de 13,16 m, segue até o marco M-13 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.279,60 m, Este (X) 387.751,68 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 177°38'42" e distância de 42,59 m, segue 

até o marco M-14 de coordenada Norte (Y) 9.681.237,05 m, Este (X) 
387.753,43 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
194°05'50" e distância de 9,11 m, segue até o marco M-15 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.228,21 m, Este (X) 387.751,21 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 203°34'37" e distância de 16,90 m, segue 
até o marco M-16 de coordenada Norte (Y) 9.681.212,72 m, Este (X) 
387.744,45 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
179°30'26" e distância de 8,14 m, segue até o marco M-17 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.204,58 m, Este (X) 387.744,52 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 162°04'10" e distância de 6,11 m, segue 
até o marco M-18 de coordenada Norte (Y) 9.681.198,77 m, Este (X) 
387.746,40 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
137°30'27" e distância de 29,25 m, segue até o marco M-19 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.177,20 m, Este (X) 387.766,16 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 138°00'59" e distância de 23,38 m, segue 
até o marco M-20 de coordenada Norte (Y) 9.681.159,82 m, Este (X) 
387.781,80 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
152°14'33" e distância de 29,22 m, segue até o marco M-21 de coordenada 

Norte (Y) 9.681.133,96 m, Este (X) 387.795,41 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 149°31'55" e distância de 11,50 m, segue 
até o marco M-22 de coordenada Norte (Y) 9.681.124,05 m, Este (X) 
387.801,24 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
136°50'11" e distância de 16,33 m, segue até o marco M-23 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.112,14 m, Este (X) 387.812,41 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 158°23'07" e distância de 7,41 m, segue 
até o marco M-24 de coordenada Norte (Y) 9.681.105,25 m, Este (X) 
387.815,14 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
165°42'55" e distância de 13,41 m, segue até o marco M-25 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.092,25 m, Este (X) 387.818,45 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 168°15'32" e distância de 19,80 m, segue 
até o marco M-26 de coordenada Norte (Y) 9.681.072,86 m, Este (X) 
387.822,48 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
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167°54'12" e distância de 22,43 m, segue até o marco M-27 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.050,93 m, Este (X) 387.827,18 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 162°38'04" e distância de 23,89 m, segue 
até o marco M-28 de coordenada Norte (Y) 9.681.028,13 m, Este (X) 
387.834,31 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
188°54'32" e distância de 5,62 m, segue até o marco M-29 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.022,58 m, Este (X) 387.833,44 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 224°24'15" e distância de 31,28 m, segue 
até o marco M-30 de coordenada Norte (Y) 9.681.000,23 m, Este (X) 
387.811,55 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
185°34'07" e distância de 19,27 m, segue até o marco M-31 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.981,05 m, Este (X) 387.809,68 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 150°18'18" e distância de 18,51 m, segue 

até o marco M-32 de coordenada Norte (Y) 9.680.964,97 m, Este (X) 
387.818,85 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
116°06'59" e distância de 24,56 m, segue até o marco M-33 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.954,16 m, Este (X) 387.840,90 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 217°47'38" e distância de 21,08 m, segue 
até o marco M-34 de coordenada Norte (Y) 9.680.937,50 m, Este (X) 
387.827,98 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
203°13'52" e distância de 6,92 m, segue até o marco M-35 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.931,14 m, Este (X) 387.825,25 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 181°18'42" e distância de 12,23 m, segue 
até o marco M-36 de coordenada Norte (Y) 9.680.918,91 m, Este (X) 
387.824,97 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
145°10'48" e distância de 9,28 m, segue até o marco M-37 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.911,29 m, Este (X) 387.830,27 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 124°53'56" e distância de 29,19 m, segue 
até o marco M-38 de coordenada Norte (Y) 9.680.894,59 m, Este (X) 
387.854,21 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
127°51'12" e distância de 25,63 m, segue até o marco M-39 de coordenada 

Norte (Y) 9.680.878,86 m, Este (X) 387.874,45 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 167°57'31" e distância de 17,98 m, segue 
até o marco M-40 de coordenada Norte (Y) 9.680.861,28 m, Este (X) 
387.878,20 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
159°40'34" e distância de 47,10 m, segue até o marco M-41 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.817,11 m, Este (X) 387.894,56 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 185°21'44" e distância de 13,91 m, segue 
até o marco M-42 de coordenada Norte (Y) 9.680.803,26 m, Este (X) 
387.893,26 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
179°46'30" e distância de 22,92 m, segue até o marco M-43 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.780,34 m, Este (X) 387.893,35 m ; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 198°26'45" e distância de 16,50 m, segue 
até o marco M-44 de coordenada Norte (Y) 9.680.764,69 m, Este (X) 
387.888,13 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU 

PODER EXECUTIVO 
 

____________________________________________________________________________
Av. Manoel Félix de Farias, s/nº - Centro – CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA 

225°30'49" e distância de 48,12 m, segue até o marco M-45 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.730,97 m, Este (X) 387.853,80 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 215°35'26" e distância de 22,66 m, segue 
até o marco M-46 de coordenada Norte (Y) 9.680.712,54 m, Este (X) 
387.840,61 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
275°25'29" e distância de 13,96 m, segue até o marco M-47 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.713,86 m, Este (X) 387.826,71 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 301°46'39" e distância de 30,67 m, segue 
até o marco M-48 de coordenada Norte (Y) 9.680.730,01 m, Este (X) 
387.800,64 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
242°35'05" e distância de 28,93 m, segue até o marco M-49 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.716,69 m, Este (X) 387.774,96 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 219°11'13" e distância de 22,06 m, segue 

até o marco M-50 de coordenada Norte (Y) 9.680.699,59 m, Este (X) 
387.761,02 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
186°26'43" e distância de 25,92 m, segue até o marco M-51 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.673,83 m, Este (X) 387.758,11 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 175°58'43" e distância de 56,61 m, segue 
até o marco M-52 de coordenada Norte (Y) 9.680.617,36 m, Este (X) 
387.762,08 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
191°18'36" e distância de 11,73 m, segue até o marco M-53 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.605,86 m, Este (X) 387.759,78 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 231°55'11" e distância de 24,24 m, segue 
até o marco M-54 de coordenada Norte (Y) 9.680.590,91 m, Este (X) 
387.740,70 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
201°22'04" e distância de 16,93 m, segue até o marco M-55 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.575,14 m, Este (X) 387.734,53 m; daí, confrontando com 
IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 169°54'47" e distância de 597,96 m, segue 
até o marco M-56 de coordenada Norte (Y) 9.679.986,42 m, Este (X) 
387.839,26 m; daí, confrontando com IGARAPÉ DO GELO, com azimute de 
198°18'50" e distância de 250,17 m, segue até o marco M-57 de coordenada 

Norte (Y) 9.679.748,92 m, Este (X) 387.760,65 m; daí, confrontando com ÁREA 
RURAL, com azimute de 285°28'54" e distância de 118,95 m, segue até o 
marco M-58 de coordenada Norte (Y) 9.679.780,67 m, Este (X) 387.646,02 m; 
daí, confrontando com ÁREA RURAL, com azimute de 275°03'37" e distância de 
19,73 m, segue até o marco M-59 de coordenada Norte (Y) 9.679.782,41 m, 
Este (X) 387.626,37 m; daí, confrontando com ÁREA RURAL, com azimute de 
293°02'28" e distância de 276,27 m, segue até o marco M-60 de coordenada 
Norte (Y) 9.679.890,54 m, Este (X) 387.372,14 m ; daí, confrontando com 
AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com azimute de 358°09'06" e distância de 
205,55 m, segue até o marco M-61 de coordenada Norte (Y) 9.680.095,98 m, 
Este (X) 387.365,51 m; daí, confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, 
com azimute de 349°59'02" e distância de 64,97 m, segue até o marco M-62 
de coordenada Norte (Y) 9.680.159,96 m, Este (X) 387.354,21 m; daí, 
confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com azimute de 350°39'48" e 
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distância de 637,10 m, segue até o marco M-63 de coordenada Norte (Y) 
9.680.788,62 m, Este (X) 387.250,85 m ; daí, confrontando com AVENIDA 
MARTIR TIRADENTES, com azimute de 3°55'47" e distância de 11,53 m, segue 
até o marco M-64 de coordenada Norte (Y) 9.680.800,12 m, Este (X) 
387.251,64 m; daí, confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com 
azimute de 357°00'13" e distância de 112,67 m, segue até o marco M-65 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.912,64 m, Este (X) 387.245,75 m; daí, 
confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com azimute de 358°12'41" e 
distância de 62,80 m, segue até o marco M-66 de coordenada Norte (Y) 
9.680.975,41 m, Este (X) 387.243,79 m; daí, confrontando com AVENIDA 
MARTIR TIRADENTES, com azimute de 357°16'59" e distância de 261,38 m, 
segue até o marco M-67 de coordenada Norte (Y) 9.681.236,50 m, Este (X) 
387.231,40 m. Finalmente do marco M-67 segue até o marco M-01, (início da 

descrição), confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com azimute de 
357°52'57", e distância de 276,07 m, fechando assim o perímetro acima 
descrito. 

 
II - BAIRRO 02: JARDIM DALL’ACQUA 

 
a) Possui perímetro de 3.272,44m e área de 36,0441 há /360.440,71m²; 

 
b) Compreende a àrea Geo-referenciada pelo Sistema Geodésico Brasileiro, e 
tem início no marco denominado M-01 de coordenadas Plano Retangulares 
Relativas, Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, Este (X) 387.151,49 m e Norte 
(Y) 9.681.236,04 m referentes ao meridiano central 51°00';  daí, confrontando 
com Rua do Acesso ao Porto, com azimute de 96°08'01" e distância de 71,69 
m, segue até o marco M-02 de coordenada Norte (Y) 9.681.228,38 m, Este (X) 
387.222,77 m; daí, confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com 
azimute de 177°16'52" e distância de 253,61 m, segue até o marco M-03 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.975,06 m, Este (X) 387.234,80 m; daí, 
confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com azimute de 178°12'44" e 

distância de 62,82 m, segue até o marco M-04 de coordenada Norte (Y) 
9.680.912,27 m, Este (X) 387.236,76 m; daí, confrontando com AVENIDA 
MARTIR TIRADENTES, com azimute de 177°00'07" e distância de 112,23 m, 
segue até o marco M-05 de coordenada Norte (Y) 9.680.800,19 m, Este (X) 
387.242,63 m; daí, confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com 
azimute de 184°00'15" e distância de 12,03 m, segue até o marco M-06 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.788,19 m, Este (X) 387.241,79 m; daí, 
confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com azimute de 170°39'46" e 
distância de 630,09 m, segue até o marco M-07 de coordenada Norte (Y) 
9.680.166,45 m, Este (X) 387.344,02 m; daí, confrontando com RUA DA 
INVASÃO, com azimute de 254°22'10" e distância de 80,02 m, segue até o 
marco M-08 de coordenada Norte (Y) 9.680.144,89 m, Este (X) 387.266,96 m; 
daí, confrontando com RUA DA OCUPAÇÃO IRREGULAR, com azimute de 
250°23'22" e distância de 78,30 m, segue até o marco M-09 de coordenada 
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Norte (Y) 9.680.118,61 m, Este (X) 387.193,20 m ; daí, confrontando com RUA 
DA OCUPAÇÃO IRREGULAR, com azimute de 249°05'32" e distância de 300,79 
m, segue até o marco M-10 de coordenada Norte (Y) 9.680.011,27 m, Este (X) 
386.912,22 m; daí, confrontando com RUA FRANCISCA ABREU FREITAS, com 
azimute de 354°47'06" e distância de 85,93 m, segue até o marco M-11 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.096,84 m, Este (X) 386.904,41 m; daí, 
confrontando com RUA FRANCISCO MERENCIO, com azimute de 267°19'45" e 
distância de 70,39 m, segue até o marco M-12 de coordenada Norte (Y) 
9.680.093,56 m, Este (X) 386.834,10 m; daí, confrontando com RUA 
NAPOLEÃO DE ALMEIDA, com azimute de 354°25'05" e distância de 131,08 m, 
segue até o marco M-13 de coordenada Norte (Y) 9.680.224,02 m, Este (X) 
386.821,35 m; daí, confrontando com RUA JOSÉ BURLAMAQUI DE MIRANDA, 
com azimute de 83°44'28" e distância de 44,39 m, segue até o marco M-14 de 

coordenada Norte (Y) 9.680.228,86 m, Este (X) 386.865,48 m; daí, 
confrontando com RUA FRANCISCA ABREU FREITAS, com azimute de 355°04'56" 
e distância de 223,85 m, segue até o marco M-15 de coordenada Norte (Y) 
9.680.451,89 m, Este (X) 386.846,29 m; daí, confrontando com RUA CARLOS 
DALL'ACQUA, com azimute de 82°44'35" e distância de 83,52 m, segue até o 
marco M-16 de coordenada Norte (Y) 9.680.462,44 m, Este (X) 386.929,14 m; 
daí, confrontando com RUA BENEDITO FILADELFIO DE CARVALHO, com azimute 
de 351°50'47" e distância de 183,54 m, segue até o marco M-17 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.644,12 m, Este (X) 386.903,11 m; daí, 
confrontando com RUA ROSALBA DALL'ACQUA, com azimute de 83°18'39" e 
distância de 69,28 m, segue até o marco M-18 de coordenada Norte (Y) 
9.680.652,19 m, Este (X) 386.971,92 m; daí, confrontando com RUA ROSALBA 
DALL'ACQUA, com azimute de 346°53'05" e distância de 8,90 m, segue até o 
marco M-19 de coordenada Norte (Y) 9.680.660,86 m, Este (X) 386.969,90 m; 
daí, confrontando com RUA JOÃO FORTUNADO DA SILVA, com azimute de 
352°02'07" e distância de 113,74 m, segue até o marco M-20 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.773,50 m, Este (X) 386.954,14 m; daí, confrontando com RUA 
JOÃO CAVALCANTE, com azimute de 88°52'31" e distância de 73,87 m, segue 

até o marco M-21 de coordenada Norte (Y) 9.680.774,95 m, Este (X) 
387.028,00 m; daí, confrontando com RUA JOÃO CAVALCANTE, com azimute 
de 335°52'10" e distância de 10,74 m, segue até o marco M-22 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.784,75 m, Este (X) 387.023,61 m; daí, confrontando com RUA  
ISABEL LEOCADIO DA SILVA, com azimute de 357°50'49" e distância de 191,10 
m, segue até o marco M-23 de coordenada Norte (Y) 9.680.975,72 m, Este (X) 
387.016,43 m; daí, confrontando com RUA ANTONIO MEIRELES, com azimute 
de 89°51'59" e distância de 77,15 m, segue até o marco M-24 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.975,90 m, Este (X) 387.093,58 m; daí, confrontando com RUA 
SALOMÃO ESCHRIQUE, com azimute de 357°54'24" e distância de 230,77 m, 
segue até o marco M-25 de coordenada Norte (Y) 9.681.206,52 m, Este (X) 
387.085,15 m. Finalmente do marco M-25 segue até o marco M-01, (início da 
descrição), confrontando com Rua do Acesso ao Porto, com azimute de 
66°00'43", e distância de 72,61 m, fechando assim o perímetro acima descrito. 
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III - BAIRRO 03: JARDIM ALEGRIA 
 
a) Possui perímetro de 4.516,75 m e área de 52,8926 ha / 528.926,33 m²; 
 
b) Compreende a àrea Geo-referenciada pelo Sistema Geodésico Brasileiro, e 
tem início no marco denominado M-01 de coordenadas Plano Retangulares 
Relativas, Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, Este (X) 386.897,18 m e Norte 
(Y) 9.681.700,40 m referentes ao meridiano central 51°00';  daí, confrontando 
com RIO TUCURUI, com azimute de 106°55'30" e distância de 206,17 m, segue 
até o marco M-02 de coordenada Norte (Y) 9.681.640,38 m, Este (X) 
387.094,42 m ; daí, confrontando com RIO TUCURUI, com azimute de 
106°55'15" e distância de 107,47 m, segue até o marco M-03 de coordenada 

Norte (Y) 9.681.609,10 m, Este (X) 387.197,24 m ; daí, confrontando com 
AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com azimute de 174°52'57" e distância de 
202,58 m, segue até o marco M-04 de coordenada Norte (Y) 9.681.407,33 m, 
Este (X) 387.215,31 m ; daí, confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, 
com azimute de 175°04'44" e distância de 98,50 m, segue até o marco M-05 
de coordenada Norte (Y) 9.681.309,19 m, Este (X) 387.223,76 m ; daí, 
confrontando com AVENIDA MARTIR TIRADENTES, com azimute de 180°16'16" e 
distância de 71,83 m, segue até o marco M-06 de coordenada Norte (Y) 
9.681.237,36 m, Este (X) 387.223,42 m ; daí, confrontando com Rua do Acesso 
ao Porto, com azimute de 276°07'45" e distância de 73,80 m, segue até o 
marco M-07 de coordenada Norte (Y) 9.681.245,24 m, Este (X) 387.150,04 m ; 
daí, confrontando com Rua do Acesso ao Porto, com azimute de 246°00'50" e 
distância de 81,10 m, segue até o marco M-08 de coordenada Norte (Y) 
9.681.212,27 m, Este (X) 387.075,94 m ; daí, confrontando com RUA SALOMÃO 
ESCHRIQUE, com azimute de 177°54'25" e distância de 227,54 m, segue até o 
marco M-09 de coordenada Norte (Y) 9.680.984,88 m, Este (X) 387.084,25 m ; 
daí, confrontando com RUA ANTONIO MEIRELES, com azimute de 269°51'32" e 
distância de 77,16 m, segue até o marco M-10 de coordenada Norte (Y) 

9.680.984,69 m, Este (X) 387.007,09 m ; daí, confrontando com RUA  ISABEL 
LEOCADIO DA SILVA, com azimute de 177°50'56" e distância de 201,14 m, 
segue até o marco M-11 de coordenada Norte (Y) 9.680.783,69 m, Este (X) 
387.014,64 m ; daí, confrontando com RUA JOÃO CAVALCANTE, com azimute 
de 268°52'32" e distância de 70,83 m, segue até o marco M-12 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.782,30 m, Este (X) 386.943,82 m ; daí, confrontando com RUA 
JOÃO FORTUNADO DA SILVA, com azimute de 172°02'02" e distância de 123,53 
m, segue até o marco M-13 de coordenada Norte (Y) 9.680.659,96 m, Este (X) 
386.960,94 m ; daí, confrontando com RUA ROSALBA DALL'ACQUA, com 
azimute de 263°19'12" e distância de 68,52 m, segue até o marco M-14 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.651,99 m, Este (X) 386.892,89 m ; daí, 
confrontando com RUA BENEDITO FILADELFIO DE CARVALHO, com azimute de 
171°50'41" e distância de 183,64 m, segue até o marco M-15 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.470,21 m, Este (X) 386.918,94 m ; daí, confrontando com RUA 
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CARLOS DALL'ACQUA, com azimute de 262°44'54" e distância de 83,02 m, 
segue até o marco M-16 de coordenada Norte (Y) 9.680.459,73 m, Este (X) 
386.836,58 m ; daí, confrontando com RUA FRANCISCA ABREU FREITAS, com 
azimute de 175°04'53" e distância de 223,70 m, segue até o marco M-17 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.236,85 m, Este (X) 386.855,76 m ; daí, 
confrontando com RUA JOSÉ BURLAMAQUI DE MIRANDA, com azimute de 
263°44'32" e distância de 44,50 m, segue até o marco M-18 de coordenada 
Norte (Y) 9.680.232,00 m, Este (X) 386.811,53 m ; daí, confrontando com RUA 
NAPOLEÃO DE ALMEIDA, com azimute de 174°25'02" e distância de 148,53 m, 
segue até o marco M-19 de coordenada Norte (Y) 9.680.084,17 m, Este (X) 
386.825,98 m ; daí, confrontando com RUA FRANCISCO MERENCIO, com 
azimute de 87°20'06" e distância de 70,33 m, segue até o marco M-20 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.087,44 m, Este (X) 386.896,23 m ; daí, 

confrontando com RUA FRANCISCA ABREU FREITAS, com azimute de 174°46'58" 
e distância de 82,04 m, segue até o marco M-21 de coordenada Norte (Y) 
9.680.005,74 m, Este (X) 386.903,69 m ; daí, confrontando com RUA DA 
INVASÃO, com azimute de 250°27'59" e distância de 117,09 m, segue até o 
marco M-22 de coordenada Norte (Y) 9.679.966,59 m, Este (X) 386.793,34 m ; 
daí, confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com azimute de 337°58'22" e 
distância de 67,38 m, segue até o marco M-23 de coordenada Norte (Y) 
9.680.029,05 m, Este (X) 386.768,07 m ; daí, confrontando com IGARAPÉ DO 
FACÃO, com azimute de 6°27'29" e distância de 42,94 m, segue até o marco 
M-24 de coordenada Norte (Y) 9.680.071,72 m, Este (X) 386.772,90 m ; daí, 
confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com azimute de 302°24'18" e distância 
de 51,07 m, segue até o marco M-25 de coordenada Norte (Y) 9.680.099,09 
m, Este (X) 386.729,78 m ; daí, confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com 
azimute de 343°03'15" e distância de 117,78 m, segue até o marco M-26 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.211,76 m, Este (X) 386.695,45 m ; daí, 
confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com azimute de 331°59'23" e distância 
de 57,45 m, segue até o marco M-27 de coordenada Norte (Y) 9.680.262,48 
m, Este (X) 386.668,47 m ; daí, confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com 

azimute de 334°17'33" e distância de 46,31 m, segue até o marco M-28 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.304,21 m, Este (X) 386.648,38 m ; daí, 
confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com azimute de 350°31'57" e distância 
de 73,14 m, segue até o marco M-29 de coordenada Norte (Y) 9.680.376,35 
m, Este (X) 386.636,35 m ; daí, confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com 
azimute de 269°35'52" e distância de 14,24 m, segue até o marco M-30 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.376,25 m, Este (X) 386.622,11 m ; daí, 
confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com azimute de 12°15'58" e distância 
de 34,08 m, segue até o marco M-31 de coordenada Norte (Y) 9.680.409,55 
m, Este (X) 386.629,35 m ; daí, confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com 
azimute de 46°41'13" e distância de 25,22 m, segue até o marco M-32 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.426,85 m, Este (X) 386.647,70 m ; daí, 
confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com azimute de 4°19'43" e distância 
de 115,14 m, segue até o marco M-33 de coordenada Norte (Y) 9.680.541,66 
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m, Este (X) 386.656,39 m ; daí, confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com 
azimute de 23°26'04" e distância de 174,75 m, segue até o marco M-34 de 
coordenada Norte (Y) 9.680.702,00 m, Este (X) 386.725,89 m ; daí, 
confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com azimute de 359°56'21" e distância 
de 264,15 m, segue até o marco M-35 de coordenada Norte (Y) 9.680.966,15 
m, Este (X) 386.725,61 m ; daí, confrontando com IGARAPÉ DO FACÃO, com 
azimute de 331°14'24" e distância de 169,78 m, segue até o marco M-36 de 
coordenada Norte (Y) 9.681.114,99 m, Este (X) 386.643,92 m ; daí, 
confrontando com RIO TUCURUI, com azimute de 12°24'09" e distância de 
57,59 m, segue até o marco M-37 de coordenada Norte (Y) 9.681.171,24 m, 
Este (X) 386.656,29 m ; daí, confrontando com RIO TUCURUI, com azimute de 
6°13'00" e distância de 327,37 m, segue até o marco M-38 de coordenada 
Norte (Y) 9.681.496,68 m, Este (X) 386.691,74 m ; daí, confrontando com RIO 

TUCURUI, com azimute de 21°50'19" e distância de 157,88 m, segue até o 
marco M-39 de coordenada Norte (Y) 9.681.643,23 m, Este (X) 386.750,47 m ; 
Finalmente do marco M-39 segue até o marco M-01, (início da descrição), 
confrontando com RIO TUCURUI, com azimute de 68°42'36", e distância de 
157,46 m, fechando assim o perímetro acima descrito. 
 
§1º A planta do bairro CENTRO descrito no Inciso I do caput deste artigo é 
parte integrante desta Lei e consta no Anexo I; 
 
§2º A planta do bairro JARDIM DALL’ACQUA descrito no Inciso II do caput deste 
artigo é parte integrante desta Lei e consta no Anexo II; 
 
§3º A planta do bairro JARDIM ALEGRIA descrito no Inciso III do caput deste 
artigo é parte integrante desta Lei e consta no Anexo III. 
 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

  
Gabinete do Prefeito, aos 14 dias do mês maio de 2015. 

 
 
 
 

ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL 
Prefeito de Vitória do Xingu 
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ANEXO I  

PLANTA BAIRRO 01: CENTRO 
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ANEXO II  

PLANTA BAIRRO 02: JARDIM DALLACQUA 
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ANEXO III 
PLANTA BAIRRO 03: JARDIM ALEGRIA 

  

 


