
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA-PA

CNPJ: 01.614.112/0001-03

SETOR DE PATRIMÔNIO

Item Imóvel Local Descrição do Imóvel Área da Edificação Tipo de Aquisição Ano de construção  Valor

1 Prefeitura municipal

Vila Americana S/N, 

Bosque das 

Seringueiras, Bairro 

Centro

 imovel construido na decada de 

1930,sendo em fundação mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em madeira em tabuas horizontais 

tipo escama , piso de assoalho de 

madeira, com pintura esmalte

338,50m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1934 R$ 80.000,00

2

Secretaria do Meio 

Ambiente e Turismo 

(SEMAT)

Vila Americana S/N, 

Bairro Centro

 imovel construido na decada de 

1930,sendo em fundação mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em madeira em tabuas horizontais 

tipo escama , piso de assoalho de 

madeira, com pintura esmalte

169,13m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1934 R$ 85.000,00

3

Secretaria de Educação 

Cultura e Desporto 

(SEMED)

Vila Americana S/N, 

Bairro Centro

 imovel construido na decada de 

1930,sendo em fundção mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em madeira em tabuas horizontais 

tipo escama , piso de assoalho de 

madeira, com pintura esmalte

300,00m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1970 R$ 70.000,00
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4

Secretaria de Muncipipal 

de Trabalho e Promoção 

Social (SEMTEPS)

Vila Americana 

S/N,Bairro  Centro

 imovel construido na decada de 

1930,sendo em fundação mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em madeira em tabuas horizontais 

tipo escama , piso de assoalho de 

madeira, com pintura esmalte

210,16m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1936 R$ 70.000,00

5
Centro de Memoria de 

Belterra

Vila Americana S/N, 

Bosque das 

Seringueiras, Bairro 

Centro

 imovel construido na decada de 

1930,sendo em fundação mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em madeira em tabuas horizontais 

tipo escama , piso de assoalho de 

madeira, com pintura esmalte, sendo 

restaurado em 2010

170,45m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1936 R$ 80.000,00

6
Coordenadoria de 

Planejamento (COPLAN)

Estrada Um S/N, 

Bairro Centro

 imovel construido na decada de 

1930,sendo em fundação mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em tabuas horizontais tipo escama , 

piso de assoalho de madeira, com 

pintura esmalte, 

406,62m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1936 R$ 60.000,00

7
Secretaria Municipal de 

Obras e Viação (SEMOVI)

Estrada Quatro S/N, 

Esquina com Estrada 

Um, Bairro Centro

 imovel construido na decada de 

1930, em uma áreas de 800m² com 

varias edificações construidas em 

madeira  

800,00m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1936 R$ 160.000,00
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8
Escola de Educação 

Infantil Frei Osmundo

Praça Brasil, Bairro 

Centro

Edificação construido em 2013,sendo 

em fundação de concreto  cobertura 

em telha cerâmica fechamento em 

alvenaria  Sanitarios com azulejo até 

o teto piso em Granilite, Cozinha  com 

revestimento cerâmico e piso de 

granilite, salas de aula em piso de 

granilitie

800,00m² Governo Federal 2013 R$ 300.000,00

10

Escola de Ensino 

Fundamental Sagrada 

Familia

Estrada Quatro S/N, 

Bairro Centro

Edificação construido no ano de 

1998,sendo em fundação de concreto  

cobertura em telha cerâmica 

fechamento em alvenaria  Sanitarios 

com azulejo meia barra piso em 

Granilite, Cozinha  com revestimento 

cerâmico e piso de granilite, salas de 

aula em piso de granilitie e cimento 

queimado

1.210,98m² Governo Federal 1998 R$ 600.000,00

11
Escola de Ensino 

Fundamental Eny Atayde

Estrada Um S/N, 

Esquina com Estrada 

Um, Bairro Centro

Edificação construido no ano de 

2007,sendo em fundação de concreto  

cobertura em telha cerâmica 

fechamento em alvenaria  Sanitarios 

com azulejo meia barra piso em 

Granilite, Cozinha  com revestimento 

cerâmico e piso de granilite, salas de 

aula em piso de granilitie e cimento 

queimado

550,00m² Governo do Estado 2007 R$ 550.000,00
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12

Escola de Ensino 

Fundamental Darcy 

Vargas

Estrada Oito S/N, 

Bairro São José

Edificação construido no ano de 

2001,sendo em fundação de concreto  

cobertura em telha cerâmica 

fechamento em alvenaria  Sanitarios 

com azulejo meia barra piso em 

Granilite, Cozinha  com revestimento 

cerâmico e piso de granilite, salas de 

aula em piso de granilitie e cimento 

queimado

320,00m² Governo Federal 2001 R$ 530.000,00

13
Escola de Ensino Infantil 

São José

Estrada Oito S/N, 

Bairro São José

 imovel construido nas decada de 

1930,sendo em fundação mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em madeira em tabuas horizontais 

tipo escama , piso de assoalho de 

madeira, com pintura esmalte, sendo 

restaurado em 2017

280,90m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1936 R$ 80.000,00

14
Escola de Ensino 

Fundamental Zélia Braga

Estrada Dez S/N, 

Bairro Nossa Senhora 

das Graças

Edificação construido no ano de 2001 

,sendo em fundação de concreto  

cobertura em telha cerâmica 

fechamento em alvenaria  Sanitarios 

com azulejo meia barra piso em 

Granilite, Cozinha  com revestimento 

cerâmico e piso de granilite, salas de 

aula em piso de granilitie e cimento 

queimado

220,00m² Governo Federal 2001 R$ 60.000,00
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15

Escola de Ensino 

Fundamental Vitalina 

Motta

BR 163, Trevo

Edificação construido na decada de 

1980,sendo em fundação de concreto  

cobertura em telha cerâmica 

fechamento em alvenaria  Sanitarios 

com azulejo meia barra piso em 

Granilite, Cozinha  com revestimento 

cerâmico e piso de granilite, salas de 

aula em piso de granilitie e cimento 

queimado

900,00m² Governo Federal 1998 R$ 380.000,00

16 CRAS
Estrada Quatro S/N, 

Bairro Centro

 Dois  Imoveis construido na decada 

de 1930,sendo um em fundação 

mixta de bloco e madeira cobertura 

de telha cerâmica  tipo francesa 

fechamento em madeira em tabuas 

horizontais tipo escama , piso 

cimentado desempenado , outro   

construido em 2015 em alvenaria 

telha cerâmica

344,62m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1936/2015 R$ 180.000,00

17

Escola de Ensino 

Fundamental Santo  

Antonio

Rua Santo Antonio 

S/N, Bairro Centro

Edificação construido no ano de 

2012,sendo em fundação de concreto  

cobertura em telha cerâmica 

fechamento em alvenaria  Sanitarios 

com azulejo meia barra piso em 

Granilite, Cozinha  com revestimento 

cerâmico e piso de granilite, salas de 

aula em piso de granilitie e cimento 

queimado

800m² Prefeitura Municipal 2012 R$ 80.000,00
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18 Demutran
Estrada Quatro S/N, 

Bairro Centro

 imovel construido no ano de 

2011,sendo em fundação  de madeira 

cobertura de telha cerâmica  tipo 

francesa fechamento em madeira em 

tabuas horizontais tipo escama , piso 

cimentado, onde funcionava a antiga 

Serraria

50,00m² Prefeitura Municipal 2011 R$ 60.000,00

19
Secretaria Municipal de 

Saúde (SEMSA)
Rua Timbó

 imovel construido na decada de 

2010,sendo em fundação  de 

Concreto cobertura de telha cerâmica  

tipo francesa fechamento em madeira 

em tabuas horizontais tipo escama , 

piso cimentado, onde funcionava a 

antiga Serraria

96,19m² Prefeitura Municipal 2010 R$ 40.000,00

20 Feira Livre do Produtor Estrada Um

 imovel construido no ano de 

2010,sendo em fundação  de 

Concreto cobertura de telha  Fibro 

cimento

200,00m² 2010 R$ 40.000,00

21
Hospital Municipal Santo 

Antonio de Pádua
Estrada  Um

 imovel construido na decada de 

2000,sendo em fundação  de 

Concreto cobertura de telha cerâmica  

tipo Plan alvenaria de bloco Cerâmico 

, piso Granilite, onde funcionava a 

antiga Serraria

2.359,95 m² Governo do Estado 2000 R$ 800.000,00
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22 Alojamento Paz e Amor I Estrada Um

 imovel construido na decada de 

1930,sendo em fundação mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em madeira em tabuas horizontais 

tipo escama , piso de assoalho de 

madeira, com pintura esmalte, 

162,00m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1936 R$ 50.000,00

23 Alojamento Paz e Amor II Estrada Um

 imovel construido na decada de 

1930,sendo em fundação mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em madeira em tabuas horizontais 

tipo escama , piso de assoalho de 

madeira, com pintura esmalte, 

140,50m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1936 R$ 50.000,00

24
Unidade de Saúde 

Familiar
Estrada  Quatro

 imovel construido no ano de  

2013,sendo em fundação  de 

Concreto cobertura de telha cerâmica  

tipo Plan alvenaria de bloco Cerâmico 

, piso Granilite, onde funcionava a 

antiga Serraria

119,30m² 2013 R$ 60.000,00

25
Câmara Municipal de 

Belterra
Vila Americana

 imovel construido na decada de 

1930,sendo em fundação mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em madeira em tabuas horizontais 

tipo escama , piso de assoalho de 

madeira, com pintura esmalte, antigo 

Club House

288,50m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1936 R$ 85.000,00
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26

Escola de Ensino 

Fundamental Manoel 

Garcia de Paiva

São  Estevão S/N, 

Bairro Santa Luzia

 imovel construido na decada de 

1930,sendo em fundação mixta de 

bloco e madeira cobertura de telha 

cerâmica  tipo francesa fechamento 

em madeira em tabuas horizontais 

tipo escama , piso de assoalho de 

madeira, com pintura esmalte, 

970,94m²
Companhia Ford 

Industrial do Brasil
1930 R$ 78.000,00

R$ 4.628.000,00VALOR TOTAL 


