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LEI N°377/2005.

GABINETE
PUBLICADO
REGISTRADO
LIVRO -c. ( ..LH'
ASS.:

.
"CRIA A ZONA URBANA NA REGIA0
DA LAPINHA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS".

O Povo do Município de Santana do Riacho, através de seus representantes
aprovam, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica criada a Zona Urbana da Lapinha com área aproximada de 211 Flá. (
duzentos e onze hectares) correspondente a 2.110.000 m ( dois milhões cento e onze mil
metros quadrados).
Art. 2° - A área constante do artigo 1° é a delimitada pelo croqui e memorial
descritivo em anexo, que passam a fazer parte integrante desta lei.
Art. 3° - Os. limites e confrontações da Zona Urbana da Lapinha são os seguintes:
Parágrafo Único- Inicia-se no Ponto 1 (um) denominado entroncamento da estrada
que segue de Santana do Riacho com a estrada que vai para Lapinha de Cima e Lapinha de
Baixo, ( coordenadas 0636916 e 7887360), segue em linha reta até o Ponto 2 (dois) na
confluência do córrego da conversa com o córrego da Lapinha ( coordenadas 0639089 e
7886147) até o Ponto 3 (três) denominado Ponte do Boqueirão ( coordenadas 0639467 e
7885707) seguindo pela margem direita da Lagoa da Lapinha até a confluência com o
córrego sem nome, seguindo pela margem esqüerda hidráulica deste córrego até o Ponto 4
(quatro) denominado Toá ( coordenadas 0638158 e 7884721) seguindo pelo Sopé do
maciço rochoso, vertente da margem direita do córrego da Lapinha até o Ponto 1 (um).
Art. 40 - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 5° - Esta entra em vigor na data de sua publicação.
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