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Lei ns 835 de 13 de maio de 2016.

EMENTA: Disp6e sobre a nova
delimitaqao do Perfmetro Urbano da

cidade de Vertentes/PE e dii outras

Providencias.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICiPIO DE VERTENTES,

EsTADoFEDERADoDEPERNAMBUCo,nousodesuasatribui'6eslegaisconferidaspelaLei
Organica Municipal e em especial com supedaneo no art 60 da norma antedita, faz saber que a

Cimara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1q Fica delimitado o novo Perimetro Urbano da cidade de Vertentes, de acordo com seus

delimitantes, conforme discriminateo abaixo.

I . PER1METRO URBANO DA CIDADE DE VERTENTES/PE:

PoNTo INICTAL E FINAL: Marco 1: Situado na estrada Vertentes/Sao Joao Ferraz, no Sitio

C"rrr"l" rr r*tt" d" *ti8a estrada Vertentes/Taquaritinga Norte, no ponto de coordenadas

UTM N =9.125,615 S e E= 169.738WGr.

DESCRTGAO: Do ponto inicial, tira-se uma linha reta para o Marco 2 localizado na estrada

G ii s"rt ia Cachoeira, na bifurcaceo de acesso ao sitio Batatas no ponto de

coordenadas UTM N = 9,126,395 S e E = 170,756wcn; deste ponto, tira-se uma linha reta pam

o Uafgq3, localizado na PE-090, na ponte sobre o Riacho Topada, no ponto de coordenadas

ttrtr,I N = 9.12 5.996 s e E = 772.971rNir; deste ponto, em linha reta ao MaESlL localizado na

"ri.ua" 
v".t"ni".7f.ei Miguelinho, na passagem molhada sobre o Riacho Milhaes no ponto de

coordenadas UTlr,i N = 9.115,130 s e E = 17i.761wcr.; deste ponto em linha reta ao Ualcqt
;;;;;; para Capela Nova, na bifurcaqao de acesso a Fazenda de Testinha no ponto de

coordenadai uTM N = 9.122,639 s e E = 171.355wcr.; deste ponto, segue em linha reta ao

!Aa:lqo-!i localizado na estrada Vertentes/Sitio Nabu, na casa do Senhor 26 Loa (inclusive) no

ififfiioota"""aas UTM N = 9123,683 S e E = 169 466WGr; deste ponlo' tira-se uma linha

I*"pr., 
" 

u"t " z. localizado na marsem da PE-130 na localidade de Goiabeira na casa do

Senhor Abilio (inclusive], no ponto de c"oordenadas UTM N =9124965 S e E = B30 206WGr';

aai em tint a reiu ao Maic" g. localizado na PE-130 na curva do "s" no Sltio Tom6' na margem

Jireita desta rodovia, no sentido Vertentes/Taquaritinga Norte, no acesso e Fazenda do finado

ei"-"ra." (exclusive), no ponto de coordenadas UTM N = 9126'615 S e E = 830 336WGr';

deste ponto at6 ao-UaIelLL ponto inicial e final, fechando assim' o Perlmetro Urbano da

cidade de Vertentes
OBS, Coordenadas UTM referidas ao DATUM planim6trico WGSB4/SIRGAS 2OO0'
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Art0 2e Fica revogada a LeiMunicipal Nq 7 4l/2OO9, qre trazia as delimitag6es anteriores.

Arto 30 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicagao-

Arte 4q Revogam-se as disposig6es em contrerio.

Cabinete do PreFeito.13 de maio de 2016
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