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"Dispõe sobre a revogação do Decreto 1083/91,

altera o Decreto 1065/90 e dá outras providê~

JAIR VALEN~:E FER.~ANDES, Prefeito Municipal da
Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e

Considerando algumas divergências verificadas
em novos estudos, levantamentos topográficos e mapeamentos da área
de -t er-r-a localizada no Bairro das Areias, Lnc LuIda no perímetro ur
bano através da Lei 1006/89,•

D E C R E T A:-------

de 10 de janeiro
Artigo lº - Fica revogado o Decreto nQl083

de 1991, e restabelecidos os Decretos n21061/90 e
1065/900

Artigo 22 - Fica retificado o Decreto nº
1065/90, para que do mesmo passe a constar as áreas com as seguin-
tes descrições:

I - Área com 7.l27,60m2 - Tem princípio no
ponto zero (e), situado na divisa com área do campo de ft:tebol do
Eairro das Areias; daí segue paralelamente ao campo de futebol Ru-
mo de 18º20'NoW. medindo 84,20 metros até o ponto 01; aí faz canto
e deflete à direira com Rumo de 53º OO'N.E. medindo 13,70 metros _
vai ao ponto 02 , situado :na divisa com a Estrada 1~unicipal e termi
na de divisar COIr. remanescente do imóvel de Marioe L peral Silvantos;
daí segue à esquerda com Rumo de 63º l8'N;w; margeando a estrada _
municipal na distância de 72,50 metros até o ponto 03, onde inicia
a encruzilhada com a estrada municipal que vai ao Mirante; daí à _
esquerda e com Rumo de 56º l5'S.W. medindo 10,70 metros até o pon-

to 04, situado na margem da Estrada I'Lunicipaldo Mirante; daí à es
guerda novamente e margeando a estrada do Mirante segue Rumo de

~, + 05 onde é um marco·11º Ol'S.E medindo 73,00 metros aue o ponvo ,. ,



R E G I rf~tr~u.r~íM.,~P9P~J JJtctrJW1ineralde Aguas da Prata
kuc ,A,Il'(jni) Múh -' , '6 ' SoL) J<j:Jr '!RA1NHA .DhS ÁGUAS"
f'r~"t'";,l2J.rdo r.: ,.iGl'- fi i,:"'.::!Ó so!liST~OW;áAoPAULO__ ---=-~1,_3~B~~.' " .-..--

daí segue à esquerda deixando a estrada do Mirante Rumo de l8º 17'
S.E. medindo 65,00 metros, vai ao ponto 06, divisando com remanes-
cente do imóvel; do ponto 06, aegue à esquerda novamente e com Rumo

",

de 712 30'N.E. medindo 58,00 metros até o ponto zero (O), onde ini
ciou e termina esta descriçãoo

11 Área com 3~64l,50m2. - Tem princípio no ponto
10, situado na divisa de Lindolfo Delgado Gonçalves e margem da es-
trada municipal; daí segue margeando a estrada municipal Rumo de

,63º 11'S.E. medindo 113,50 metros ate o ponto 11, situado na margem
esquerda do Ribeirão Divisório, 'e ponte existente; daí segue à es-
querda e pelo Ribeirão Divisório à jusante Rumo de l8º 59'NoWo e
pela sua margem que com suas curvas mede 118,40 metros até o pon-
to 12, sitD~do na divisa com Lindolfo Delgado Gonçalves,daí deixa•
o Ribeirão Divisório com def1exão à esquerda e segue Rumo de 58º32'
SoW. divisando com Lindolfo Delgado Gonçalves na distância de 79,40
metros até o ponto 10, onde iniciou e termina esta descriçãoo

Artigo 3º - C Chefe do Poder Executivo,
nos termos do Artigo 58, incisos 11, V e VI da ,Lei Orgâniéa do Mu-
nicípio da Estância Hidrominera1 de Águas da Prata, assinará a es-
critura pública e demais documentos correlatos à Retificação.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal ~a Sstância Hidromin~I
ral de Águas da Prata, aos trinta e um dias d~'\mês de janeiro de -
mil novecentos e noventa e um.
I

Cartório

Dou fé,
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