ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
LEI N° 494/2011 - DE 20 de setembro de 2011
Dispõe sobre a criação de área urbana e dá outras
providências...

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de São José do Povo, Estado de Mato Grosso,
no uso das atribuições legais.
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA
A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º - Fica criada área urbana denominada “Chácara Retiro”, com 9,8316ha (nove hectares,
oitenta e três ares e dezesseis centiares), doravante fica esta área fazendo parte do perímetro urbano
Município de São José do Povo – Mato Grosso. A área ora urbanizada foi desmembrada da área rural
denominada Escola Agrícola matricula 25.995;
Parágrafo único – o perímetro da área inicia-se no marco MP (marco de Partida), cravado na divisa da
Fazenda São Luiz com as terras remanescentes. Deste segue com o rumo verdadeiro de: 85º22'25”SE
com 487,74m o marco 01, cravado a margem do Córrego Retiro. Do marco 01 deflete à direita e segue
pela margem direita do referido Córrego abaixo com vários rumos verdadeiros e distâncias:
20º13'29”SE com 101,24m, 54º27'44'SE com 120,43m o marco 03 cravado na divisa das terras da
COMAJUL, passando pelo marco 02. Do marco 03 deflete à direita e segue com o rumo verdadeiro:
18º02'52”SW com 93,60m o marco 04, cravado na faixa de domínio da estrada vicinal. Do marco 04
deflete à direita e segue com o rumo verdadeiro de: 73º35'58”NW com 587,92m o marco 05, cravado na
divida da Fazenda São Luiz. DO marco 05 deflete À direita e segue com o rumo verdadeiro
de;11º36'00”NW com 130,00m o marco MP(Marco de Partida), assim, encerrando o roteiro. Anexo
memorial descritivo e croqui da área ora desmembrada.
ARTIGO 11º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
São José do Povo, 20 de setembro de 2011.
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