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DECRETO N° 108/2019 
 

AUTORIZA A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERIAS 

– COPASA MG A SE UTILIZAR DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO 

MUNICIPAL PARA FINS DA ISNTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

DECAPTAÇÕES E ADUÇÕES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PARA O 

ABASTECIMENTO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

VISCONDE DO RIO BRANCO - MG. 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO-MG, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 73, 98, 99 e seus incisos 

da Lei Orgânica do Município. 

 

Decreta:     

 

Art. 1º - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA MG autorizada a usar, por prazo coincidente com a prestação 

de serviços de abastecimento de água no Município de Visconde do Rio 

Branco – MG, os imóveis especificados nos parágrafos deste artigo 

para compor o sistema municipal de abastecimento de água. 

 

§1º. Área de Proteção do Poço E-04, com 100,00m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.674.815,4691m e E 723.363,1368m; 

deste segue com azimute de 273°25’35” por uma distância de 10,00m, 

até o ponto P02, de coordenadas N 7.674.816,0667m e E 723.353,1547m; 

deste segue com o azimute de 3°03’57” por distância de 10,00m, até 

o ponto P03, de coordenadas N 7.674.826,0524m e E 723.353,6895m; 

deste segue com azimute de 93°25’35” por uma distância de 10,00m, 

até o ponto P04, de coordenadas N 7.674.825,4548m e E 723.363,6716m; 

deste segue com o azimute de 183°03’57” por uma distância de 10,00m, 

até o ponto P01, onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 

2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

§2º. Área Destinada à Rede Adutora do Poço E-05, com 105,94m2, 

observando as seguintes descrições topográficas: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no P01, de coordenadas N 7.675.089,2551m 

e E 726.352,6237m; deste segue com azimute de 56°22’52” por uma 

distância de 10,26m, até o ponto P02, de coordenadas N 

7.675.094,9379m e E 726.361,1709m; deste segue com o azimute de 

159°24’14” por distância de 11,75m, até o ponto P03, de coordenadas 

N 7.675.083,9383m e E 726.365,3045m; deste segue com azimute de 

249°24’14” por uma distância de 10,00m, até o ponto P04, de 

coordenadas N 7.675.080,4205m e E 726.355,9437m; deste segue com o 

azimute de 339°24’14” por uma distância de 9,44m, até o ponto P01, 
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onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 2000/Meridiano Central 

– 45ºW. 

 

§3º. Área de Proteção do Poço E-05, com 100,00m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.675.074,5775m e E 726.368,8223m; 

deste segue confrontando com azimute de 339°24’14” por uma distância 

de 10,00m, até o ponto P02, de coordenadas N 7.675.083,9383m e E 

726.365,3045m; deste segue com o azimute de 249°24’14” por distância 

de 10,00m, até o ponto P03, de coordenadas N 7.675.080,4205m e E 

726.355,9437m; deste segue com azimute de 159°24’14” por uma 

distância de 10,00m, até o ponto P04, de coordenadas N 

7.675.071,0597m e E 726.359,4615m; deste segue com o azimute de 

69°24’14” por uma distância de 10,00m, até o ponto P01, onde teve 

início essa descrição. DATUM SIRGAS 2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

§4º. Área de Proteção do Poço E-13, com 100,00m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.674.545,6362m e E 725.348,4461m; 

deste segue com azimute de 20°35’51” por uma distância de 10,00m, 

até o ponto P02, de coordenadas N 7.674.554,9977m e E 725.351,9644m; 

deste segue com o azimute de 289°53’16” por distância de 10,00m, até 

o ponto P03, de coordenadas N 7.674.558,3997m e E 725.342,5601m; 

deste segue com azimute de 200°35’51” por uma distância de 10,00m, 

até o ponto P04, de coordenadas N 7.674.549,0383m e E 725.339,0418m; 

deste segue com o azimute de 109°53’16” por uma distância de 10,00m, 

até o ponto P01, onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 

2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

§5º. Área Destinada à Rede Adutora do Poço E-13, com 2.727,29m2, 

observando as seguintes descrições topográficas: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no P01, de coordenadas N 7.674.558,3997m 

e E 725.342,5601m; deste segue confrontando com azimute de 200°35’51” 

por uma distância de 10,00m, até o ponto P02, de coordenadas N 

7.674.549,0383m e E 725.339,0418m; deste segue com o azimute de 

298°12’19” por uma distância de 199,72m, até o ponto P03, de 

coordenadas N 7.674.643,4308m e E 725.163,0384m; deste segue com 

azimute de 298°46’49” por uma distância de 51,45m, até o ponto P04, 

de coordenadas N 7.674.668,2016m e E 725.117,9437m; deste segue com 

o azimute de 325°52’18” por uma distância de 20,55m, até o P05, de 

coordenadas N 7.674.685,2159m e E 725.106, 4119m; deste segue com 

azimute de 10°35’12” por uma distância de 14,21m, até o ponto P06, 

de coordenadas N 7.674.699,1870m e E 725.109, 0231m; deste segue com 

azimute de 145°52’18” por uma distância de 28,24m até o ponto P07, 

de coordenadas N 7.674.675,8064m e E 725.124,8699m; deste segue com 

azimute de 118°46’49”, até o ponto P08, de coordenadas N 

7.674.652,2192m  e E 725.167,8098m; deste segue com azimute de 

118°13’49” por uma distância de 198,34m até o ponto P01, onde teve 

início essa descrição. DATUM SIRGAS 2000/Meridiano Central – 45ºW. 
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§6º. Área de Proteção do Poço E-16, com 38,16m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.674.106,2311m e E 724.530,4577m; 

deste segue com azimute de 197°00’24” por uma distância de 6,04m, 

até o ponto P02, de coordenadas N 7.674.100,4550m e E 724.528,6910m; 

deste segue com o azimute de 219°41’48” por distância de 2,29m, até 

o ponto P03, de coordenadas N 7.674.098,6950m e E 724.527,2300m; 

deste segue com azimute de 233°41’04” por uma distância de 1,45m, 

até o ponto P04, de coordenadas N 7.674.097,8380m e E 724.526,0640m; 

deste segue com o azimute de 313°51’01” por uma distância de 4,37m, 

até o ponto P05, de coordenadas N 7.674.100,8650m e E 724.522,9130m; 

deste segue com azimute de 32°15’16” por uma distância 7,17m, até o 

ponto P06, de coordenadas N 7.674.106,9310m e E 724.526,7410m; deste 

segue com azimute 100°39’50” por uma distância de 3,78m, até o ponto 

P01, onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 2000/Meridiano 

Central – 45ºW. 

 

§7º. Área de Proteção do Poço C-03, com 100,00m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.676.112,0475m e E 722.370,9283m; 

deste segue com azimute de 197°43’41” por uma distância de 10,00m, 

até o ponto P02, de coordenadas N 7.676.102,5224m e E 722.367,8833m; 

deste segue com o azimute de 287°43’41” por distância de 10,00m, até 

o ponto P03, de coordenadas N 7.676.105,5674m e E 722.358,3582m; 

deste segue com azimute de 17°43’41” por uma distância de 10,00m, 

até o ponto P04, de coordenadas N 7.676.115,0926m e E 722.361,4032m; 

deste segue com o azimute de 107°43’41” por uma distância de 10,00m, 

até o ponto P01, onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 

2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

§8º. Área Destinada à Rede Adutora do Poço C-03, com 504,52m2, 

observando as seguintes descrições topográficas: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no P01, de coordenadas N 7.676.112,0475m 

e E 722.370,9283m; deste segue confrontando com azimute de 22°43’26” 

por uma distância de 12,40m, até o ponto P02, de coordenadas N 

7.676.123,4873m e E 722.375,7193m; deste segue com o azimute de 

17°43’41” por distância de 47,66m, até o ponto P03, de coordenadas 

N 7.676.168,8840m e E 722.390,2318m; deste segue com azimute de 

296°06’55” por uma distância de 5,86m, até o ponto P04, de 

coordenadas N 7.676.171,4635m e E 722.384,9700m; deste segue com o 

azimute de 202°41’17” por uma distância de 61,10m, até o ponto P05, 

de coordenadas N 7.676.115,0926m e E 722.361,4032m; deste segue com 

azimute de 107°43’41” por uma distância de 10,00m, até o ponto P01, 

onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 2000/Meridiano Central 

– 45ºW. 

 

§9º. Área de Proteção do Poço C-05, com 64,93m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.676.511,8150m e E 723.507,5170m; 
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deste segue com azimute de 211°45’22” por uma distância de 6,06m, 

até o ponto P02, de coordenadas N 7.676.506,6580m e E 723.504,3250m; 

deste segue com o azimute de 302°54’50” por distância de 10,75m, até 

o ponto P03, de coordenadas N 7.676.512,4980m e E 723.495,3025m; 

deste segue com azimute de 31°39’50” por uma distância de 6,01m, até 

o ponto P04, de coordenadas N 7.676.517,6170m e E 723.498,4596m; 

deste segue com o azimute de 122°38’34” por uma distância de 10,76m, 

até o ponto P01, onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 

2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

§10. Área de Proteção do Poço C-07, com 100,00m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.673.078,8397m e E 724.259,6471m; 

deste segue confrontando com azimute de 282°22’27” por uma distância 

de 10,00m, até o ponto P02, de coordenadas N 7.673.080,9826m e E 

724.249,8794m; deste segue com o azimute de 12°22’27” por distância 

de 10,00m, até o ponto P03, de coordenadas N 7.673.090,7503m e E 

724.252,0223m; deste segue com azimute de 102°22’27” por uma 

distância de 10,00m, até o ponto P04, de coordenadas N 

7.673.088,6074m e E 724.261,7900m; deste segue com o azimute de 

192°22’27” por uma distância de 10,00m, até o ponto P01, onde teve 

início essa descrição. DATUM SIRGAS 2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

§11. Área de Proteção do Poço C-08, com 100,00m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.673.750,5770m e E 725.143,0621m; 

deste segue confrontando com azimute de 96°55’38” por uma distância 

de 10,00m, até o ponto P02, de coordenadas N 7.673.749,3709m e E 

725.152,9891m; deste segue com o azimute de 186°55’38” por uma 

distância de 10,00m, até o ponto P03, de coordenadas N 

7.673.739,4439m e E 725.151,7830m; deste segue com azimute de 

276°55’38” por uma distância de 10,00m, até o ponto P04, de 

coordenadas N 7.673.740,6500m e E 725.141,8560m; deste segue com o 

azimute de 6°55’38” por uma distância de 10,00m, até o ponto P01, 

onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 2000/Meridiano Central 

– 45ºW. 

 

§12. Área Destinada à Rede Adutora do Poço C-08, com 761,36m2, 

observando as seguintes descrições topográficas: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no P01, de coordenadas N 7.673.740,3092m 

e E 725.151,8881m; deste segue confrontando com azimute de 6°55’38” 

por uma distância de 10,28m, até o ponto P02, de coordenadas N 

7.673.750,5152m e E 725.153,1281m; deste segue com o azimute de 

83°29’56” por distância de 75,93m, até o ponto P03, de coordenadas 

N 7.673.759,1123m e E 725.228,5714m; deste segue com azimute de 

184°41’16” por uma distância de 10,19m, até o ponto P04, de 

coordenadas N 7.673.748,9526m e E 725.227,7383m; deste segue com o 

azimute de 263°29’56” por uma distância de 76,34m, até o ponto P01, 

onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 2000/Meridiano Central 
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– 45ºW. 

 

§13. Área de Proteção do Poço C-10, com 100,00m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.676.079,9724m e E 724.493,2048m; 

deste segue confrontando com azimute de 17°31’23” por uma distância 

de 10,00m, até o ponto P02, de coordenadas N 7.676.089,5084m e E 

724.496,2157m; deste segue com o azimute de 107°31’23” por uma 

distância de 10,00m, até o ponto P03, de coordenadas N 

7.676.086,4975m e E 724.505,7517m; deste segue com azimute de 

197°31’23” por uma distância de 10,00m, até o ponto P04, de 

coordenadas N 7.676.076,9615m e E 724.502,7408m; deste segue com o 

azimute de 287°31’23” por uma distância de 10,00m, até o ponto P01, 

onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 2000/Meridiano Central 

– 45ºW. 

 

§14. Área Destinada à Rede Adutora do Poço C-10, com 74,92m2, 

observando as seguintes descrições topográficas: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no P01, de coordenadas N 7.676.083,0696m 

e E 724.485,3453m; deste segue confrontando com azimute de 26°34’17” 

por uma distância de 5,02m, até o ponto P02, de coordenadas N 

7.676.087,5590m e E 724.487,5906m; deste segue com o azimute de 

33°32’01” por uma distância de 5,11m, até o ponto P03, de coordenadas 

N 7.676.091,8173m e E 724.490,4127m; deste segue com azimute de 

111°41’50” por uma distância de 6,25m, até o ponto P04, de 

coordenadas N 7.676.089,5084m e E 724.496,2157m; deste segue com o 

azimute de 197°31’23” por uma distância de 10,00m, até o ponto P05, 

de coordenadas  N 7.676.079,9724m e E 724.493,2048m; deste segue com 

azimute de 291°30’28” por uma distância de 8,45m, até o ponto P01, 

onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 2000/Meridiano Central 

– 45ºW. 

 

§15. Área de Proteção do Poço C-12, com 195,03m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.678.326,5398m e E 725.182,4586m; 

deste segue com azimute de 190°33’05” por uma distância de 10,06m, 

até o ponto P02, de coordenadas N 7.678.316,6504m e E 725.180,6166m; 

deste segue com o azimute de 286°47’01” por uma distância de 20,69m, 

até o ponto P03, de coordenadas N 7.678.322,6253m e E 725.160,8062m; 

deste segue com azimute de 24°06’42” por uma distância de 10,08m, 

até o ponto P04, de coordenadas N 7.678.331,8280m e E 725.164,9250m; 

deste segue com o azimute de 106°47’01” por uma distância de 18,31m, 

até o ponto P01, onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 

2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

§16. Área de Proteção do Poço C-11, com 43,83m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.676.801,6040m e E 724.727,2825m; 

deste segue com azimute de 216°26’40” por uma distância de 6,87m, 
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até o ponto P02, de coordenadas N 7.676.796,0775m e E 724.723,2014m; 

deste segue com o azimute de 126°26’40” por distância de 1,04m, até 

o ponto P03, de coordenadas N 7.676.795,4607m e E 724.724,0367m; 

deste segue com azimute de 120°34’33” por uma distância de 6,71m, 

até o ponto P04, de coordenadas N 7.676.792,0467m e E 724.729,8150m; 

deste segue com o azimute de 25°09’31” por uma distância de 6,65m, 

até o ponto P05, de coordenadas N 7.676.798,0660m e E 724.732,6422m; 

deste segue com azimute de 285°06’11” por uma distância de 4,11m, 

até o ponto P06, de coordenadas N 7.676.799,1380m e E 724.728,6700m; 

deste segue com azimute de 330°38’08” por uma distância de 2,83m até 

o ponto P01, onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 

2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

§17. Área de Proteção do Poço E-14, com 16,00m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.674.471,4465m e E 723.516,4683m; 

deste segue confrontando com azimute de 217°17’24” por uma distância 

de 4,00m, até o ponto P02, de coordenadas N 7.674.468,2641m e E 

723.514,0449m; deste segue com o azimute de 307°17’24” por distância 

de 4,00m, até o ponto P03, de coordenadas N 7.674.470,6875m e E 

723.510,8625m; deste segue com azimute de 37°17’24” por uma distância 

de 4,00m, até o ponto P04, de coordenadas N 7.674.473,8699m e E 

723.513,2859m; deste segue com o azimute de 127°17’24” por uma 

distância de 4,00m, até o ponto P01, onde teve início essa descrição. 

DATUM SIRGAS 2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

§18. Área de Proteção do Poço E-15, com 14,78m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.675.315,7690m e E 723.812,4145m; 

deste segue com azimute de 245°14’54” por uma distância de 3,56m, 

até o ponto P02, de coordenadas N 7.675.314,2790m e E 723.809,1827m; 

deste segue com o azimute de 340°05’52” por distância de 4,87m, até 

o ponto P03, de coordenadas N 7.675.318,8600m e E 723.807,5242m; 

deste segue com azimute de 70°07’13” por uma distância de 2,69m, até 

o ponto P04, de coordenadas N 7.675.319,7740m e E 723.810,0519m; 

deste segue com o azimute de 149°27’48” por uma distância de 4,65m, 

até o ponto P01, onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 

2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

§19. Área de Proteção do Poço E-17, com 14,78m2, observando as 

seguintes descrições topográficas: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no P01, de coordenadas N 7.675.176,7780m e E 724.408,7563m; 

deste segue com azimute de 343°40’05” por uma distância de 3,50m, 

até o ponto P02, de coordenadas N 7.675.180,1330m e E 724.407,7732m; 

deste segue com o azimute de 76°33’35” por distância de 4,32m, até 

o ponto P03, de coordenadas N 7.675.181,1360m e E 724.411,9703m; 

deste segue com azimute de 166°33’35” por uma distância de 3,50m, 

até o ponto P04, de coordenadas N 7.675.177,7319m e E 724.412,7838m; 

deste segue com o azimute de 256°40’33” por uma distância de 4,14m, 
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até o ponto P01, onde teve início essa descrição. DATUM SIRGAS 

2000/Meridiano Central – 45ºW. 

 

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação revogadas as disposições em contrário. 

 

Visconde do Rio Branco, 06 de agosto de 2019. 

 
 
 

 
Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


