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DECRETO N° 113/2019 
 

AUTORIZA A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 

GERAIS – COPASA MG A FAZER USO DE IMÓVEIS DO 

PODER PÚBLICO MUNICIPAL PAEA FINS DA IMPLANTAÇÃO 

E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

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 concedida à Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais – COPASA MG autorização de uso, por prazo coincidente com a 

prestação dos serviços de esgotamento sanitário ao Município de 

Visconde do Rio Branco – MG, dos imóveis do Município de Visconde 

do Rio Branco – MG especificados nas alíneas deste artigo, para 

compor o sistema de esgotamento sanitário municipal. 

1. ÁREA DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS TRÊS/EEE-03, 

com 1.106,00m2 (Um mil cento e seis metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: O ponto de 

partida (PP) foi materializado no V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas 

N=7672831.565 e E=724591.135 com azimute de 080°27'10" (oitenta 

graus, vinte e sete minutos e dez segundos) e distância de 35,00m 

(trinta e cinco metros), encontra-se o V2 (VÉRTICE DOIS), com 

coordenadas N=7672837.289 e E=724625.168, com distância de 34,00m 

(trinta e quatro metros), encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), com 

coordenadas N=7672803.231 e E=724627.670, com azimute de 260°27'10" 

(duzentos e sessenta graus, vinte e sete minutos e dez segundos) e 

distância de 31,00m (trinta e um metros), encontra-se o V4 

(VÉRTICEQUATRO), com coordenadas N=7672798.034 e E=724596.774, com 

azimute de 350°27'10" (trezentos e cinquenta graus, vinte e sete 

minutos e dez segundos) e distância de 34,00m (trinta e quatro 

metros), encontra-se o V1 (VÉRTICE UM) finalizando assim a descrição 

desta área de vértices V1, V2, V3 e V4, com uma área total de 
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1.106,00m2 (Hum mil cento e seis metros quadrados) confrontando-se 

pelo V2 ao V3 com a Margem Direita do Ribeirão Xopotó e pelos demais 

lados com área remanescente do mesmo proprietário Prefeitura 

Municipal.  

2.FAIXA DE TERRENO PARA ACESSO À ESTAÇÃO ELEVATÓRIA TRÊS/EEE-03, com 

507,00m2 (Quinhentos e sete metros quadrados), conforme as seguintes 

medidas, confrontações e descrição topográfica: O ponto de partida 

(PP) foi materializado no V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas 

N=7672800.057 e E=724608.802 com azimute de 017°21'12" (dezessete 

graus vinte e um minutos e doze segundos) e distância de 16,00m 

(dezesseis metros), encontra-se o V2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas 

N=7672795.431 e E=724609.935, com azimute de 007°20'55" (sete graus 

vinte minutos e cinquenta e cinco segundos) e distância de 48,00m 

(quarenta e oito metros), encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), com 

coordenadas N=7672697.364 e E=724626.760, com azimute de 350°15'52" 

(trezentos e cinquenta graus quinze minutos e cinquenta e dois 

segundos) e distância de 100,00m (cem metros), encontra-se o V4 

(VÉRTICE QUATRO), com coordenadas N=7672649.759 e E=724620.621, com 

azimute de 346°14'06" (trezentos e quarenta e seis graus quatorze 

minutos e seis segundos) e distância de 5,00m (cinco metros), 

encontra-se o V5 (VÉRTICE CINCO finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V1, V2, V3, V4, e V5 com uma área total de 507,00m2 

(Quinhentos e sete metros quadrados) confrontando-se pelo V1 com a 

Rua da Barra, e pelo V5 com área da EEE3 lote da Prefeitura Municipal 

pelos demais lados com área remanescente do mesmo proprietário 

Prefeitura Municipal. 

3. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE COLETORA 

02, GLEBA ÚNICA, com 90,00m2 (noventa metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa 

se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo 

ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no 

V1(VÉRTICE UM), com coordenadas N=7673105.541 e E=724037.920 com 

azimute de 182°11'28" (cento e oitenta e dois graus onze minutos e 

vinte e oito segundos) e distância de 25,00m (vinte e cinco metros), 

encontra-se o V 2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas N=7673080.642 e 

E=724036.969, com azimute de 157°41'47" (cento e cinquenta e sete 

graus quarenta e um minutos e quarenta e sete segundos) e distância 
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de 5,00m (cinco metros), encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), com 

coordenadas N=7673076.096 e E=724038.833, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V1, V12 e V3, com uma área total 

de 90,00m2 (noventa metros quadrados) confrontando-se pelo V1 com o 

Beco Sinval Pinto, e pelo V3 com a Margem Esquerda do Córrego 

Fazendinha e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo 

proprietário Prefeitura Municipal. 

4. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE COLETORA 

03, GLEBA ÚNICA, com 123,00m2 (cento e vinte e três metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V1(VÉRTICE UM), com coordenadas N=7674357.146 

e E=725344.156 com azimute de 293°22'31" (duzentos e noventa e três 

graus vinte e dois minutos e trinta e um segundos) e distância de 

41,00m (quarenta e um metros), encontra-se o V 2(VÉRTICE DOIS), com 

coordenadas N=7674373.261 e E=725306.872, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V1 e V2, com uma área total de 

123,00m2 (cento e vinte e três metros quadrados) confrontando-se 

pelo V1 com a Rua Santa Helena, e pelo V2 com a Margem Esquerda do 

Córrego Barreiro e pelas laterais da faixa com área remanescente do 

mesmo proprietário Prefeitura Municipal. 

5. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE COLETORA 

04, GLEBA ÚNICA, com 174,00m2 (cento e setenta e quatro metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V1(VÉRTICE UM), com coordenadas N=7674916.148e 

E=723587.089 com azimute de 304°17'22" (duzentos e noventa e três 

graus vinte e dois minutos e trinta e um segundos) e distância de 

58,00m (quarenta e um metros), encontra-se o V 2(VÉRTICE DOIS), com 

coordenadas N=7674948.686 e E=723539.372, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V1 e V2, com uma área total de 

174,00m2 (cento e setenta e quatro metros quadrados) confrontando-

se pelo V1 com a Rua S.D.O, e pelo V2 com a área remanescente a 

Margem Direita do Córrego Chácara e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Prefeitura Municipal. 
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6. FAIXA DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR DA 

MARGEM DIREITA DO CÓRREGO BARREIRO, GLEBA 1(UM),com 45,00m2 

(Quarenta e cinco metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V1 (VÉRTICE UM),com 

coordenadas N=7674491.986 e E=725302.084, com azimute de 

157°04'49"(cento e cinquenta e sete graus e quatro minutos e quarenta 

e nove segundos) e distância de 15,00m (quinze metros), encontra-se 

o V2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas N=7674456.807 e E=725316.958, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V1 e V2, com 

uma área total de 45,00m2 (quarenta e cinco metros quadrados) 

confrontando-se pelo V1 com área remanescente ao lote da Prefeitura 

Municipal, e pelo V2 com a Rua Centenário e pelas laterais da faixa 

com área remanescente do mesmo proprietário Prefeitura Municipal. 

7. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR DA 

DIREITA DO CÓRREGO BARREIRO, com 960,00m2 (Novecentos e sessenta 

metros quadrados), GLEBA: 02, conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V3 (VÉRTICE TRÊS), com 

coordenadas N=7674449.141 e E=725319.510 com azimute de 192°50'36" 

(cento e noventa e dois graus e cinquenta minutos e trinta e seis 

segundos) e distância de 76,00m (setenta e seis metros), encontra-

se o V4 (VÉRTICE QUATRO), com coordenadas N=7674375.077 e 

E=725302.624, com azimute de 202°18'50" (duzentos e dois graus 

dezoito minutos e cinquenta segundos) e distância de 66,00m (sessenta 

e seis metros), encontra-se o V5 (VÉRTICE CINCO), com coordenadas 

N=7674314.131 e E=725277.611, com azimute de 213°12'22" (duzentos e 

treze graus doze minutos e vinte e dois segundos) e distância de 

36,00m (trinta e seis metros), encontra-se o V6 (VÉRTICE SEIS), com 

coordenadas N=7674284.332 e E=725258.107, com azimute de 221°18'26" 

(duzentos e vinte e um graus dezoito minutos e vinte e seis segundos) 

e distância de 42,00m (quarenta e dois metros), encontra-se o V7 

(VÉRTICE SETE) com coordenadas N=7674252.883 e E=725230.471, com 

azimute de 231°50'37" (duzentos e trinta e um graus cinquenta minutos 

e trinta e sete segundos) e distância de 50,00m (cinquenta metros), 

encontra-se o V8 (VÉRTICE OITO), com coordenadas N=7674222.091 e 
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E=725191.249, com azimute de 231°44'32"(duzentos e trinta e um graus 

quarenta e quatro minutos e trinta e dois segundos) e distância de 

50,00m (cinquenta metros) encontra-se o V9 (VÉRTICE NOVE) com 

coordenadas N=7674191.612 e E=725152.423, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V3, V4, V6, V7, V8 e V9, com uma 

área total de 960,00m2 (Novecentos e sessenta metros quadrados) 

confrontando-se pelo V3 com a Rua Centenário, e pelo V9 com área 

remanescente ao lote da Prefeitura Municipal e pelas laterais da 

faixa com área remanescente do mesmo proprietário Prefeitura 

Municipal. 

 

8. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR DA 

DIREITA DO CÓRREGO BARREIRO, GLEBA: 03, com 441,00m2 (Quatrocentos 

e quarenta e um metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V 9 (VÉRTICE NOVE), com 

coordenadas N=7674191.612 e E=725152.423 com azimute de 231°54'05" 

(duzentos e trinta e um graus cinquenta e quatro minutos e cinco 

segundos) e distância de 71,00m (setenta e um metros), encontra-se 

o V10 (VÉRTICE DEZ), com coordenadas N=7674148.112 e E=725096.767, 

com azimute de 231°59'21" (sete graus vinte minutos e cinquenta e 

cinco segundos) e distância de 71,00m (setenta e um metros), 

encontra-se o V11 (VÉRTICE ONZE), com coordenadas N=7674103.927 e 

E=725040.235, com azimute de 55°43'54" (cinquenta e cinco graus 

quarenta e três minutos e cinquenta e quatro segundos) e distância 

de 5,00m (cinco metros), encontra-se o V12 (VÉRTICE DOZE), com 

coordenadas N=7674099.060 e E=724620.621, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V9, V10, V11 e V12, com uma área 

total de 441,00m2 (Quatrocentos e quarenta e um metros quadrados) 

confrontando-se pelo V9 com área remanescente ao lote da Prefeitura 

Municipal, e pelo V12 com a Rua da Previdência e pelas laterais da 

faixa com área remanescente do mesmo proprietário Prefeitura 

Municipal. 

 

9. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR DA 

DIREITA DO CÓRREGO FAZENDINHA, GLEBA 01, com 438,00m2 (Quatrocentos 

e trinta e oito metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 
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de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V1 (VÉRTICE UM), com 

coordenadas N=7673067.484 e E=724042.366, com azimute de 157°41'44" 

(cento e cinquenta e sete graus e quarenta e um minutos e quarenta 

e quatro segundos) e distância de 9,00m (nove metros), encontra-se 

o V2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas N=7673059.450 e E=724045.662, 

com azimute de 062°05'56" (sessenta e dois graus cinco minutos e 

cinquenta e seis segundos) e distância de 50,00m (cinquenta metros), 

encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), com coordenadas N=7673082.690 e 

E=724089.553, encontra-se o V4 (VÉRTICE QUATRO), com coordenadas 

N=7673083.237 e E=724090.644, com azimute de 065°07'00" (sessenta e 

cinco graus sete minutos e zero segundos) e distância de 53,00m 

(cinquenta e três metros), encontra-se o V5 (VÉRTICE CINCO) com 

coordenadas N=7673105.702 e E=724139.078, com azimute de 037°56'15" 

(trinta e sete um graus cinquenta e seis minutos e quinze segundos) 

e distância de 34,00m (trinta e quatro metros), encontra-se o V6 

(VÉRTICE SEIS), com coordenadas N=7673132.077 e E=724159.638, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V1, V2, V3, V4, 

V5 e V6, com uma área total de 438,00m2 (Quatrocentos e trinta e 

oito metros quadrados) confrontando-se pelo V1 com a Margem Direita 

do Córrego Fazendinha, e pelo V6 com área remanescente ao lote da 

Prefeitura Municipal e pelas laterais da faixa com área remanescente 

do mesmo proprietário Prefeitura Municipal.  

10. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO CÓRREGO FAZENDINHA, GLEBA 02, com 594,00m2 (Quinhentos 

e noventa e quatro metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V6 (VÉRTICE SEIS), com 

coordenadas N=7673132.077 e E=724159.638 com azimute de 037°56'15" 

(trinta e sete graus e cinquenta e seis minutos e quinze segundos) 

e distância de 19,00m (dezenove metros), encontra-se o V7 (VÉRTICE 

SETE), com coordenadas N=7673147.015 e E=724171.282, com azimute de 

104°16'55" (cento e quatro graus dezesseis minutos e cinquenta e 

cinco segundos) e distância de 55,00m (cinquenta e cinco metros), 

encontra-se o V8 (VÉRTICE OITO), com coordenadas N=7673133.346 e 

E=724224.980, com azimute de 148°25'40" (cento e quarenta e oito 

graus vinte e cinco minutos e quarenta segundos) e distância de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO  

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 

Praça 28 de Setembro, 317 – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000 

* TEL.: (32) 3559-1900  *  FAX: (32) 3559-1903 *  

Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

 

41,00m (quarenta e um metros), encontra-se o V9 (VÉRTICE NOVE), com 

coordenadas N=7673098.627 e E=724246.316, com azimute de 113°11'04" 

(cento e treze graus onze minutos e quatro segundos) e distância de 

12,00m (doze metros), encontra-se o V10 (VÉRTICE DEZ) com coordenadas 

N=7673094.049 e E=724257.004, com azimute de 189°37'21" (cento e 

oitenta e nove graus trinta e sete minutos e vinte e um segundos) e 

distância de 63,00m (sessenta e três metros), encontra-se o V11 

(VÉRTICE ONZE), com coordenadas N=7673031.849 e E=724246.458, com 

azimute de 280°23'40" (duzentos e oitenta graus vinte e três minutos 

e quarenta segundos) e distância de 8,00m (oito metros) encontra-se 

o V12 (VÉRTICE DOZE) com coordenadas N=7673030.362 e E=724254.563, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V6, V7, V8, V9, 

V10, V11 e V12, com uma área total de 594,00m2 (Quinhentos e noventa 

e quatro metros quadrados) confrontando-se pelo V6 com área 

remanescente ao lote da Prefeitura Municipal, e pelo V12 com a Rua 

São José e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo 

proprietário Prefeitura Municipal.  

11. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 01, com 78,00m2 (setenta e oito 

metros quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e 

descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 

1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida 

(PP) foi materializado no V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas 

N=7674779.763 e E=724681.246 com azimute de 194°25'46" (cento e 

noventa e quatro graus e vinte e cinco minutos e quarenta e seis 

segundos) e distância de 26,00m (vinte e seis metros), encontra-se 

o V2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas N=7674754.218 e E=724674.673, 

finalizando assim a descrição desta área de vértice V1, e V2, com 

uma área total de 78,00m² (setenta e oito metros quadrados) 

confrontando-se pelo V1 com Rua S/N 5, e pelo V2 com a Rua S/N 4 e 

elas laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário 

Prefeitura Municipal. 

12. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 02, com 66,00m2 (sessenta e 

seis metros quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações 

e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, 

sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de 
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partida (PP) foi materializado no V2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas. 

N=7674754.218 e E=724674.673 com azimute de 196°01'21" (cento e 

noventa e seis graus e um minuto e vinte e um segundos) e distância 

de 22,00m (vinte e dois metros), encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), 

com coordenadas N=7674733.157 e E=724668.625, finalizando assim a 

descrição desta área de vértice V2, e V3, com uma área total de 

66,00m² (sessenta e seis metros quadrados) confrontando-se pelo V2 

com Rua S/N 4, e pelo V3 com área remanescente ao lote do proprietário 

Prefeitura Municipal, e pelas laterais da faixa com área do mesmo 

proprietário Prefeitura Municipal. 

13. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 03, com 156,00m2 (cento e 

cinquenta e seis metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V3 (VÉRTICE TRÊS), com 

coordenadas. N=7674733.157 e E=724668.625 com azimute de 222°09'37" 

(duzentos e vinte e dois graus e nove minutos e trinta e sete 

segundos) e distância de 52,00m (cinquenta e dois metros), encontra-

se o V4 (VÉRTICE QUATRO), com coordenadas N=7674694.398 e 

E=724633.530, finalizando assim a descrição desta área de vértice 

V3, e V4, com uma área total de 156,00m² (cento e cinquenta e seis 

metros quadrados) confrontando-se pelo V3 com área remanescente ao 

lote da Prefeitura Municipal, e pelo V4 com área remanescente ao 

lote do proprietário Prefeitura Municipal, e pelas laterais da faixa 

com área remanescente do mesmo proprietário Prefeitura Municipal. 

14. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 04, com 273,00m2 (Duzentos e 

setenta e três metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V4 (VÉRTICE QUATRO), 

com coordenadas N=7674694.398 e E=724633.530 com azimute de 

197°14'46"(cento e noventa e sete graus quatorze minutos e quarenta 

e seis segundos) e distância de 49,00m (quarenta e nove metros) 

encontra-se o V5 (VÉRTICE CINCO), com coordenadas N=7674647.949 e 

E=724619.110, com azimute de 199°24'19" (cinquenta e cinco graus dez 
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minutos e quarenta segundos) e distância de 42,00m (quarenta e sete 

metros), encontra-se o V6 (VÉRTICE SEIS) com coordenadas 

N=7674608.504 e E=724605.216, finalizando assim a descrição desta 

área de vértice V4, V5 e V6 com uma área total de 273,00m² (duzentos 

e setenta e três metros quadrados) confrontando-se pelo V4 com área 

remanescente ao lote da Prefeitura Municipal, e pelo V6 com área 

remanescente ao lote do Sr. Aloisio Santos e pelas laterais da faixa 

com área remanescente do mesmo proprietário Prefeitura Municipal. 

15. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 06, com 567,00m2 (quinhentos e 

sessenta e sete metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V10 (VÉRTICE DEZ), com 

coordenadas N=7674512.151e E=724581.633 com azimute de 193°44'04" 

(cento e noventa e três graus e quarenta e quatro minutos e quatro 

segundos) e distância de 60,00m (sessenta metros), encontra-se o V11 

(VÉRTICE ONZE), com coordenadas N=7674446.973 e E=724565.703 com 

azimute de 193°44'04" (cento e noventa e três graus quarenta e quatro 

minutos e quatro segundos) e distância de 67,00m (sessenta e sete 

metros) encontra-se o V12 (VÉRTICE DOZE), com coordenadas 

N=7674388.688 e E=724551.458, com azimute de 193°44'04" (cento e 

noventa e três graus quarenta e quatro minutos e quatro segundos) e 

distância de 59,00m (cinquenta e nove metros), encontra-se o V13 

(VÉRTICE TREZE) com coordenadas N=7674331.270 e E=724537.424, com 

azimute de 184°40'15" (cento e oitenta e quatro graus quarenta 

minutos e quinze segundos) e distância de 3,00m (três metros), 

encontra-se o V14 (VÉRTICE QUATORZE), com coordenadas N=7674327.960 

e E=724537.154, finalizando assim a descrição desta área de vértice 

V10, V11, V12, V13 e V14, com uma área total de 567,00m² (quinhentos 

e sessenta e sete metros quadrados) confrontando-se pelo V10 com Rua 

Diogo Braga, e pelo V14 com área remanescente ao lote do Sr. Fabiano 

Monteiro Ubaldo e pelas laterais da faixa com área remanescente do 

mesmo proprietário Neusa. 

16. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 12, com 411,00m2 (quatrocentos 

e onze metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 
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confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V32 (VÉRTICE TRINTA E 

DOIS), com coordenadas N=7673442.104 e E=724602.184 com azimute de 

175°15'37"(cento e setenta e cinco graus e quinze minutos e trinta 

e sete segundos) e distância de 21,00m (vinte e um metros), encontra-

se o V33 (VÉRTICE TRINTA E TRÊS), com coordenadas N=7673421.102 e 

E=724603.925 com azimute de 187°31'59" (cento e oitenta e sete graus 

trinta e um minutos e cinquenta e nove segundos) e distância de 

28,00m (vinte e oito metros) encontra-se o V34 (VÉRTICE TRINTA E 

QUATRO), com coordenadas N=7673393.838 e E=724600.320, com azimute 

de 183°23'07" (cento e oitenta e três graus vinte e três minutos e 

sete segundos) e distância de 35,00m (trinta e cinco metros), 

encontra-se o V35 (VÉRTICE TRINTA E CINCO) com coordenadas 

N=7673358.666 e E=724598.239, com azimute de 182°25'45" (cento e 

oitenta e dois graus vinte e cinco minutos e quarenta e cinco 

segundos) e distância de 53,00m (cinquenta e três metros), encontra-

se o V36 (VÉRTICE TRINTA E SEIS), com coordenadas N=7673306.133 e 

E=724596.011, finalizando assim a descrição desta área de vértice 

V32, V33, V34, V35 e V36 com uma área total de 411,00m² (quatrocentos 

e onze metros quadrados) confrontando-se pelo V32 com área 

remanescente ao lote da Prefeitura Municipal, e pelo V36 com área 

remanescente ao lote da Prefeitura Municipal e pelas laterais da 

faixa com área remanescente do mesmo proprietário Prefeitura 

Municipal. 

17. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 13, com 51,00m2 (cinquenta e 

um metros quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações 

e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, 

sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de 

partida (PP) foi materializado no V36 (VÉRTICE TRINTA E SEIS), com 

coordenadas N=7673306.133 e E=724596.011 e com azimute de 182°25'45" 

(cento e oitenta e dois graus e vinte e cinco minutos e quarenta e 

cinco segundos) e distância de 17,00m (dezessete metros), encontra-

se o V37 (VÉRTICE TRINTA E SETE), com coordenadas N=7673289.624 e 

E=724595.311, finalizando assim a descrição desta área de vértice 

V36 e V37, com uma área total de 51,00m² (cinquenta e um metros 

quadrados) confrontando-se pelo V36 com área remanescente ao lote da 
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Prefeitura Municipal, e pelo V37 com área remanescente ao lote do 

Sr. Fernando Gomes Lopes e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Prefeitura Municipal. 

18. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 14, com 84,00m2 (oitenta e 

quatro metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V37 (VÉRTICE TRINTA E 

SETE), com coordenadas N=7673289.624 e E=724595.311 e com azimute de 

182°13'42" (cento e oitenta e dois graus e treze minutos e quarenta 

e dois segundos) e distância de 28,00m (vinte e oito metros), 

encontra-se o V38 (VÉRTICE TRINTA E OITO), com coordenadas 

N=7673264.485 e E=724594.320, finalizando assim a descrição desta 

área de vértice V37 e V38, com uma área total de 84,00m² (oitenta e 

quatro metros quadrados) confrontando-se pelo V37 com área 

remanescente ao lote da Prefeitura Municipal, e pelo V38 com área 

remanescente ao lote da Prefeitura Municipal e pelas laterais da 

faixa com área do lote do Sr. Fernando Gomes Lopes. 

19. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 15, com 84,00m2 (oitenta e 

quatro metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V38 (VÉRTICE TRINTA E 

OITO), com coordenadas N=7673264.485 e E=724594.320 e com azimute de 

182°15'25" (cento e oitenta e dois graus e quinze minutos e vinte e 

cinco segundos) e distância de 28,00m (vinte e oito metros), 

encontra-se o V39 (VÉRTICE TRINTA E NOVE), com coordenadas 

N=7673236.280 e E=724593.222, finalizando assim a descrição desta 

área de vértice V38 e V39, com uma área total de 84,00m² (oitenta e 

quatro metros quadrados) confrontando-se pelo V38 com área 

remanescente ao lote do Sr Fernando Gomes Lopes, e pelo V39 com área 

remanescente ao lote do Sr. Eduardo Carlos Gomes Lopes, e pelas 

laterais da faixa com área do mesmo proprietário Prefeitura 

Municipal. 
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20. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 22, com 549,00m2 (quinhentos e 

quarenta e nove metros quadrados), , conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V58 (VÉRTICE CINQUENTA 

E OITO), com coordenadas N=7675396.362 e E=723643.788 com azimute de 

170°18'15"(cento e setenta graus e dezoito minutos e quinze segundos) 

e distância de 22,00m (vinte e dois metros), encontra-se o V59 

(VÉRTICE CINQUENTA E NOVE) com coordenadas N=7675374.534 e E=723647 

com azimute de 154°24'54" (cento e cinquenta e quatro graus vinte e 

quatro minutos e cinquenta e quatro segundos) e distância de 50,00m 

(cinquenta metros) encontra-se o V60 (VÉRTICE SESSENTA), com 

coordenadas N=7675329.180 e E=723669.233, com azimute de 162°44'34" 

(cento e sessenta e dois graus quarenta e quatro minutos e trinta e 

quatro segundos) e distância de 26,00m (vinte e seis metros) 

encontra-se o V61 (VÉRTICE SESSENTA E UM) com coordenadas 

N=7675304.361 e E=723676.943 com azimute de 153°22'18" (cento e 

cinquenta e três graus vinte e dois minutos e dezoito segundos) e 

distância de 33,00m (trinta e três metros) encontra-se o V62 (VÉRTICE 

SESSENTA E DOIS), com coordenadas N=7675274.762 e E=723691.784, com 

azimute de 112°03'40" (cento e doze graus três minutos e quarenta 

segundos) e distância de 16,00m (dezesseis metros), encontra-se o 

V63 (VÉRTICE SESSENTA E TRÊS) com coordenadas N=7675268.654 e 

E=723706.855 com azimute de 098°09'40" (noventa e oito graus nove 

minutos e quarenta segundos) e distância de 11,00m (onze metros) 

encontra-se o V64 (VÉRTICE SESSENTA E QUATRO), com coordenadas 

N=7675267.030 e E=723718.176, com azimute de 077°28'04" (setenta e 

sete graus vinte e oito minutos e quatro segundos) e distância de 

11,00m (onze metros) encontra-se o V65 (VÉRTICE SESSENTA E CINCO) 

com coordenadas N=7675269.310 e E=723728.429 com azimute de 

050°58'21" (cinquenta graus cinquenta e oito minutos e vinte e um 

segundos) e distância de 14,00m (quatorze metros) encontra-se o V66 

(VÉRTICE SESSENTA E SEIS) com coordenadas N=7675277.983 e 

E=723739.129, finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V58, V59, V60, V61, V62, V63, V64, V65 e V66 com uma área total de 

549,00m² (quinhentos e quarenta e nove metros quadrados) 

confrontando-se pelo V58 com área remanescente ao lote do Sr. Antônio 

Mauricio Cardoso e pelo V66 com a Margem Direita do Córrego Piedade 
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e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário 

Prefeitura Municipal. 

21. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 23, com 9,00m2 (nove metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V67 (VÉRTICE SESSENTA E SETE), com coordenadas 

N=7675278.588 e E=723740.635 com azimute de 060°39'30" (sessenta 

graus e trinta e nove minutos e trinta segundos) e distância de 2,00m 

(dois metros), encontra-se o V68 (VÉRTICE SESSENTA E OITO), com 

coordenadas N=7675279.831 e E=723742.846 com azimute de 324°16'04" 

(trezentos e vinte e quatro graus e dezesseis minutos e quatro 

segundos) e distância de 1,00m (um metro), encontra-se o V69 (VÉRTICE 

SESSENTA E NOVE), com coordenadas N=7675280.973 e E=723742.024, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V67, V68 e V69, 

com uma área total de 9,00m² (nove metros quadrados) confrontando-

se pelo V67 com a área remanescente ao canal e pelo V69 com área 

remanescente a Margem Direita do Córrego Piedade e pelas laterais 

da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Prefeitura 

Municipal. 

22. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA DIREITA DO CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 24, com 477,00m2 (quatrocentos 

e setenta e sete metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V70 (VÉRTICE SETENTA), 

com coordenadas N=7675347.762 e E=723791.950 com azimute de 

149°39'21"(cento e quarenta e nove graus e trinta e nove minutos e 

vinte e um segundos) e distância de 38,00m (trinta e oito metros), 

encontra-se o V71 (VÉRTICE SETENTA E UM) com coordenadas 

N=7675314.710 e E=723811.298 com azimute de 133°03'02" (cento e 

trinta e três graus três minutos e dois segundos) e distância de 

27,00m (vinte e sete metros) encontra-se o V72 (VÉRTICE SETENTA E 

DOIS), com coordenadas N=7675296.536 e E=723830.753, com azimute de 

149°12'38" (cento e quarenta e nove graus doze minutos e trinta e 

oito segundos) e distância de 21,00m (vinte e  um metros), encontra-
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se o V73 (VÉRTICE SETENTA E TRÊS) com coordenadas N=7675278.236 e 

E=723841.657 com azimute de 128°51'01"(cento e vinte e oito graus e 

trinta e cinquenta e um minutos e um segundo) e distância de 29,00m 

(vinte e nove metros), encontra-se o V74 (VÉRTICE SETENTA E QUATRO) 

com coordenadas N=7675259.909 e E=723864.411com azimute de 

097°12'36" (noventa e sete graus doze minutos e trinta e seis 

segundos) e distância de 31,00m (trinta e um metros) encontra-se o 

V75 (VÉRTICE SETENTA E CINCO), com coordenadas N=7675255.994 e 

E=723895.358, com azimute de 074°42'31" (setenta e quatro graus 

quarenta e dois minutos e trinta e um segundos) e distância de 13,00m 

(treze metros), encontra-se o V76 (VÉRTICE SETENTA E SEIS) com 

coordenadas N=7675259.480 e E=723908.108, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V70,V71,V72,V73,V74,V75 e V76 com 

uma área total de 306,00m² (trezentos e seis metros quadrados) 

confrontando-se pelo V70 com a Margem Direita do Córrego Piedade e 

pelo V76 com a área remanescente ao lote da Sra Celia Tormer e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário 

Prefeitura Municipal. 

23. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA ESQUERDA DO CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 01, com 57,00m2 (cinquenta e 

sete metros quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações 

e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, 

sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de 

partida (PP) foi materializado no V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas 

N=7676251.929 e E=723344.523 com azimute de 197°31'19" (cento e 

noventa e sete graus e trinta e um minutos e dezenove segundos) e 

distância de 19,00m (dezenove metros), encontra-se o V2 (VÉRTICE 

DOIS), com coordenadas N=7676234.336 e E=723338.969, finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V1 e V2, com uma área total 

de 57,00m² (cinquenta e sete metros quadrados) confrontando-se pelo 

V1 com a área remanescente a Margem Esquerda do Córrego Piedade e 

pelo V2 com área remanescente a Margem Esquerda do Córrego Piedade 

e pelas laterais da faixa com área ao lote da Prefeitura Municipal. 

 

24. FAIXA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO INTERCEPTOR 

DA ESQUERDA DO CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 02, com 288,00m2 (Duzentos e 

oitenta e oito metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 
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confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V3 (VÉRTICE TRÊS), com 

coordenadas N=7675289.626 e E=723735.799 com azimute de 

324°16'04"(trezentos e vinte e quatro graus e dezesseis minutos e 

quatro segundos) e distância de 8,00m (oito metros), encontra-se o 

V4 (VÉRTICE QUATRO), com coordenadas N=7675296.047 e E=723731.179 

com azimute de 026°40'06" (vinte e seis graus quarenta minutos e 

seis segundos) e distância de 37,00m (trinta e sete metros) encontra-

se o V5 (VÉRTICE CINCO), com coordenadas N=7675329.393 e 

E=723747.927, com azimute de 055°10'40" (cinquenta e cinco graus dez 

minutos e quarenta segundos) e distância de 47,00m (quarenta e sete 

metros), encontra-se o V6 (VÉRTICE SEIS) com coordenadas 

N=7675356.162 e E=723786.411, com azimute de 146°35'48" (cento e 

quarenta e seis graus trinta e cinco minutos e quarenta e oito 

segundos) e distância de 4,00m (quatro metros), encontra-se o V7 

(VÉRTICE SETE), com coordenadas N=7675352.520 e E=723788.812, 

finalizando assim a descrição desta área de vértice V3, V4, V5, V6 

e V7, com uma área total de 288,00m² (duzentos e oitenta e oito 

metros quadrados) confrontando-se pelo V3 com Margem Esquerda do 

Córrego Piedade, e pelo V7 com a Margem Esquerda do Córrego Piedade 

e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário 

Prefeitura Municipal. 

 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Visconde do Rio Branco, 15 de agosto de 2019. 

 
 
 

 
Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


