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LEI N.º 825/2018 

  

 

 

Define o perímetro urbano da Comunidade de São Luiz, e 
dá outras providências. 

 

 

 O Povo do Município de Conceição de Ipanema, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes na Câmara Municipal, aprova a seguinte Lei: 

 

 

 Art. 1º - Fica definido, nos termos desta Lei, o perímetro urbano da comunidade de 

SÃO LUIZ, no Município de Conceição de Ipanema/MG, que se inicia no ponto P01, de coordenadas N 

7.791.930,22m e E 225.936,87m; deste segue confrontando com a propriedade de particulares, com 

azimute de 358°48'23" por uma distância de 496,89m, até o ponto P02, de coordenadas N 

7.792.427,00m e E 225.926,52m; deste segue com azimute de 333°19'16" por uma distância de 

808,12m, até o ponto P03, de coordenadas N 7.793.149,08m e E 225.563,68m; deste segue com 

azimute de 295°50'50" por uma distância de 683,81m, até o ponto P04, de coordenadas N 

7.793.447,21m e E 224.948,27m; deste segue com azimute de 245°42'48" por uma distância de 

316,04m, até o ponto P05, de coordenadas N 7.793.317,22m e E 224.660,20m; deste segue com 

azimute de 179°06'59" por uma distância de 619,45m, até o ponto P06, de coordenadas N 

7.792.697,84m e E 224.669,76m; deste segue com azimute de 112°23'46" por uma distância de 

350,24m, até o ponto P07, de coordenadas N 7.792.564,40m e E 224.993,58m; deste segue com 

azimute de 157°01'13" por uma distância de 821,88m, até o ponto P08, de coordenadas N 

7.791.807,74m e E 225.314,45m; deste segue com azimute de 78°52'03" por uma distância de 634,36m, 

até o ponto P01, onde teve início essa descrição. 

 

 

Art. 2º -Integra a presente Lei o Levantamento Topográfico Planimétrico, correspondente à descrição 

contida no artigo anterior, constituindo-se o seu Anexo I. 

 

  

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 Conceição de Ipanema/MG 11 de Julho de 2018. 

 

 

 

Samuel Lopes de Lima 

Prefeito Municipal  


