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LEICOMPLEMENTAR N.º 125/2021

"ALTERA A LEI nº.1.556j2017 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

"Dispõe sobre a expansão e alteração do roteiro do perímetro
urbano da cidade sede 'do Município de Alvinlândia."

ABIGAIL CATEU QIAS, Prefeita do Município de Alvinlândia,
Estado de São Paulo, rio uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ.SABER,que a Câmara Municipal de Alvinlândia aprova e ele
sanciona e promulga a seguinte lei: -

Artigo 1º. - Fica alterado o roteiro do perímetro urbano da
cidade de AlvLnlânG:lia,constante de parágrafo único do artigo 1º., da lei Municipal nº.
1.430/14 de 21/03/2014.

v ) .
Artigo 2º .• r Fica incluído no perímetro urbano. da cidade de

Alvin[ândi_a, sede do municlpio de igual nome, criado pela LeI Estadual nº. 5.285, de
19/02{19;59 e iqstaladc aos el/01~196o., umaáfea ale 1,5759 hectares e ou 15,759,44 metros
auodtbdos elenominada NCE~flERI(J)MUNIClPALN,de propriedade da Prefeitura Municipal de
Alvinlâ1nd;i-a. -~,

Parágrafo Único: Rara efeito o disl!>osto neste artigo, a,
descri ão referente a área a "Ser:rncluída no perímetro urbano da .cidade de Alvinlândia, sede" 'no rl'll::Jrnicrí~iode igliJal nome passa ser wmpreendido dentrm dos limites, divisas,
confrontações, rnedid 5, direções, seguimentos, rumos, constantes do Mapa Planialtimétrico
que fica fazendé patite tnfegFi8flte da presente Lei a.seguir descrito.

~-ecal: : 'CtMifERLO MON1CIPALN, Município de Alvinlândia,

Proprietário!' - RREFEll1:JRA,MUNICIPAL DEA[VfNLÂNDIA.

Comarca de Garça, estastc d€ São Paulo,
4j. l

Umita~,ões e confrontações: - Começa no marco cravado nº. 100,
cravado em um ponto, onde faz confrontando com a Área Remanescente do Sítio Ouro Fino
(Matricula nº. 24.097 - Sr. Walmir Magalhães), daí segue na direção 72° 18' 44,10/1 SW,
percorrendo uma distância de 71,06 metros, até o marco 101; daí segue na direção 13° 00'
09,26/1 NE em confronto com Sitio São João - Gleba A (Matricula nº. 19.884 de propriedade
da Sra. Maria Madalena Soares Guerra e outro), percorrendo uma distância de 5,22 metros,
até o marco 102; daí segue na direção 24° 16' 16,84/1 NW em confronto com Sitio São João
Gleba A (Matricula nº. 19.884 de propriedade da Sra. Maria Madalena Soares Guerra e outro),
percorrendo uma distância de 113,13 metros, até o marco 103; daí segue na direção 86° 25'
09,13 NE em confronto com Fazenda Onda Verde (Matricula nº. 16.472 de propriedade do Sr.
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LuizAntônio RosaLima), percorrendo uma distância de 114,43 metros, até o marco 104; daí
segue na direção 690 24' 18,93/1 SEem confronto com FazendaOnda Verde (Matricula nº.
16.472 de propriedade do Sr. LuizAntônio RosaLima), percorrendo uma distância de 19,95
metros, até o marco 105; daí segue na direção 210 46' 36,25" SEem confronto com Fazenda
Rancharia (Matricula nº. 22.900 de propriedade da Sra. Marcia Lima Ferreira Whately e
outro), percorrendo uma distância de 29,90 metros, até o marco 106; daí segue na direção
48040' 58,85" SEem confronto com FazendaRancharia(Matricula nO.22.900de propriedade
da Sra. Marcia Lima Ferreira Whately e outro), percorrendo uma distância de 36,06 metros,
até o marco 107; daí segue na direção 3T 21' 13,60" SE em confronto com Fazenda
Rancharia (Matricula nº. 22:900 de propriedade da Sra. Ma.rcia Lima Ferreira Whately e
outro), percorrendo UJl')adistância de 118",t6 metros, até o marco 108; daí segue na direção
760 54' 16,30" SEem confronto com Estrada ViçinaJ- AV~-010 (Faixa de Domínio 30,00
metros), percorréndo uma distâncTade 41,03 metros" até o marco 109; daí segue na direção
2T 06' 58,06" SEem confronto com F-azertdaRancharia(Matric;CJlanº. 22.900 de propriedade
da Sra. Marda Urna Ferrelra Wn.atelye outro), percorrendo uma distância de 21,31 metros,
até o marco 1:10; daí segue na direção 3r 47( 23,00" SE em confr,?lilto com Fazenda
Rancharia (~atriQula nº. 22.900 de prepriedade da Sra. Marcia Urna Ferreira Whately e
outro), perca rendo uma distância de..69,5.9-metros, até o marco 111; cdaísegue na direção
5T 41' 15)\)0" 5W em confronto corn a Aveniaa Mariana Marttniano Bergqmifl, percorrendo
uma distândcrde 27,67 metros,18téo marc"o':.112;daí'seguena direção 85'.051' 58,00" NWem
confrtO~t0 GQ[T) Área A - Matric la nº- 29.818/ Área .B - Matricula nQ.. 28.81.9,Área C -
Matricula ~:2~.829, perc0rren,do l::I,Tadistância'de 29,06 metros, até o marco 113; daí segue
na direção l o 5&' !l7,OO"NW em confronto com Área D - Matricula nº. 29.821, Área E -
Matricula n~ 28 822: Á ea F- Matricula nº. 29.823, Área G - Matric~l'a nº: 29.824, Área H -
Matricula [l-o 28.825, Área - Mátricula nº. 29,826, percorrendo lima distância de 57,28
metroS: até o-marco 1-1.4;dar segue na direçã'o_S'S°34' 10,(])P{NW em confronto com Área
Remanescente'¬ II ty1atrie'ulanº. '29.817de propr:,~da(deda Sra.C(!ci]ia60nçalves Magalhãese
outros), per<orrend0 uma ~istânç.iade 15,32 metros, até o marco lá; daí segue na direção
410 38' 07,001' N,W' em cenf-rõnto c;gmA:rea Remanescente da Matricula nº. 29.817 de
propriedade da' Sra, éeGiJia'G,o_nçalves'Mcf;ll1ães e outros), percorrendo uma distância de
119,59 metros, até o Ifi~co 1161,rtaí segue na direção 71.04S' 05,00" SWem confronto com
Área Remane~~nt~ da>~p11l'f ' rnº. Q.9~7 de pFepriedade da Sra. Cecilia Gonçalves
Magalhãese oótros), peréorrendo I-IrJlCl distâ da de 57,56 metros,'até o marco 100 (início da~
descrição),em confronto càm~aárea urbanaexistente.

O presente roteiro deste perímetro urbano passaa ser descrito
das seguintesmaneiras:

Roteiro: "Inicia-se no marco MP (APW M 1612), confrontando
com FazendaRancharia- Matricula nº. 22.900 (Sr. Mario Whate/y e Sra. Regina Marcia Lima ~ /
Ferreira Whate/y) e cravado do lado ímpar do alinhamento da Rua Vereador Antônio r
Aparecido, assinalado em planta oficial, e segue com rumos de 210 30' 00,00" SW
percorrendo uma distância de 592,00 metros até o MARCO oi. confro~do
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Magalhães),percorrendo uma distância de 214A4 metros até encontrar o MARCO 34 (Pl-A),
deflete à esquerda e segue com rumos 3380 09' 28,00", confrontando com a Área
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metros até o MARCO 49 (APW M 6581); deflete à direita e segue com rumos 1460 40' 38,00"
SE, confrontando com a Fazenda Rancharia - Matricula nº. 22.900 (Sr. Mario Whate/y e Sra.
Regina Marcia Lima Ferreira Whate/y), percorrendo uma distância de 135,07 metros até o
MARCO 50 (APW M 6580); ainda com as mesmas confrontações, deflete à esquerda e segue
com rumos 82° 58' 38,00" SE, percorrendo uma distância de 308,95 metros até o MARCO MP
(APW M 1612), onde deu origem a descrição do presente roteiro".

Dimensão: O polígono acima descrito abrange uma área
superficial de 754.677,63 rrr', iguais a 0,75467763 Km2.

Artigo 3°. ~' As desR,esas decorrentes com a presente Lei,
correrão por conta çje dotações cpnstantes Q,O orçamento vigente, suplementada se
necessária.
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