
Lei N° 147/98 
 
 

Define o perímetro urbano do Município de Vespasiano 
Corrêa e dá outras providências. 

 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

  Art. 1° Fica definido por esta Lei que o perímetro urbano do Município é delimitado 

conforme segue: 

  Ponto Inicial: Partindo-se do marco número 01, localizado próximo à pedreira, azimute à 

esquerda = 22°40`NO, com caminhamento anti-horário, ângulo interno de 90º00`, no sentido Noroeste, 

por uma distância 450,0m, onde está o marco número 02, sofrendo deflexão no sentido Sudoeste, com 

ângulo interno de 90º00`, por uma distância 550,0m, onde está o marco número 03, sofrendo deflexão no 

sentido Noroeste, com ângulo interno de 270º00`, por uma distância de 200,0m, onde esta localizado o 

marco número 04; sofrendo deflexão no sentido Sudoeste, com ângulo interno de 90º00`,por uma 

distância de 486,5m, onde está o marco número 05; sofrendo deflexão no sentido Noroeste, com ângulo 

interno de 270º00`, por uma distância de 230,0m, onde está o marconúmero 06; sofrendo deflexão no 

sentido Sudoeste, com ângulo interno de 90º00`, por uma distância de 200,0m, onde está o marco número 

07, sofrendo deflexão no sentido Sudeste, com ângulo interno de 90º00`, por uma distância de 630,0m, 

onde está localizado o marco número 08, sofrendo deflexão no sentido Sudoeste, com ângulo interno de 

270º00`, por uma distância de 150,0m, onde está o marco número 09, sofrendo deflexão no sentido 

Sudoeste, com ângulo interno de 144º30`, por uma distância de 488,0m, onde está o marco número 10; 

sofrendo deflexão no sentido Sudeste, com ângulo interno de 91º00`, por uma distância de 200,0m, onde 

está o marco número 11; sofrendo deflexão no sentido Nordeste, com ângulo interno de 104º05`, por uma 



distância de 570,0m, onde está o marco número 12; sofrendo deflexão no sentido Nordeste, com ângulo 

interno de 200º25`, por uma distância de 1.136,5m, onde está o marco inicial número 01. O mapa com as 

descrições acima mencionadas é parte integrante desta lei. 

  Para futuras confecções de plantas com escalas diversas e apropriadas conforme sua 

finalidade, transformar os dados das coordenadas X e Y, abaixo num sistema de eixos ortogonais, sendo 

que o eixo das ordenadas ou eixos dos “Y” representará o meridiano de referência. 

Estações/Marcos X Y 
01-02                    0,00           0,00 
02-03                173,46       415,17 
03-04              -334,06       627,16 
04-05              -256,97       811,68 
05-06              -705,89       999,20 
06-07              -617,23    1.211,40 
07-08              -801,79    1.288,49 
08-09           -1.044,73       707,14 
09-10           -1.183,15       764,95 
10-11           -1.659,02       656,61 
11-12            -1618,06       460,83 
12-01           -1.048,55       438,29 

 
  Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e revoga a Lei nº 020/97 de 08 

de janeiro de 1997. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa.  

  Aos vinte dias do mês de maio de mil novecentos e noventa e oito. 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


