
LEI Nº 932 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012 
  
  

DECLARA COMO DE EXPANSÃO URBANA 
ÁREA DE TERRENO QUE ESPECIFICA. 

  

 O Povo do Município de São Gonçalo Rio Abaixo, Estado de Minas 

Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei, 

  
Art. 1º - Fica declarada como de expansão urbana as seguintes 

áreas localizadas nas proximidades do perímetro urbano do Município de São Gonçalo 

do Rio Abaixo, cujos limites e confrontações constam do Memorial Descritivo abaixo: 

  
Descrição Perimétrica  

Expansão da Área Urbana – Una  
 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de coordenadas N=7.810.821,524 
m e E=670.719,186 m; na margem direita do Rio Una e divisa limítrofe com o perímetro 

urbano existente e  Edirlei Márcio Moreira Lacerda, até o vértice V-441, de coordenadas 

N=7.810.229,927 e E=670.856,619, confrontando com Edirlei Márcio Moreira Lacerda, 

com a distância de 1.572,52 m; deste segue até o vértice V-442, de coordenadas 

N=7.810.209,262 e E=670.800,115, confrontando com Edimir da Conceição Moreira 

Lacerda, com a distância de 60,15 m; daí, virando à esquerda até o V-443, de 

coordenadas  N=7.810.095,576 e E=670.816,774, segue confrontando com Edimir da 

Conceição Moreira Lacerda, com a distância de 114,87 m; daí, seguindo a cerca, 

atravessando a Estrada São Gonçalo – UNA  até o brejo, e seguindo  até a lagoa, 

segue confrontando com Edimir da Conceição Moreira Lacerda até o  V-444, de 

coordenadas N=.7809.909,378 e E=670.661,287, com a distância de 239,65 m; do V-
444, virando à direita até o  V-445, de coordenadas N=7.810.095,941 e E=670.466,149, 



segue confrontando com Edimir da Conceição Moreira Lacerda, com a distância de 

265,08 m; deste ponto, virando à direita até o V-05, de coordenadas N=7.810.067,278 e 

E=670.555,122, com a distância de 93,48 m; daí até o V-04 de coordenadas 

N=7.810.293,001 e E=670.627,837; com a distância de 237,43 m; daí até o V-03 de 

coordenadas N=7.810.306,486 e E=670.648,089, com a distância de 24,33 m; daí até o  

V-02 de coordenadas N=7.810.412,0710 e E=670.656,844, com a distância de 106,58 
m; daí segue com a distância de 413,54 m; até o V-01, ponto inicial da descrição deste 

perímetro, confrontando até aqui com o perímetro urbano existente. 

 
 Descrição Perimétrica  

Expansão da Área Urbana – Área Central  
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N=7.809.943,902 e 
E=673.308,768; na margem direita da MG 129, no sentido de Itabira a São Gonçalo do 

Rio Abaixo e divisa limítrofe com o perímetro urbano existente , deste, seguindo a cerca 

e passando pelos pontos: 152 de coordenadas N=7.809.962,672 e E=673.249,730, 151 

de coordenadas N=7.809981,714 e E=673.191,461,  150 de coordenadas 

N=7.810.000,333 e E=673.131,028, 149 de coordenadas N=7.810.017,263 e 

E=673.055,818, confrontando com o perímetro urbano existente; daí virando à direita e 

passando pelos pontos: 153 de coordenadas N=7.810.235,182 e E=673.017,653, 154 

de coordenadas N=7.810.428,423 e E=672.963,520, até o ponto 155 de coordenadas 

N=7.810.729,071 e E=672.485,116, confrontando com área do Sr. Adair Raimundo 

Fonseca; daí virando à direita e passando pelos pontos: 156 de coordenadas 

N=7.810.794,000 e E=672.559,000, 157 de coordenadas N=7.810.839,000 e 

E=672.748,000, 158 de coordenadas N=7.810.992,000 e E=672.750,000, 159 de 

coordenadas N=7.811.052,000 e E=672.830,000, 160 de coordenadas 

N=7.811.143,786 e E=672.798,185, 161 de coordenadas N=7.811.184,284 e 

E=672.778,894, 162 de coordenadas N=7.811.229,366 e E=672.768,231, 163 de 

coordenadas N=7.811.349,662 e E=672.621,092, 164 de coordenadas 

N=7.811.343,250 e E=672.573,381, 165 de coordenadas N=7.811.329,683 e 



E=672.542,791, 166 de  coordenadas N=7.811.341,800 e E=672.453,950, 167 de 

coordenadas N=7.811.339,065 e E=672.412,253, 168 de coordenadas 

N=7.811.323,491 e E=672.302,986, 169 de coordenadas N=7.811.332,572 e 

E=672.258,381, 170 de coordenadas N=7.811.337,699 e E=672.181,480, 171 de 

coordenadas N=7.811.368,460 e E=672.170,349, 172 de coordenadas 

N=7.811.389,915 e E=672.153,697, até o ponto 173 de coordenadas N=7.811.428,363 

e E=672.097,723, confrontando com área do Sr. José Augusto Teixeira; daí virando à 

direita e passando pelos pontos: 174 de coordenadas N=7.811.485,074 e 

E=672.111,043, 175 de coordenadas N=7.811.507,740 e E=672.130,731, 176 de 

coordenadas N=7.811.552,384 e E=672.145,925, 177 de coordenadas 

N=7.811.609,649 e E=672.183,953, 178 de coordenadas N=7.811.650,316 e 

E=672.175,512, 179 de coordenadas N=7.811.650,316 e E=672.175,512, 179 de 

coordenadas N=7.811.682,409 e E=672.124,231, 180 de coordenadas 

N=7.811.752,142 e E=672.064,838, 181 de coordenadas N=7.811.804,357 e 

E=672.008,980, 182 de coordenadas N=7.811.810,895 e E=671.984,199, 183 de 

coordenadas N=7.811.834,399 e E=671.966,726, 184 de coordernadas 

N=7.811.861,793 e E=671.980,451, 185 de coordenadas N=7.811.892,024 e 

E=672.017,638, até o ponto 186 de coordenadas N=7.812.011,152 e E=672.090,717, 

confrontando com área do Sr. Daniel Geraldo dos Santos;  daí virando à direita e 

passando pelos pontos: 187 de coordenadas N=7.812.006,785 e E=672.144,661, 188 

de coordenadas N=7.811.998,115 e E=672.162,289, até o ponto 189 de coordenadas 

N=7.811.993,228 e E=672.205,038, confrontando com área do Sr. Elio de Fátima Silva; 

daí, passando pelos pontos: 190 de coordenadas N=7.811.989,993 e E=672.307,894, 

191 de coordenadas N=7.811.978,580 e E=672.354,882, 192 de coordenadas 

N=7.811.926,256 e E=672.407,559, 193 de coordenadas N=7.811.915,590 e 

E=672.433,403, 194 de coordenadas N=7.811.897,559 e E=672.443,298, 195 de 

coordenadas N=7.811.865,219 e E=672.470,995, 196 de coordenadas 

N=7.811.867,810 e E=672.537,199, 197 de coordenadas N=7.811.839,398 e 

E=672.576,802, 198 de coordenadas N=7.811.859,154 e E=672.635,466, 199 de 

coordenadas N=7.811.874,931 e E=672.748,606, 200 de coordenadas 



N=7.811.904,635 e E=672.772,706, até o ponto 201 de coordenadas N=7.811.917,451 

e E=672.809,702, confrontando com área do Sr. Abílio Afonso Alves; daí passando 

pelos pontos: 202 de coordenadas N=7.811.934,480 e E=672.827,710, 203 de 

coordenadas N=7.811.953,140 e E=672.898,044, 204 de coordenadas 

N=7.811.984,801 e E=672.940,628, 205 de coordenadas  N=7.812.071,678 e 

E=673.025,149, 206 de coordenadas N=7.812.110,330 e E=673.122,078, 207 de 

coordenadas N=7.812.112,451 e  E=673.261,904, até o ponto 208 de coordenadas 

N=7.812.144,588 e E=673.332,127, situado na margem direita da MG 129 no sentido 

de Itabira a São Gonçalo do Rio Abaixo, confrontando com área de Espólio de Antônio 

Bonifácio da Silva; daí atravessando a MG 129 até o ponto 209 de coordenadas 

N=7.812.155,294 e E=673.360,151 e passando pelos pontos: 210 de coordenadas 

N=7.812.094,853 e E=673.383,240, 211 de coordenadas N=7.812.059,398 e 

E=673.401,202, 212 de coordenadas N=7.812.028,519 e E=673.435,925, 213 de 

coordenadas N=7.811.952,848 e E=673.571,431, 214 de coordenadas 

N=7.811.937,285 e E=673.590,176, 215 de coordenadas N=7.811.915,548 e 

E=673.602,391, 216 e coordenadas N=7.811.636,475 e E=673.679,496, 217 de 

coordenadas N=7.811.585,079 e E=673.681,715, 218 de coordenadas 

N=7.811.546,227 e E=673.671,545, 219 de coordenadas N=7.811.449,909 e 

E=673.623,917, 220 de coordenadas N=7.811.425,161 e E=673.605,147, 221 de 

coordenadas N=7.811.390,027 e E=673.584,278, 222 de coordenadas 

N=7.811.347,985 e E=673.580,004, 223  de coordenadas N=7.811.298,876 e 

E=673.588,056, 224 de coordenadas N=7.811.249,291 e E=673.591,299, 225 de 

coordenadas N=7.811.215,246 e E=673.578,143, 226 de coordenadas 

N=7.811.036,826 e E=673.453,444, 227 de coordenadas N=7.811.015,207 e 

E=673.447,811, 228 de coordenadas N=7.810.990,458 e E=673.446,030, 229 de 

coordenadas N=7.810.955,358 e E=673.440,758, 230 de coordenadas  

N=7.810.874,349 e E=673.407,113, 231 de coordenadas de N=7.810.834,348 e 

E=673.379,809, 232 de coordenadas N=7.810.819,517 e E=673.327,548, 233 de 

coordenadas N=7.810.818,339 e E=673.263,585, 234 de coordenadas 

N=7.810.805,047 e E=673.211,242, 235 de coordenadas N=7.810.757,493 e 



E=673.186,209, 236 de coordenadas N=7.810.585,124 e E=673.200,917, 237 de  

coordenadas N=7.810.397,619 e E=673.220,994, 238 de coordenadas 

N=7.810.362,753 e E=673.220,712, 239 de coordenadas N=7.810.328,894 e 

E=673.212,387, 240 de coordenadas N=7.810.284,313 e E=673.195,880, 241 de 

coordenadas  N=7.810.251,050 e E=673.195,071, 242 de coordenadas 

N=7.810.224,404 e E=673.214,999, 243 de coordenadas N=7.810.153,449 e 

E=673.321,426, 244 de coordenadas N=7.810.098,096 e E=673.367,042, 245 de 

coordenadas N=7.810.029,081 e E=673.368,744, até o ponto 246 de coordenadas 

N=7.809.938,974 e E=673.324,146, até aqui todos os pontos estão situados à margem 

esquerda da MG 129 no sentido de Itabira a São Gonçalo do Rio Abaixo; daí 

atravessando a MG 129 até o  1, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

 
Art. 2º - Fica declarado de interesse social todo e qualquer 

empreendimento com fins a promover o parcelamento da área acima identificada. 

  
Parágrafo Único – A declaração de interesse social não exime o 

proprietário e/ou empreendedor do parcelamento de respeitar legislação aplicável às 

suas atividades. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

   
 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de fevereiro de 2012. 

 
 
 

RAIMUNDO NONATO BARCELOS 
PREFEITO MUNICIPAL 


