
 

 

 

 

LEI Nº 0469/2013. 

 

Dispõe sobre a organização 

territorial do Município e 

estabelece o perímetro 

urbano e a zona de expansão 

urbana do Município de Santa 

Bárbara do Leste/MG.  

 

Art. 1º. O Município de Santa Bárbara do Leste se organiza em 

área urbana e rural, com o objetivo de estabelecer a porção do 

território com prioridade para implantação de atividades 

urbanas, devendo, para tanto, obedecer ao estabelecido nas 

Leis de uso e ocupação do solo, parcelamento e sistema viário 

básico. 

 

Art. 2º. A organização do território do Município de Santa 

Bárbara do Leste/MG tem por base as localidades conforme as 

seguintes denominações e delimitações: 

 

I. ZONA URBANA: A zona urbana está assim delimitada: marco 

01, Datum SIRGAS 2000, Fuso 23 K descrito em planta anexa, 

com coordenadas U T M Este (X) 799.388,7869 e Norte (Y) 

7.790.662,2430; do vértice 01 segue em direção até o 

vértice 02 no azimute 110°02'02", em uma distância de 

803,80 m, confrontando com Município de Santa Barbara do 

Leste, por divisa com Divisa interna; do vértice 02 segue 

em direção até o vértice 03 no azimute 120°07'27", em uma 

distância de 693,80 m, confrontando com Município de Santa 

Barbara do Leste, por divisa com Divisa interna; do vértice 

03 segue em direção até o vértice 04 no azimute 187°42'14", 

em uma distância de 1.681,73 m, confrontando com Município  



 

 

 

 

 

de Santa Barbara do Leste, por divisa com Divisa interna; 

do vértice 04 segue em direção até o vértice 05 no azimute 

166°21'24", em uma distância de 836,43 m, confrontando com 

Município de Santa Barbara do Leste, por divisa com Divisa 

interna; do vértice 05 segue em direção até o vértice 06 no 

azimute 177°28'22", em uma distância de 945,82 m, 

confrontando com Município de Santa Barbara do Leste, por 

divisa com Divisa interna; do vértice 06 segue em direção 

até o vértice 07 no azimute 280°20'33", em uma distância de 

846,07 m, confrontando com Município de Santa Barbara do 

Leste, por divisa com Divisa interna; do vértice 07 segue 

em direção até o vértice 08 no azimute 216°58'02", em uma 

distância de 1.059,83 m, confrontando com Município de 

Santa Barbara do Leste, por divisa com Divisa interna; do 

vértice 08 segue em direção até o vértice 09 no azimute 

283°33'55", em uma distância de 1.093,98 m, confrontando 

com Município de Santa Barbara do Leste, por divisa com 

Divisa interna; do vértice 09 segue em direção até o 

vértice 10 no azimute 340°14'05", em uma distância de 

1.520,21 m, confrontando com Município de Santa Barbara do 

Leste, por divisa com Divisa interna; do vértice 10 segue 

em direção até o vértice 11 no azimute 334°08'28", em uma 

distância de 1.258,15 m, confrontando com Município de 

Santa Barbara do Leste, por divisa com Divisa interna; do 

vértice 11 segue em direção até o vértice 12 no azimute 

0°49'21", em uma distância de 706,94 m, confrontando com 

Município de Santa Barbara do Leste, por divisa com Divisa 

interna; do vértice 12 segue em direção até o vértice 13 no 

azimute 83°49'29", em uma distância de 883,31 m, 

confrontando com Município de Santa Barbara do Leste, por 

divisa com Divisa interna; do vértice 13 segue em direção  



 

 

 

 

 

até o vértice 14 no azimute 115°10'47", em uma distância de 

573,10 m, confrontando com Município de Santa Barbara do 

Leste, por divisa com Divisa interna; do vértice 14 segue 

em direção até o vértice 15 no azimute 12°02'26", em uma 

distância de 667,44 m, confrontando com Município de Santa 

Barbara do Leste, por divisa com Divisa interna;  

finalmente do vértice 15 segue até o vértice 01, (início da 

descrição), no azimute de 43°42'08", na extensão de 985,57 

m, confrontando com Município de Santa Barbara do Leste, 

fechando assim uma área de 1.146,9743 ha, conforme croqui 

anexo que fica fazendo parte integrante desta Lei, como 

ANEXO I; 

 

II. ZONA DE EXPANSÃO URBANA: A zona de expansão urbana 

estende-se por uma faixa de até 1,0 Km (um quilômetro) a 

partir dos limites da zona urbana descrita no inciso I 

deste artigo; 

 

III. ZONA RURAL: A zona rural está fixada a partir do 

limite fixado para a zona de expansão urbana. 

 

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

revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 

Municipal nº. 387/2008. 

 

 Santa Bárbara do Leste, 16 de maio de 2013. 

 

 

 

José Geraldo Correa de Faria 

Prefeito Municipal 



 


