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, 	
Estado de Mato Grosso 

Preleitura Municipal de Rio Branco 
&P-CABINETE W PREFEITO 

PREFEITURA MWJICLPAL 
GABIrETE DO 

PREFETO 
- 	 LEI II. 9  02 DE24 DR MAIO DR 1983. 	 RIO sFucO-ML 

Fixa as limitesdo per/metro  ur- 
C bano da sede do rnurzicIpio de RIO 

Branco, Estado de Mato Grosso. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DR RIO BRA NCO, Es 
Lado de Nato Grosso: Faço saber que a Carnara Municipal de 	' 
Rio Branco DECRETA e euSAITCIONO a seguinte LEI: 

Artigo 1.2 - Ficam fixados as limites' 
do perirnetro urbana da sede do rflunicipio de Rio Branco, 

Para'grafoünico: ds lirnites do per/me- 
tro urbano da sede do manic/plo de Rio Branco serao as segu!n 
Les: ."Partindo de urn marco situado na margernesquerda do rio 
Branco, 	na divisa corn a propriedade de Ayrton Fonseca Montec 
chi; segue par umd.linha na diregS'o SE ate' encontrar a •rua 
Santa Catarina. 	Dal, 	defletindbpara a esquerda, 	segue par 
esta rua e seu prolongarnento ate' urn ponto conueniente, 	na di 
visa corn a propriedade de Ayrton Fonseca Montecchi. 	Deste 
ponto, 	defletindo para a diretta, 	coma .direç4'o SE encontra' 
o corrego dos Macacos. Subindo este corrego, 	aproximadamente 
450 	(quatrocentos e cincoenta) metros, 	deflete para a dtrei- 

C La em un/ia reta aproximadarnente 1500 	(hum mil 	e quinhentosl 
metros ate' a Estrada Municipal que demanda ao corrego da On- 
ja. 	Desta, 	segue a dir,eita em direçio a rodouia estadual MT- 
125. 	Partindo dali ate o ponto onde se encontra a ponte do 
co'rrego dos Macacos, 	descendo este c6rrego ate' a sua barra 
no rio Branco. 	Desta barra, 	subindo a rio Branco ate' um mar- 
co diuiso'rio de Manoel Fernandes daSilva, 	na margern direita 
do rio. 	Dat, par ama un/ia na direçao SW ate' encontrar o Cam 

£9 de Pouso da sede do munic!pio, 	indo de encontro 	rua CaC 
ceres. 	Segue par esta rua ate' o limite sal do armazem da Corn 
£.anhia de Armaz4ns e Silos do Estado de Nato Grosso/UASEMAT. 
Deste ponto, 	defletindo para a direita ate a cabeceira do car 

C rego do "Teteco". 	Descendo este co'rrego, 	ate na barra do rio 
Branco, 	segue par este rio acima ate' o ponto de partida". 

.Th 

Artigo 2. 	- Esta Lei entrara em vi- 
na data de sua publicaçc?o, 	revogadas as disposiçoes em ' 

contrario. 
Gabinete do Prefeito Municipal do 

Rio Branco, Estado de Mato Grosso; aos 24 dias do mes de maio 
do ano de 1983. 
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