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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES

de 31 de dezembro

de 1993.

DA CIDADE DE S~O JOS~
DIRETRIZES

AMADOR PINHEIRO

005 SANTOS

PARA O PAfi

NETO, Prefeito

Munici-

pal de Sço José das Missões-RS.
faço saber no cumprimento ao disposto no arte 79,
I V, da Lei Orgânãca, que a Câmara r'1unicipal de Vereado res aprovou
e eu sanciono

e promulgo

a seguinte

LEI:
Art. lQ - fica criado o perfmetro
de são José das Missmes,

tendo os seguintes

urbano da cidade

pontos de refer~ntia,

sempre em linha reta: Partindo-se do Cemitério MuniCipal, rumo ao
norte, at~ a nascente nas terras de fior D~l Masa e Brasil Souza.
,
r
~
Deste ponto, rumo ao Nordeste, ate a nascente nas terras da ramllia farias. Dali, ainda, rumo ao Nordeste, até a lage de pedras
na 'Vila Tereza. E deste ponto segue rumo ao Sul, até o açude nas
terras de Lauro Knorst. Deste ponto, rumo ao Sudoeste, at~ a barragem e dali, rumo ao Oeste, até o Cemitério
partida, conforme
t-e desta Lei.

Municipal,

mapa em anexo, que fica fazendo

ponto de

parte integran-

Art. 2º - Todo o parcelamento do solo na área ab~
gida por esta Lei deverá obedecer as disposições da Lei federal
nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e demais Leis Municipal atinentes a matiria.
Art. lº - O proprietário com área atingida por esta Lei que continuar usando o solo para fins agrícola pu pastoril
não ficará obrigado a executar o arruamento e estará isento do I~
posto Predial Territorial Urbano - IPTU -, enquanto não det entra
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da com o processo de loteamento

do processo
prietário.

na Prefeitura

Municipal.

Par~grafo ~nico - Todo e qualquer custo iBerente
;
de lotearnento sera de inteira responsabilidade do pro-

Art. 4º - A presente Lei en~ra em vigor na data de
sua publicação, reuogando-se as disposições em contr~rio.

G~8INETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DE S~O JOSt DAS MI~

SuES, aos 31 de dezembro de 199a.
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