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LEI Nº 1088/2004
Data: 07 de outubro de 2004.
SÚMULA: Delimita o Perímetro Urbano da Sede do Distrito de Groslândia 
e dá outras providências.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de  Lucas  do  Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

Art.  1º- O  perímetro  urbano  da  Sede  do  Distrito  de   Groslândia  fica 
delimitado por esta lei e passa a ter as seguintes confrontações e elementos do perímetro:

I- Confrontações:Norte: com Linha 23; Sul: com lote 11; Leste: com Linha 21; Oeste: com 
lote 11.

II -Elementos do Perímetro: Partindo do marco M-1, cravado nas margens da estrada 
Linha 21 e em comum com o lote 11, segue confrontando com a Linha 21, com azimute 
magnético de 355°58’25’’  e a distância de 715,22 metros  até o marco M-2, situado no 
entroncamento da Linha 21 com a Linha 23, deste segue confrontando com a Linha  23, 
com azimute 219°02’46’’ e a distância de 980,78 metros até o marco M-3, cravado na 
margem da Linha 23 e em comum com o lote 11; deste segue confrontando com o lote 11; 
com azimute  175°05’59’’  e  distância   de  781,24 metros  até  o  marco M-4,  situado  em 
comum com o lote 11, deste segue confrontando  com o lote 11, com azimute de 36°02’00’’ 
e a distância de 1.022,20 metros até o marco M-1, marco que deu origem ao perímetro 
descrito.

Art.  2º-  O mapa  de  localização  do  perímetro  e  memorial  descritivo  em 
anexo, passam a fazer parte integrante da presente Lei 

Art. 3º- A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de outubro de 2004.
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