Mensagem Nq.
Excelentissima Senhora

Maria da Conceigio dos Anjos
Presidente da Cdmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro.

Excelentissima Senhora Presidente
Excelentissimos Senhores Vereadores,

Apraz-me remeter a essa Casa Legislativa, para apreciagio, o incluso Projeto de Lei que

TRANSFORMA ANN,q. DE TERRAS RURAIS EM URBANA,

E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS.

Tal projeto de lei cuida da transformaglo de terras rurais em 6rea urbana, que vai
acompanhado de segundo Memorial Descritivo do im6vel, contendo a inea total, descrigio do
perimetro, suas coordenadas e confrontag6es.

Para reforgar a legalidade do projeto,

o Executivo

destaca a

Lei ne 10.25912071 -

Estatuto da Cidade, alterada pela Lei ne 12.608/2012, que estabelece no seu Art. 42-B a
possibilidade de o Municipio ampliar o seu perimetro urbano, por meio de projeto especifico,
instituido por lei municipal, com respaldo no Plano Diretor Urbano.

Tamb6m a jurisprud6ncia tem se firmado no sentido de reconhecer

a

finalidade

urbanistica desempenhada pelas ch5caras e sitios de recreio na zona rural. Essa 6 uma forma de
crescimento horizontal das cidades, segundo a qual, os conceitos de solo urbano e solo rural
(usados na

Lei de Parcelamento do Solo Urbano como sin6nimos de im6vel urbano e im6vel

rural) n6o se confundem com osdezonaurbana ezonarural.

Ao ensejo, convicto da import0ncia e urgdncia da tutela legal conferida ao projeto de lei
adunado, solicito, a apreciagio de seus termos por esta r. Casa Legislativa, oportunidade em

que renovo meus protestos de admiragdo

e

aprego por Vossa Excel€ncia

e aos dignos

componentes dessa Cimara Municipal.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe,

em04deagosto de2075.
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DE 04 DE AGOSTO DE 2015。

TRANSFORMA AREA DE TERRAS
RURAIS EⅣI URBANA,E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. le. Fica transformado

em 6rea urbana uma gleba de terras, partindo do

v6rticeV.1,situadonolimitecom,definidopela
coordenada geogrSfica de Latitude 10o51'57" Sul e Longitude 37"07'51" Oeste, SIRGAS
2000 e pela coordenada plana UTM 8.798.214,2524 m Norte e 704.305,5921 m Leste,

referida ao meridiano central 39o'WGr; deste, confrontando neste trecho com a Faixa de
Dominio da DESO, no quadrante Nordeste , seguindo com distdncia de 182,272 m e
azimute plano de 153o46'L2" , chega-se ao v6rtice ]!! , deste, confrontando neste trecho
com
, no quadrante Sul ,
seguindo com distdncia de 146,210 m e azimute plano de 265"40'28", chega-se ao
v6rtice V-03. deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distdncia de 104,206 m e
azimute plano de 3"04'08" , chega-se ao v6rtice ![, deste, ro quadrante Noroeste ,
seguindo com distdncia de 69,704 m e azimute de 1"09'22" , chega-se ao vr6rtice y1Q!,

deste,confrontandonestetrechocom,noquadrante
Noroeste, seguindo com distincia de 58,715 m e azimute plano de 89"11'07" , chega-se
ao v6rtice E!., ponto inicial da descriEio deste perimetro, perfazendo uma 6rea total de
17.358,84m'.

Art. 2e. A finalidade desta zona urbana especifica ser5 para a construgio
implantaEio do Instituto M6dico Legal

- IML do Estado de Sergipe,

e

com o objetivo de

atender a demanda de todo o Estado.

Art.

3s. Esta

Lei entra em vigor na data de sua publicaEio.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, Estado de
Sergipe, em 04 de agosto de2015
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