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LEI N2  1.786 

ALTERA AS DIVISAS INTERDISTRITAIS DO MUNICIPIO. 

A Cmara Municipal de Salinas/MG,no uso de suas atribuiçoes legais, 

decreta e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 - Ficam alteradas as divisas internas deste municipio, que 

doravante passaro a ser descritas como se seguem: 
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Nova Matrona a Taiobeiras cruza o lirnite intermunicipal;segue pelo divisor da ver - 

tente da margem esquerda do Ribeiro da Matrona,ate alcançar a nascente do corrego' 

Ferreirpolis,primeiro afluente da margem direita do Rio Taboca ou Taboqueiro a ju-

Sante da vila de Ferr'eiropolis,descendo por este corrego e pelo Rio Taboca ou Tabo-

queiro ate a foz do Rio Seco. 

2 - Entre Os distritos de Nova Matrona e Salinas: 

Começa na foz do Rio Seco no Rio Taboca ou Taboqueiro;desce por este Rio ate sua 

conf1uncia corn o Rio Salinas,e por este ate alcançar a foz do seu af'luente da mar-

gem direita que banha a povoacao de Umburana de Baixo,sobe por este corrego ate sua 

nascente,no espigo divisor da vertente da margem esquerda do corrego Bebedouro,de-

frontando a Escola Manuel Crispim Costa,nos limites corn o municipio de Novorizonte. 

3 - Entre OS distritos de Ferreirpolis e Salinas: 

Começa na foz do Rio Seco no Rio Taboca ou Taboqueiro?sobe 0 espigao da margem es-

querda do Rio Seco e prossegue por divisor de aguas,ate alcançar a chapada da Cru-

zinha,nos limites corn o municpio de Taiobeiras. 

	

Art. 2 2 	A nova linha divisoria passara a prevalecer tao logo se- 

ja publicada esta lei no Ôrgo Oficial do Estado. 

Art. 32 - Fica revogada a Lei n 2  1.779 de 06 de Abril de 1999. 

Art. 42 - Revogadas as disposiçes em contrario,esta Lei entra em 

vigor na data de sua publicaçao. 

Salinas/MG, 14 de Maiod'è 1999. 
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Prefeiyd Municipal 
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