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LEI MUNICIPAL Nº 2.203, DE 17 DE JUNHO DE 2009. 

 
 

Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 1.752 de 21 de julho de 
1998, e propõe alterações nos limites do perímetro urbano da 
cidade de Salinas/MG. 

 
 

 
                   A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS no uso de suas atribuições legais, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

Art. 1º. O artigo 1º da Lei nº 1.752 de 21 de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“A Zona urbana e suburbana da cidade de Salinas/MG, passa a ser considerada dentro dos 
seguintes limites: 
Tem como ponto inicial a torre da TELEMIG, onde está situado o marco nº. 1 de 
coordenadas (UTM) E = 792548m E N=8211534m, deste em linha reta na direção norte-sul 
e distância de 4.091,00m, tem-se o marco nº. 2 de coordenada (UTM) E= 7900667m e 
N=8208001m, localizado na Fazenda São Fidélis; deste, em linha reta e distância de 
4.858,00 m, tem-se o marco nº. 3, de coordenada (UTM) E= 786568m e N=8205394m, 
localizado na extremidade sul pista do aeroporto municipal de Salinas; deste, em linha reta e 
distância de 3.874,00m, tem-se o março nº. 4 de coordenadas (UTM)=783322m e 
N=8207509m, localizado no posto Havana na BR-251; deste, em linha reta e distância de 
745,00, tem-se o marco nº. 5 de coordenadas (UTM) E= 782911m e N=8208130m, 
localizado na cascalheira existente na margem da estrada Mato Preto; deste, em linha reta e 
distância de 5.373,00m, tem-se o marco nº. 6 de coordenadas (UTM) E=786422m e 
N=8212197m, localizado na margem da estrada Salinas/Lagoinha, ponto do cruzamento da 
rede elétrica de 69.000kv; deste, em linha reta e distância de 4.585,00m, tem-se o março nº. 
7 de coordenadas (UTM) E=788445m e N=8216312m, localizado  no trevo de acesso à 
cidade de Novorizonte, na MG-404; deste, em linha reta e distância de 1.192,00m, tem-se o 
marco nº. 8 de coordenadas (UTM) E=7893304m e N=8217139m, localizado na margem da 
barragem do rio Salinas, ponto por onde passava a estrada MG-404; deste, a linha 
demarcatória segue pela barragem na distância de 1.632,00m, até o marco nº. 9 de 
coordenadas (UTM) E=790762 e N=8216406m, localizado no aterro da barragem; deste, em 
linha reta e distância 3.425,00m, tem-se o marco nº. 10 de coordenadas (UTM) E=793500m 
e N=8214348m, localizado na margem da BR-251, depois do posto Tamboril; deste, em 
linha reta e distância de 2.876,00m, tem-se o marco nº. 1, ponto inicial desta descrição de 
perímetro. De acordo com esta descrição, o perímetro urbano de Salinas será constituído de 
6.300 hectares.” (Nota: datum WGS 84, Fuso: 23, Meridiano Central: 45º) 
 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Salinas, 17 de junho de 2009. 

 
JOSÉ ANTÔNIO PRATES 

Prefeito Municipal 
 

 


