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LEI Nº 2.261, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011. 

 

    Cria o Distrito de Nova Fátima. 

 

                   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 - Fica criado, no Município de Salinas MG, um novo Distrito, com a 

denominação de Nova Fátima, servindo de sede o povoado do mesmo nome.  

 

Art. 2º - O distrito de Nova Fátima terá as seguintes limitações: ponto inicial e final – 

começa no divisor de águas dos córregos Baixa Grande e Rancharia, nos limites 

com o município de Rubelita; segue pelo divisor da vertente da margem direita do 

Córrego Rancharia, até alcançar o divisor da vertente da margem esquerda do 

Córrego da Lage Velha, pelo qual continua até alcançar o divisor da vertente da 

margem esquerda do Rio Bananal; segue pela margem esquerda do Rio Bananal, 

passando pela confluência dos córregos da Lage Velha e fundo, até atingir a 

confluência dos córregos da Lajinha e Pinhãozeiro; sobe a encosta fronteira e 

continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do Córrego Pinhãozeiro, até 

atingir o ponto fronteiro à foz do Córrego Água Fria no Córrego Lambari; sempre por 

espigão, desce a encosta e atinge essa foz; continua pelo divisor da vertente da 

margem direita do Córrego Água Fria, até atingir o limite com o município de Santa 

Cruz de Salinas; limite com o município de Santa Cruz de Salinas; limite com o 

município de Comercinho; limite com o município de Rubelita, até o ponto final desta 

descrição.  

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                   Salinas, 23 de fevereiro de 2011. 

 

JOSÉ ANTÔNIO PRATES 

Prefeito Municipal 


