DECRETO N9 2773, DE 15 DE ABRIL DE 1986.

Dispõe sobre a consideração de área "Non Ae
dificandi" adjacente ao Parque do Paço Mun^
cipal de acordo com o art. 17 da Lei Munici^
pai 2205/83 e dá outras providências.

Cy^

O Prefeito Municipal de Itabira, no uso de
suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 17, parâ-]
grafo 19, 29 e 39 da Lei Municipal 2205,de 07 de abril de 1983;
DECRETA:

a

Artigo 19 - Fica considerada como área "Non
aédificandi", integrando a ZE-1 desta cidade a área de terreno de
finida pelo seguinte poligonal: tem seu vértice de partida no ponto onde o divisor das águas do Vale da Avenida das Rosas com
as
águas do Vale do Sítio do prédio da nova Prefeitura, intercepta o
perímetro superior da área desapropriada para o Parque do Paço Municipal, sobe por esse divisor até um ponto distante 30 (trinta) me
tros da Rua das Orquídeas, flete para a direita segundo um ângulo
de 90 (noventa) graus, segue até cortar o prolongamento da borda '
externa da referida rua, segue por essa borda até atingir a Ruados
Cravos, segue pela borda inferior dessa rua até seu cruzamento com
o divisor das águas do Vale da nova Prefeitura com as do Vale
do
Campo do Grêmio, desce por esse divisor até atingir o perímetro su
perior da área desapropriada para o Parque do Paço Municipal; segue por esse perímetro até o ponto de partida.
Artigo 29 - Essa área, após levantamento e
demarcação definida com afixação de marcos de concreto em seus vértices, será cercada e imediatamente arborizada, preferentemente cxjn
espécimes frutíferos e/ou ornamentais; com vistas a proteção ambien
tal do local. * t^

^

Vi.

02

Parágrafo único - Serão admitidas edificações
destinadas a lazer e vias locais, desde que projetadas antes da arbo
rização.

Artigo 39 - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

O

Prefeitura Municipal de Itabira, 15 de abril de 1986

j.

JOSÉ MAURÍCIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

O

SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO
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