
    =LEI MUNICIPAL Nº 2.521, DE 07 DE JUNHO DE 2011 = 
“Dispõe sobre nova delimitação do perímetro urbano do Distrito de São Luiz do Japiúba, neste 
Município e dá outras providências”. 

MAURO GILBERTO FANTINI, Prefeito Municipal 
de  General Salgado, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  

 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE 
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

 
    Art. 1º. O perímetro urbano do Distrito de São Luiz do Japiúba, 

neste Município de General Salgado passa a ser o seguinte: "Inicia-se em um vértice denominado 
"0", cravado às margens da Via Vicinal Pedro Pulice e na divisa com Roberto Fulnazare Lopes e Outros; 
Deste segue confrontando com os mesmos, azimute de 117°05'02" e distância de 100,72m até o vértice 
"1", azimute de 130°08'36" e distância de 286,56m até o vértice "2", azimute de  45°16'07" e distância 
de 83,74m até o vértice "3", azimute de 134°53'14" e distância de 232,52m até o vértice "4", azimute de 
224°50'02" e distância de 83,36m até o vértice "5", azimute de 134°30'56" e distância de 87,62m até o 
vértice "6", cravado às margens da Estrada Municipal GES-455; Deste segue transpõe a mesma, 
azimute de 134°24'19" e distância de 9,88m até o vértice "7"; Deste segue confrontando com Antonio 
Galdino, azimute de 214°11'27" e distância de 71,44m até o vértice "8", azimute de 135°34'21" e 
distância de 53,01m até o vértice "9", azimute de 226°48'15" e distância de 50,10m até o vértice "10", 
azimute de 141°33'26" e distância de 103,61m até o vértice "11", azimute de 153°28'33" e distância de 
63,11m até o vértice "12", cravado à margens da Estrada Municipal GES-370; Deste transpõe a mesma, 
azimute de 249°05'19" e distância de 11,18m até o vértice "13"; Deste segue confrontando com Maria de 
Fátima Pulice Martins, azimute de 295°56'05" e distância de 9,35m até o vértice "14", azimute de 
294°38'26" e distância de 8,92m até o vértice "15", azimute de 293°57'56" e distância de 129,77m até o 
vértice "16", azimute de 295°55'10" e distância de 40,88m até o vértice "17", azimute de 273°44'12" e 
distância de 13,81m até o vértice "18", azimute de 294°18'35" e distância de 140,01m até o vértice "19", 
azimute de 258°52'37" e distância de 170,75m até o vértice "20", azimute de 333°50'29" e distância de 
219,35m até o vértice "21",  azimute de 348°23'21" e distância de 226,31m até o vértice "22" (sendo que 
neste trecho transpõe a Estrada Municipal GES-370; Deste segue confrontando com Antonio Galdino, 
azimute de 359°03'08" e distância de 53,92m até o vértice "23", azimute de   5°21'12" e distância de 
132,92m até o vértice "24"; Deste transpõe a Via Vicinal Paulo Pulice, azimute de  42°43'27" e distância 
de 37,13m até o vértice "0"; início desta descrição." 

    Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n.º 1.149, de 07 de 
dezembro de 1982. 
Prefeitura Municipal de General Salgado, 07 de junho de 2011. 
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    Prefeito Municipal 
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