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Mat. 131.088-2

Estabelece as areas urbanas e de
expansao urbana do Municipio.

o PREFEITO

DO MUNICiPIO DE AREAL, no uso de suas atribuiyoes legais, e;
CONSIDERANDO
0 que dispoe a Lei Municipal nO 142, de 11 de dezembro de 1997,
combinado com as disposiyoes da Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979;
CONSIDERANDO
a necessidade de estabelecer as areas urbanas do Municipio para fins de
realizayao do Censo Geral de 2000;

Art. 10 -

E declarada

como urbana, toda a area compreendida pela
descrir;ao do seguinte perimetro: Comeya na divisa intermunicipal com Tres Rios no Rio
Piabanha, de onde, em linha reta, corta a BR-RJ-040 e sobe pela linha de vertentes do espigao
mais proximo, indo atingir a linha de curneada da
Serra do Mundo Novo (limite
intermunicipal com Tres Rios), seguindo por esta linha divisoria, vai encontrar a Estrada
Municipal "Mundo Novo"; deste ponto desce pelo eixo da referida estrada, ate atingir urn
ponto distante a 600 (seiscentos) metros em reta, da margem do Rio Piabanha; deste ponto
segue por urna linha de deslocamento, a montante do mesmo Rio, obedecendo urna distancia
de 600 (seiscentos) metros ate atingir urn ponto ao final da Alameda Santa Rita; deste ponto
continua em linha de deslocamento, obedecendo uma distancia de 500 (quinhentos) metros
dos eixos desta Alameda, da Avenida Presidente Vargas, da Rua Afonsina e Estrada
ArealiBemposta (antiga Estrada Rio Bahia), ate a linha divisoria com 0 Municipio de Tres
Rios, na Serra dos Portoes, num ponto a urna distancia aproximada de 150 (cento e cinqiienta)
metros do inicio da Estrada da Fazenda Bemposta, antiga Estrada Rio Bahia; deste ponto,
obedecendo esta linha de divisa intermunicipal, retorna ao centro de Areal, na mesma linha de
deslocamento e distancia de 500 (quinhentos) metros, ate um ponto fronteiro ao inicio da Rua
Abraao Messa; deste ponto, continuando em linha de deslocamento, a urna distancia de 500
(quinhentos) metros dos eixos desta Rua, da Rua Jose Magrani e da Estrada do Morro Grande,
ate atingir um ponto fronteiro a Barragem da Represa do Rio Preto, a 3 (tres) quilometros
aproximadamente, a montante do centro de Areal; deste ponto, em reta atinge a citada
Barragem e continua em linha reta (limite intermunicipal com Petropolis), ate 0 centro da
Ponte Metalica da extinta E.F.L., sobre 0 Rio Piabanha, de onde, subindo pela linha de
vertentes do espigao mais proximo, divisor do Ribeirao do Cedro e do Rio Piabanha (limite
intermunicipal com Petropolis), ate atingir a Rodovia Federal BR-RJ-040, no antigo Timel do
Cedro, nas proximidades do km 45 (limite intermunicipal com Petropolis); deste ponto,
continua pela divisa intermunicipal, em direyao ao Morro do Cedro, ate urn ponto a 800
(oitocentos) metros distante do eixo da citada rodovia; deste ponto, segue por urna linha de
deslocamento, obedecendo a mesma distancia de 800 (oitocentos) metros do eixo da Rodovia
Federal BR-RJ-040, ate encontrar a Estrada Municipal "Boa Uniao"; a partir deste ponto esta
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linha de deslocamento passa para 400 (quatrocentos) metros de distancia dos eixos da
Rodovia Federal BR-RJ-040, ate 0 cruzamento desta Rodovia com 0 Rio Piabanha e da
Avenida Jorge Luiz dos Santos, esta em toda a sua extensao, continuando por esta linha ate
atingir 0 Rio Fagundes; por este Rio (limite intermunicipal com Paraiba do SuI), ate 0 Rio
Piabanha; por este Rio (limite intermunicipal com Paraiba do SuI, pela margem esquerda), ate
o ponto de limite intermunicipal com Tres Rios, ponto inicial deste perimetro urbano.
Art. 2° - Sao tambem dec1aradas como urbanas, as areas
isoladas constituidas das localidades de Vila Dantas, Boa Esperan~a, Cachoeirinha,
Condominio Residencial das Acacias, Condominio Fazenda das Roseiras, Condominio
Paddock e Condominio e Loteamento Vila Dantas.
Art. 3° - As areas que constituem 0 territorio do Municipio
0
0
exc1uidasnos artigos 1 e 2 deste Decreto, SaDdec1aradasde expansao urbana.
~,
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~ao,
revogadas as disposi~oes em contrario.

