
NATUBA 
Mais Trabalho, Sovas Conquistas 

LEIW 583 2016 
Disp3e sobre a delimitação do 

perímetro urbano do Distrito Pirauá e da 
Sede do município de Natuba - PB, e dá 
outras providências. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE NATl^BA, sua 
Excelência o senlior José LULS da Silva fillio. no uso de fiias atiilniiçdes qne llie são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Oigãmca do Mmucipio íàço saber qne, em 
sessão realizada em 04 03/2016, a Càmaia Miuucipal de \'ereadoies aprovou e en sanciono 
a segimite Lei: 

Art. 1° - Esta Lei tem por tinalidade delimitai o perimetro mbano do Dtstiito Puauá 
e da Sede do nuinicipio de Natuba - PB 
I '̂ . ft 

Art. V - O nuuucipio de Natuba - PB, fica dividido em área mbana e nual 

§ 1" - A aiea uibana do Distiito Puaua deste mumcipio, corresponde ao disposto no 
Alt. 3", § L\ a area urbana da Sede do muiucipio de Natuba - PB, corresponde ao disposto 
no Ali. 4°, § r desta Lei 

§ 2* - A ájea niral do mumcipio de Natuba - PB conesponde a toda àiea do 
município que esteja fora do perímetro Urbano. 

Art. 3" - A área urbana do Distrito Pirauá do município de Natuba - PB tem a 
seguinte delimitação: 

§ r - Partindo do ponto P I , definido pela coordenada geográfica de Latitude -
35.49488 leste e Longitude -7.48387 Norte, localizado na estrada de acesso à sede do 
Distrito Pirauá, limite com o município de Salgado de São Félix, segue na direção Sul 
passando pela sede do Distrito de Pirauá, respeitando os limites com o Estado de 
Pernambuco, até o ponto P2. Ponto F2 definido pela coordenada geográfica de Latitude -
35.53636 leste e Longitude -7.58806 norte, localizado na estrada Natuba - Pirauá. Do ponto 
P2 segue na direção Leste, pelos limites com o Estado de Pernambuco até o ponto P3. Ponto 
P3 definido pela coordenada geográfica de Latitude-35.51528 leste e Longitude -7.58501, 
localizado nas proximidades do Sítio Azevém. Do ponto P3 segue na direção Sul, pelos 
limites com o estado de Pernambuco, até a estrada de acesso ao aglomerado de Fervedouro. 
Segue por essa estrada, até o aglomerado de Fervedouro (exclusive); daí segue na direção 
Oeste, contornando o aglomerado, até o ponto P4, no Riacho Fundão. Ponto P4 definido 
pela coordenada geográfica de Latitude -35.54861 leste e Longitude -7.59988 Norte, 
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Mais Trabalho, Sovas Conquistas 
localizado no Riacho Fundão. Do ponto P4 segue na cUieção leste pelo Riacho Fiuidão até o 
ponto P5 Ponto P5 defiiudo pela coordenada geográfica de Latitude -35 58813 Leste e 
Longitude -^60392 Noi1e, localizado na foz do Riacho Fimdão, às niaigens do Rio Paiaiba. 
Do ponto P5 segue na dueção Noríe pelo Rio Paraíba até o ponto P(S. Ponto P6 defiiudo pela 
coordenada geogiatica de Latitude -35 5824S Leste e Longitude -" 45040 Norte, localizado 
no Rio Paiaiba. Do ponto P6 segue na dneção leste pelo Rio Paiaiba até o ponto ~, a "00 
metros do balde da Baixagem de Acauã Ponto P7 deíimdo pela coordenada geográfica de 
Latitude -35 55150 Leste e Longitude - " 4 4 P I Norte, localizado no Rio Paiaiba. hmite 
intermumcipai com Itatiiba e Salgado de São Félix Do ponto P" segue na diíeção Sul e 
Leste pelos lunites intennumcipaLs com Salgado de São Félix, até o ponto PI , que é detimdo 
pela coordenada geogiatica de Latifixde -35 49488 leste e Longitude - " 4838" Noi1e, 
localizado na estiada de acesso ã sede do Distiito de Puauá, hnute com o nuuucipio de 
Síilgado de São Féhx 

4 ^ Art. 4" - A área mbana da Sede do mumcipio de Natuba - PB tem a seguinte 
delimitação 

§ 1" - Tendo inicio no final da "Rua Agenor Cabral de Lua~' no ponto PI <le 
coordenadas. Latitude -" '^^S'!! ,!" e Longitude -35 33'38,1", seguindo-se em hnlia reta, com 
azimute de "5"24'24". por luna distancia de 5"8m. até chegai ao ponto denominado "Wilta 
da Piaca", proxuno à Imlia de tiansinissão de energia, no ponto P2 de cooidenadas. Latitude 
-7''38'06,3" e Longitude -35^33'19,9" seguindo-se em hnha reta, com azimute de 108''52'8", 
por uma distância de 645m, até chegar ao início do "Sítio Cachoeira", no ponto P3 de 
coordenadas. Latitude -7°38'13,1" e Longitude -35°32'60,0" seguindo-se em hnha reta, com 
azimute de 16r58'54", por uma distância de 532m, até chegar no final da "Rua Cezário 
Guedes da Silva", no ponto P4 de coordenadas. Latitude -7°38'29,5" e Longitude -
35°32'54,6" seguindo-se em linha reta, com azimute de 209°2r52", por uma distância de 
519m, até chegar no final da "Rua Antonio Araújo Montenegro", no ponto P5 de 
coordenadas. Latitude -7°38'44,2" e Longitude -35°33'02,9" seguindo-se em linha reta, com 
azimute de 271°36'17", por uma distância de 512m, até chegar no final da "Rua Severino 
Francisco de Souza", no ponto P6 de coordenadas. Latitude -7°38'43,7" e Longitude -
35°33'19,6" seguindo-se em hnha reta, com azimute de 318°29'41", por uma distância de 
206m, até chegar no final da "Rua Manoel Francisco de Souza", no ponto P7 de 
coordenadas. Latitude -7°38'38,7" e Longitude -35°33'24,0" seguindo-se em linha reta, com 
azimute de 298°47'20", por uma distância de 510m, até chegar a 80 metros do Posto de 
Combustível São Lucas, no ponto P8 de coordenadas. Latitude -7''38'30,7" e Longitude -
35°33'38,6" seguindo-se em linha reta, com azimute de 1°15'41", por uma distância de 607m, 
até chegar ao início, no ponto PI de coordenadas. Latitude -7°3 8'11,1" e Longitude -
35°33'38,1". / A 
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Art. 5" - A vista aéiea do Peiiinetio Uibaiio do Distrito Puauá e da Sede do 
uiuiucipio de Natuba-PB. do .Auexo I e II desta Lei, descntos nos Aits § 1*-', e 4 \ 1^ 
são paites integiantes, não podendo ser uiteipietados separadamente. 

Art. 6" - Esta Lei entra em \igor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições contidas em Lew antenores, que delunitaiam o perímetro urbano deste 
Miuucipio 

Gabuiete do Piefeito de NattTba em, 14 de maico de 2016 

j o s E ^ ^ DA siy^^Arajio 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NATUBA-rB 

Noticiétio Oficial do Município 
Criado Pela Lei 339/98 

1 5 MAR. 2016 

Ãããinatur^^Responsável 
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ANEXO I 
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