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decreta:

ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Cria o Município de Buritis.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA,

Art. 1° - Fica criado o Município de Buritis, com sede na cidade de
mesmo nome, desmembrado da área territorial do Município de Campo Novo de Rondônia.

Art. 2o - O Município de Buritis tem seus limites assim definidos:
Partindo da foz do Igarapé Grande no Rio Candeias; deste ponto, sobe o Rio Candeias até o
Igarapé Liberdade; sobe o Igarapé Liberdade até a sua nascente; daí por uma linha reta até
alcançar a nascente do Igarapé São Francisco; desce o Igarapé São Francisco, até o Rio
Branco; sobe o Rio Branco até o paralelo 10° 15'00"; segue por este paralelo até o Igarpé
São Domingos; desce o Igarapé São Domingos até sua foz no Rio Jaci Paraná; desce o Rio
Jaci Paraná até o paralelo 10° 00'00"; segue por este paralelo até o Rio Formoso; desce o Rio
Formoso até o Igarapé Trindadeaté o paralelo^0 50'00"; segue por este paralelo até o Rio
Candeias; sobe o Rio Candeias até o paralelo 10° Í90'00"; segue por este paralelo até o Igarpé
Santa Cruz; sobe o Igarapé Santa Cruz até £üa nascente, no divisor de águas Candeias/Jamari;
segue por este divisor até o paralelo 10° 15'0ü"; segue por este paralelo até o Igarapé Grande;
desce o Igarapé Grande até sua foz no ^io\Çarçdeias, ponto inicial.

A
Art. 3° - íjsta Lèi entra, emwigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Rè

de 1995.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

O PRESIDENTE^ MsASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, encaminha a Voása È^cc^
grafo do Projeto de Lei que "Criaxi

constitucionais o incluso autó-
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA

ERRATA

ÀLei n° 645, de 27 de dezembro de 1995, publicada no Diário Oficial
n° 3419, de 29 de dezembro de 1995.

ONDE SE LÊ

Art. 2o - O Município de Pimenteiras do Oeste tem seus limites assim
definidos: partindo da foz do Igarapé Santa Terezinha no Rio Guaporé; desce o Rio Guaporé
até o Rio Verde; sobe o Rio Verde até o Igarapé Providência; sobe o Igarapé Providência até
o Igarapé São João; sobe o Igarapé São João até o Divisor D'Água da Serra dos Parecis; se
gue pelo divisor D'Agua até as nascentes do Rio Verde do Corumbiara; desce por este rio até
o Rio Corumbiara; desce o Rio Corumbiara até o Rio Branco; sobre o Rio Branco até suas
nascentes no divisor D'Água dos Rios Branco/Veados segue por este divisor até encontrar o
paralelo do ponto de intersecção do meridiano 61°00'00" com o Igarapé Branco ( afluente do
Igarapé Pimenteiras ou Santa Cruz); segue por este paralelo até encontrar a linha 5o eixo ou K
- 56; segue por esta linha até a linha 190; segue por esta linha até a linha K - 66 ou 4o eixo;
segue por esta até a linha 198; segue a linha 198 até a linha K - 78; segue a K - 78 até o Iga
rapé Santa Cruz ou Pimenteiras, sobe o Igarapé Santa Cruz ou Pimenteiras até o divisor
D'Águas Escondido/Guaporé; segue por este divisor até a linha 198; segue a linha 198 até a
linha 2o eixo ou K - 96; segue por esta linha até a linha 206; segue esta linha 206 até o Igarapé
Santa Terezinha; desce pelo dito Igarapé até o Rio Guaporé, ponto de partida.

LEIA-SE

Art. 2o - O Município de Pimenteiras do Oeste tem seus limites assim
definidos: partindo da foz do Igarapé Santa Terezinha no Rio Guaporé; desce o Rio Guaporé
até o Rio Verde; sobe o Rio Verde até o Igarapé Providência; sobe o Igarapé Providência até
o Igarapé São João; sobe o Igarapé São João até o Divisor D'Água da Serra dos Parecis; se
gue pelo divisor D'Água até as nascentes do Rio Verde do Corumbiara; desce por este rio até
o Rio Corumbiara; desce o Rio Corumbiara até o Rio Branco; sobe o Rio Branco até suas
nascentes no divisor D'Água dos Rios Branco/Veados segue por este divisor até encontrar o
paralelo do ponto de intersecção do meridiano 61°00'00" com o Igarapé Branco ( afluente do
Igarapé Pimenteiras ou Santa Cruz); segue por este paralelo até encontrar a linha 5o eixo ou K
- 56; segue por esta linha até a linha fundiária 190; segue por esta linha até a linha K - 66 ou
4o eixo; segue por esta até a linha 198; segue a linha 198 até a linha K- 78; segue a K- 78
até o Igarapé Santa Cruz ou Pimenteiras, sobe o Igarapé Santa Cruz ou Pimenteiras até o
divisor D'Águas Escondido/Guaporé; segue por este divisor até a linha 198; segue a linha 198
até a linha 2o eixo ou K- 96; segue por esta linha até a linha 206; segue esta linha 206 até o
Igarapé Santa Terezinha; desce pelo dito Igarapé até oRio Guaporé, ponto de partida.
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