
Prefeitura Municipal de Água Preta

“Juventude à serviço do progresso”

LEI Nfl '1.486/95

Ementai Dispõe sobre a divisão do
Município de água Preta e
determina providSnolas 1 
pertinentes à elevação de
categoria urbana dos aglo
morados' jíojmlja.c ionai s „

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DA /(JUA PRETA - ESTADO DE PERNAMBUCO* no 
uso 4a suas atribuições legaisl

Faço saber que a CÍMAHA MUNICIPAL NE VEREADORES NA jfCHTA PRETA,
f

aprovou e eu sanoiono a seguinte Lei!

Art* Ifi e. O Município de âgua Preta á oonstltuido dos seguintes9
distritos!

1 - como primeiro distrito o de ÍGUA PRETA* que á a sede munie^- 
palt II - como segundo distrito o de Santa Teresihhai

I H  - como terceiro distrito o de Campos Frios*

Art* 23 - A elevação de oategoria urbana de aglomerações popula 
cionais no Município de áffUA PRETA* dar-se-Á* mediante observância dos s£ 
guintes critériost

I - de povoado a vila*
II - de vila a bairro |
III - de bairro a distrito*

Parágrafo único *» Cada distrito compreenderá tantos bairros 
quantos forem os benefíolos de infra-estrutura existentes* â ápoea do de
creto emaneipatário*
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Art# 3# - Pica o Prefeito de Xgua Preta autorizado a regula^
4

mentar a presente lei»

Art* 4fl - Bata Lei entra em vigor na da de sua publicação#

Art# - Bevogam-se ae disposições em contrário e especial»
mente» as Leis Hunioipais de nB 23» de 16 de outubro de 1962# n* 459 
de 08 de novembro de 1962# nB 811# de 08 de novambro de 1962# nB 704» 
de 21 de outubro de 1966 e a de nB 1#413-*A» de 16 de setembro de 1991«

PREFEITURA MUNICIPAL DA ÂGÜA PRETA - PERNAMBUCO» em 29 de no 
vembro de 1995#

CESAR RGMERI [MENTO LIRA
» PREirjsxxu »
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