
LEI MUNICIPAL Nº 715/2013, de 22 de agosto de 2013. 

     

 

Acrescenta área ao perímetro urbano do município de Novo 

Xingu. 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal de Novo Xingu – RS FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

     Art. 1º -  É acrescentada área ao perímetro urbano do município 

de Novo Xingu, conforme disposto na presente Lei. 

  

Art. 2º - As confrontações e medidas, correspondentes à área que 

está sendo incluída no perímetro urbano do Município de Novo Xingu – RS, são assim descritas: 

O Ponto de origem é o de 17 do mapa do perímetro urbano, sendo que a 37,45 metros a direita foi 

criado o ponto 17 A, o qual este localizado no alinhamento no sentido Oeste-Leste da Avenida 25 de 

Julho. Deste ponto, segue-se no alinhamento Oeste-Leste, por 100,23 metros, chegando-se ao ponto 

18. Seguindo, no sentido Sul-Norte, por 53,25 metros, chega-se ao ponto 19. Partindo deste, no sentido 

Leste-Oeste, por 98,10 metros, chega-se ao ponto 17 B. Deste parte-se, finalmente, no sentido Norte-

Sul, por 61,59 metros, onde encontra-se o ponto de origem de Nº 17 A. 

Art. 3º - Após a incorporação da área acima descrita, o perímetro 

urbano de Novo Xingu passa a obedecer a seguinte descrição: 

O ponto de origem (ponto zero) está localizado na margem esquerda de quem vai pela estrada que liga 

o município de Novo Xingu a Linha Paredão, no sentido leste-oeste, no alinhamento do poço artesiano 

que abastece a sede do Município. Deste ponto, segue-se por 46 metros, no sentido sul-norte, chegando 

ao ponto nº 1. Deste, segue-se por 171,80 metros, por linha reta, no sentido oeste-leste, chegando-se ao 

ponto nº 02. Seguindo por 59,15 metros, no sentido sul-norte, chegando-se ao ponto nº 03. Seguindo, 

por 24,17 metros, no sentido oeste-leste, onde chega-se a Rua Wilibaldo Henrique Fenner (ponto nº 

04). Seguindo-se por 22,50 metros, no sentido sul-norte, obedecendo o alinhamento da Rua e 

chegando-se ao ponto nº 05. Seguindo, depois, por 121,55 metros, no sentido oeste-leste, mantendo um 



afastamento de 30,68 metros da Avenida 25 de Julho, onde chega-se ao ponto nº 06. Seguindo por 

30,00 metros, no sentido norte-sul, onde chega-se a Avenida 25 de Julho (ponto nº 07). Seguindo por 

368,37 metros, no sentido oeste-leste, mantendo sempre o alinhamento da margem esquerda da 

Avenida 25 de julho, onde chega-se ao ponto nº 08. Deste, percorre-se 30,00 metros, no sentido sul-

norte, chegando-se ao ponto nº 09. Seguindo, por 40,00 metros, no sentido oeste-leste, chegando-se ao 

ponto nº 10. Deste, segue-se por 74,00 metros, no sentido sul-norte, até chegar a Sanga (ponto nº 11). 

Seguindo, a partir deste, por 62,60 metros, obedecendo-se o alinhamento da Sanga, até chegar ao ponto 

nº 12. Continua-se, por mais 91,80 metros, no sentido norte sul, mantendo um afastamento de 25 

metros da Rua da Usina, chegando na Avenida 25 de julho (ponto nº 13). Seguindo por 383,08 metros, 

no sentido oeste-leste, obedecendo o alinhamento da margem esquerda da Avenida 25 de julho, 

chegando ao ponto nº 14, de onde segue-se por 80,67 metros, no sentido sul-norte, chegando-se ao 

ponto nº 15. Deste, segue-se por 50,00 metros, no sentido oeste-leste, chegando-se ao ponto nº 16. 

Seguindo por 73,40 metros, no sentido norte-sul, chegando-se novamente na Avenida 25 de julho 

(ponto nº 17), sendo que a 37,45 metros foi criado o ponto 17 A, de onde sengue por 61,59 metros no 

sentido Sul-Norte chegando ao ponto 17 B. Deste segue-se por 136,10 metros, no sentido Leste-Oeste,  

até chegar na Rua 8 de Março (ponto nº 20). Rumando por 135,20 metros, no sentido sul-norte, pelo 

alinhamento da margem esquerda da Rua 8 de Março, chega-se ao ponto nº 21. Seguindo por 41,00 

metros, no sentido oeste-leste, chegando ao ponto nº 22, de onde segue-se por 181,50 metros, no 

sentido norte-sul, chegando-se ao ponto nº 23. Deste, percorrendo mais 145,34 metros, no sentido 

sudoeste-nordeste, obedecendo um afastamento de 35,00 metros em relação a Avenida Emilio Knaak, 

chegando-se ao ponto nº 24. Deste ponto, seguindo no alinhamento no sentido oeste-leste por 185,00 

metros, chega-se ao ponto nº 1A. Deste último,  segue-se, no sentido norte-sul, por 83,00 metros, 

chegando-se ao ponto nº 2A. Seguindo, no sentido leste-oeste, por 91,10 metros, onde chega-se ao 

ponto nº 3ª. Deste último, no sentido norte-sul, por 173,27 metros e chega-se ao ponto 4A, na margem 

do Rio Xingu, por onde segue no contorno do rio por 475,48 m até chegar no ponto nº 5ª. Seguindo, no 

sentido sul-norte, por 170,80 metros até chegar no ponto 6ª. Deste, segue-se, no sentido leste-oeste, por 

40,00 metros e chega-se ao ponto 7A. Seguindo, no sentido sul-norte, por 50,00 metros, até chegar ao 

ponto 8A. Deste, onde segue-se pela margem esquerda da Rua por 337,67 metros, chegando ao ponto 

nº 28. Seguindo por 48,30 metros, no sentido norte-sul, chega-se ao ponto nº 29. Deste, seguindo por 

26,60 metros, no sentido nordeste-sudoeste, chega-se ao ponto nº 30. Seguindo, por 52,41 metros, no  



 

 

sentido leste-oeste, chega-se ao ponto nº 31, de onde segue-se por 20,93 metros, no sentido nordeste-

sudoeste, até chegar na Rua Vitor Hugo Borowski (ponto nº 32). Deste último, segue-se, pelo 

alinhamento da margem esquerda da Rua, por 291,45 metros, chegando-se na Rua da Usina (ponto nº 

33). Deste, segue-se pela margem esquerda daquela rua por 60,00 metros, até chegar ao Rio Xingu 

(ponto nº 34). Seguindo pela margem direita do referido rio por 42,50 metros, chega-se ao ponto nº 35, 

de onde segue-se por mais 171,37 metros, no sentido suleste-noroeste, chegando ao ponto nº 36. 

Seguindo por 72,50 metros, no sentido sul-norte, chegando ao ponto nº 37, de onde continua-se, 

porém, no sentido leste-oeste por mais 40,00 metros e chega-se ao ponto nº 38. Deste último, seguindo, 

no sentido sul-norte, por 254,25 metros, mantendo sempre um afastamento de 40,00 metros em relação 

a Rua da Usina, chega-se ao ponto nº 39. Seguindo por 59,44 metros, no sentido leste-oeste, até chegar 

ao Rio Xingu (ponto nº 40). Seguindo pela margem direita do mesmo rio por 170,05 metros, chega-se 

ao ponto nº 41, de onde continua-se por 32,00 metros, no sentido sul-norte, até chegar na Rua Max 

Grellmann (ponto nº 42). Deste, segue-se pela margem esquerda da referida rua por 141,60 metros, até 

chegar a Rua do Intercâmbio (ponto nº 43), de onde segue-se pela margem esquerda da referida por 

17,00 metros, até chegar, novamente, a margem do Rio Xingu (ponto nº 44). Seguindo pela referida 

margem por 284,55 metros chega-se ao ponto nº 45, de onde segue por 30,00 metros, no sentido sul-

norte, até chegar a Avenida Emilio Knaak (ponto nº 46). Deste, segue-se por 64,70 metros, no sentido 

leste-oeste, pela margem esquerda da referida Avenida, onde chega-se finalmente ao ponto de origem 

(ponto zero), fechando assim os limites do perímetro urbano deste Município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 4º - Todos os demais dispositivos da Lei 583/2010 

continuam inalterados e em pleno vigor. 

 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 22 de agosto de 2013.    

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

 Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Registra-se e Publica-se 

 

 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 715/2013 

 

 

     Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

     O Projeto de Lei que ora submetemos a apreciação dos Senhores, tem 

a finalidade de ampliar a área do perímetro urbano de nosso município.  

Efetivamente, esta ampliação servirá para incluir a área da Sra. Sonia 

Grade Villa, sendo que esta urbanização se faz necessária para podermos ter um crescimento no nosso 

Município disponibilizando mais terrenos para habitação urbana.   

Enfatizamos que, posteriormente, abriremos uma nova oportunidade 

para a regularização de imóveis que hoje fazem limite com o perímetro urbano, porém, são imóveis rurais. 

No entanto, enviamos esse projeto em virtude da urgência para com o cumprimento dos condicionantes 

impostos pelo Ministério das Cidades, quanto a construção das unidades habitacionais em sistema de 

“empreendimento” na área urbana do município. 

Segue em anexo para a analise dos nobres Vereadores mapa do novo 

Perímetro.  

    Ante o exposto e estando claro o interesse público da matéria, 

solicitamos a aprovação do presente. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – 

RS, aos 22 dias do mês de setembro de 2013. 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 
 


