
LEI MUNICIPAL Nº 749/2014, de 22 de abril de 2014.  

     

 

Redefine área do perímetro urbano do município de Novo Xingu 

RS. 

 

GODOFREDO CLAUDIO 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 -  O perímetro urbano do município de Novo Xingu - RS, 

passa a ter os seguintes limites e confrontações: 

                                     

DESCRIÇÃO GEODÉSICA DO PERÍMETRO: 

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico 

Brasileiro, e tem início no marco denominado M_1 de coordenadas Plano Retangulares Relativas, 

Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, Este (X) 297.828,970 m e Norte (Y) 6.929.108,622 m 

referentes ao meridiano central 51°00';  daí, confrontando com o lote rural n° 42 da 1ª Secção Xingu, 

com rumo de 01°47'21" NW e distância de 241,36 m, segue até o marco M_2 de coordenada Norte (Y) 

6.929.349,868 m, Este (X) 297.821,434 m ; daí, confrontando com o lote rural n° 42 da 1ª Secção 

Xingu, com rumo de 01°47'21" NW e distância de 308,29 m, segue até o marco M_3 de coordenada 

Norte (Y) 6.929.658,012 m, Este (X) 297.811,809 m ; daí, confrontando com o lote rural n° 27 da 1ª 

Secção Xingu, com rumo de 84°04'37" SW e distância de 330,31 m, segue até o marco M_4 de 

coordenada Norte (Y) 6.929.623,927 m, Este (X) 297.483,264 m ; daí, confrontando com o lote rural 

n° 27 da 1ª Secção Xingu, com rumo de 00°44'55" NW e distância de 190,72 m, segue até o marco 

M_5 de coordenada Norte (Y) 6.929.814,630 m, Este (X) 297.480,772 m ; daí, com o lote rural n° 27 

da 1ª Secção Xingu, com rumo de 88°28'43" SW e distância de 192,08 m, segue até o marco M_6 de 

coordenada Norte (Y) 6.929.809,530 m, Este (X) 297.288,762 m ; daí, confrontando com os lote rurais 

n°s 26 e 25 da 1ª Secção Xingu, com rumo de 02°22'32" SE e distância de 280,96 m, segue até o 

marco M_7 de coordenada Norte (Y) 6.929.528,808 m, Este (X) 297.300,408 m ; daí, confrontando 



com o lote rural n°  25 da 1ª Secção Xingu, com rumo de 41°29'46" SW e distância de 221,70 m, segue 

até o marco M_8 de coordenada Norte (Y) 6.929.362,758 m, Este (X) 297.153,519 m ; daí, 

confrontando com o lote rural n°  25 da 1ª Secção Xingu, com rumo de 70°52'43" SW e distância de 

238,53 m, segue até o marco M_9 de coordenada Norte (Y) 6.929.284,623 m, Este (X) 296.928,151 m 

; daí, confrontando com os lote rurais n°s 25, 24 e 23 da 1ª Secção Xingu, com rumo de 78°35'10" NW 

e distância de 453,31 m, segue até o marco M_10 de coordenada Norte (Y) 6.929.374,330 m, Este (X) 

296.483,806 m ; daí, confrontando com os lote rurais n°s 23, 22, 21 e 20 da 1ª Secção Xingu, com 

rumo de 70°59'45" SW e distância de 345,71 m, segue até o marco M_11 de coordenada Norte (Y) 

6.929.261,753 m, Este (X) 296.156,936 m ; daí, confrontando com os lote rurais n°s 20, 19, 18 e 17 da 

1ª Secção Xingu, com rumo de 87°59'41" NW e distância de 130,32 m, segue até o marco M_12 de 

coordenada Norte (Y) 6.929.266,314 m, Este (X) 296.026,698 m ; daí, confrontando com os lote rurais 

n°s 17 e 16 da 1ª Secção Xingu, com rumo de 61°10'07" NW e distância de 273,23 m, segue até o 

marco M_13 de coordenada Norte (Y) 6.929.398,075 m, Este (X) 295.787,336 m ; daí, confrontando 

com o lote rural n°s 14 da 1ª Secção Xingu, com rumo de 01°16'20" SE e distância de 347,26 m, segue 

até o marco M_14 de coordenada Norte (Y) 6.929.050,903 m, Este (X) 295.795,045 m ; daí, 

confrontando com o lote rural n° 14 da 1ª Secção Xingu, com rumo de 01°16'20" SE e distância de 

165,40 m, segue até o marco M_15 de coordenada Norte (Y) 6.928.885,541 m, Este (X) 295.798,718 

m ; daí, confrontando pelo RIO XINGÚ com lotes da 2ª Secção Xingu, até encontrar  o marco M_1, 

(início da descrição), fechando assim o perímetro acima descrito. 

  
A área urbana da cidade de Novo Xingu é composta por parte dos seguintes lotes rurais: 

 

(A) Lotes rurais: nºs 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, e 27, da 1ª Secção 

Xingu; 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 

ficando revogadas as Leis Municipais Nº 161/2002, 583/2010 e 715/2013. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 22 de abril de 2014.    

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
 Prefeito Municipal 

 
 
 

Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretario Municipal de Administração 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 749/2014 

 

 

     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 área ao Perímetro 

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

Município disponibilizando mais terrenos para habitação urbana.   

Enfatizamos que, essa Urbanização foi discutida em audiência 

Pública realizada nesta Casa no dia 19 de fevereiro de 2014, ouvindo sugestões, ideias, para 

posteriormente elaborar o novo Mapa das confrontações do Perímetro, a regularização de imóveis que 

hoje estavam fora dos limites do perímetro urbano, porém, são imóveis Urbanos.  

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 abril de 2014. 

 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 


