
 

 
Prefeitura Municipal de Alto Feliz 

 

 
Rua Eugênio Kuhn, 300 – Fone: (51) 3445 2700 – ALTO FELIZ - RS 

 

PROJETO DE LEI Nº 035/2018, DE 18 DE JUNHO DE 2018. 

(Autoria: Poder Executivo) 

 

 

              Altera o Perímetro Urbano do Município. 

  

 

   Art. 1º. Pela presente Lei, fica alterado o perímetro urbano do 

Município de Alto Feliz/RS, de acordo com a seguinte descrição: 

  

“A descrição do Perímetro Urbano do Município de Alto Feliz-RS 

inicia no ponto “V1” do levantamento georreferenciado de Coordenadas Norte: 

6.750.688,690 e Leste:  469.162,787  (Sistema de coordenadas plano-

retangulares - Projeção UTM). 

A partir do ponto inicial do levantamento  V1  forma um ângulo horizontal 

interno de 110°57’17” com o alinhamento anterior e segue em linha reta no 

rumo 79°01’47” SE  por uma extensão de 975,192 metros até encontrar o 

vértice “V2” de coordenadas  Norte: 6.750.503,111 e Leste: 470.120,158.  

A partir do vértice V2 forma um ângulo horizontal interno de 142°59’41” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 42°01’28” SE  por uma 

extensão de 102,971 metros até encontrar o vértice V3 de coordenadas Norte: 

6.750.426,618 e Leste: 470.189,092. 

A partir do vértice V3 forma um ângulo horizontal interno de 216°17’00” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 78°02’35” SE por uma 

extensão de 114,552 metros até encontrar o vértice V4 de coordenadas Norte: 

6.750.402,886 e Leste: 470.301,159. 

A partir do vértice V4 forma um ângulo horizontal interno de 131°29’08” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 29°31’43” SE por uma 
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extensão de 155,942 metros até encontrar o vértice V5 de coordenadas Norte: 

6.750.267,199 e Leste: 470.378,016. 

No vértice V5 forma um ângulo horizontal interno de 208°55’37” com o 

alinhamento anterior e segue na em linha reta no rumo 58°27’20” SE por uma 

extensão de 74,872 metros até encontrar o vértice V6 de coordenadas Norte: 

6.750.228,029 e Leste: 470.441,825. 

Ao encontrar o vértice V6 forma um ângulo horizontal interno de 52°19’11 com 

o alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 69°03’29” SO por uma 

extensão de 442,569 metros até encontrar o vértice V7 de coordenadas Norte: 

6.750.069,846 e Leste: 470.028,490. 

A partir do vértice V7 forma um ângulo horizontal interno de 279°54’12” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 30°50’43” SE por uma 

extensão de 399,649 metros até encontrar o vértice V8 de coordenadas Norte: 

6.749.726,725 e Leste: 470.233,399. 

Ao encontrar o vértice V8 forma um ângulo horizontal interno de 153°51’54” 

com o alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 04°42’37” SE  por 

uma extensão de 485,061 metros até encontrar o vértice V9 de coordenadas 

Norte: 6.749.243,303 e Leste:  470.273,231. 

A partir do vértice V9 forma um ângulo horizontal interno de 92°26’31” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 82°50’52” SO por uma 

extensão de 474,149 metros até encontrar o vértice V10 de coordenadas Norte: 

6.749.184,270 e Leste: 469.802,771. 

No vértice V10 forma um ângulo horizontal interno de 255°20’20” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 07°30’32” SO por uma 

extensão de 673,655 metros até encontrar o vértice V11 de coordenadas Norte: 

6.748.516,391 e Leste: 469.714,737. 

A partir do vértice V11 forma um ângulo horizontal interno de 171°14’11” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 16°16’21” SO por uma 
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extensão de  317,052 metros até encontrar o vértice V12 de coordenadas 

Norte: 6.748.212,040 e Leste: 469.625,897. 

Ao encontrar o vértice V12 forma um ângulo horizontal interno de 198°47’27” 

com o alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 02°31’05” SE por 

uma extensão de 169,788 metros até encontrar o vértice V13 de coordenadas 

Norte: 6.748.042,417 e Leste: 469.633,357. 

A partir do vértice V13 forma um ângulo horizontal interno de 73°18’06” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 75°49’11” NO por uma 

extensão de 334,438 metros até encontrar o vértice V14 de coordenadas Norte: 

6.748.124,345 e Leste: 469.309,109. 

Ao encontrar vértice V14 forma um ângulo horizontal interno de 130°11’39” com 

o alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 26°00’50” NO por uma 

extensão de 135,208 metros até encontrar o vértice V15 de coordenadas 

Norte:6.748.245,855 e Leste: 469.249,808. 

No vértice V15 forma um ângulo horizontal interno de 162°17’38” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 08°18’27” NO  por uma 

extensão de 549,521 metros até encontrar o vértice V16 de coordenadas Norte: 

6.748.789,610 e Leste: 469.170,409. 

A partir do vértice V16 forma um ângulo horizontal interno de 154°41’23” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 17°00’10” NE  por uma 

extensão de 670,806 metros até encontrar o vértice V17 de coordenadas Norte: 

6.749.431,096 e Leste: 469.366,565. 

Ao encontrar o vértice V17 forma um ângulo horizontal interno de 235°46’58” 

com o alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 38°46’48” NO  por 

uma extensão de 221,244 metros até encontrar o vértice V18 de coordenadas 

Norte: 6.749.603,568 e Leste: 469.227,992. 

No vértice V18 forma um ângulo horizontal interno de 249°12’14” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 72°00’58” SO  por uma 
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extensão de 218,862 metros até encontrar o vértice V19 de coordenadas Norte: 

6.749.535,995 e Leste: 469.019,823.  

A partir do vértice V19 forma um ângulo horizontal interno de 90°00’00” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 17°59’02” NO  por uma 

extensão de 30,00 metros até encontrar o vértice V20 de coordenadas Norte: 

6.749.564,529 e Leste: 469.010,561. 

Ao encontrar o vértice V20 forma um ângulo horizontal interno de 270°00’00” 

com o alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 72°00’58” SO  por 

uma extensão de 150,00 metros até encontrar o vértice V21 de coordenadas 

Norte: 6.749.518,217 e Leste: 468.867,889. 

A partir do vértice V21 forma um ângulo horizontal interno de 90°12’47” com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 18°11’49” NO por uma 

extensão de 208,401 metros até encontrar o vértice V22 de coordenadas Norte: 

6.749.716,195 e Leste:  468.802,809. 

No vértice V22 forma um ângulo horizontal interno de 90°42’53”  com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 71°05’18” NE   por uma 

extensão de 338,007 metros até encontrar o vértice V23 de coordenadas Norte: 

6.749.825,747 e Leste:  469.122,570. 

A partir do vértice V23 forma um ângulo horizontal interno de 269°41’34”  com o 

alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 18°36’16” NO  por uma 

extensão de 546,925 metros até encontrar o vértice V24 de coordenadas Norte: 

6.750.344,092  e  Leste: 468.948,084. 

Ao encontrar o vértice V24 forma um ângulo horizontal interno de 129°28’14” 

com o alinhamento anterior e segue em linha reta no rumo 31°55’30” NE  por 

uma extensão de 406,012 metros até encontrar o vértice “V1” que é o ponto 

inicial da descrição da poligonal fechada.” 

Art. 2º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta 

das dotações orçamentárias próprias. 
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Art. 3º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO FELIZ, aos 

dezoito dias do mês de junho de 2018. 

 

Paulo Mertins, 

      Prefeito Municipal. 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 35/2018 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Encaminhamos, pelo presente, Projeto de Lei que altera o 

perímetro urbano do Município. 

O perímetro urbano atual foi traçado ainda pelo Município Mãe. 

Basicamente, o perímetro urbano foi ampliado em dois pontos: 

o primeiro, em 100 metros após a Cascata do Arroio Feliz. Isso porque a 

Revitalização da Cascata é objeto de Convênio com o Ministério do 

Turismo para obtenção de Recursos Federais, exigindo que a área seja 

urbana, além da questão do licenciamento ambiental para a execução da 

Revitalização. O segundo ponto de ampliação do perímetro é a Rua 

Morro Gaúcho, na qual vem sendo projetado um loteamento, que 

igualmente exige como área a urbana.  

Segue anexos mapas contemplando o perímetro urbano atual 

e o que passa a vigorar após a aprovação do Projeto.  

 Ante o exposto, pedimos a aprovação de mais este Projeto de 

Lei. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Feliz, aos dezoito dias do 

mês de junho de 2018. 

  
                     Paulo Mertins,

  
        Prefeito Municipal

 .  


