
PROJETO DE LEI MUNICIPAL n.º 2.364/2019 
de 20 de dezembro de 2019. 

 
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 

1.341/2019 QUE ESTABELECE 

AS DIRETRIZES URBANAS DO 

MUNICÍPIO DE QUINZE DE 

NOVEMBRO, RS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
GUSTAVO PEUKERT STOLTE, Prefeito 

Municipal de Quinze de Novembro, RS, no uso de suas atribuições legais, resolve 

apresentar o seguinte  
  

                                PROJETO DE LEI MUNICIPAL 

  
Art. 1º - O artigo 3° da Lei Municipal nº 1.341/07 de 28 de dezembro de 2007, 

passa a contar com a seguinte redação:  

 
“Art. 3°- Para efeitos desta lei é considerada sede do 

Município a área conforme a seguinte descrição de perímetro urbano 

apresentada neste artigo. 
§ 1°- O perímetro urbano da sede do Município de Quinze de 

Novembro tem a seguinte descrição: Área superficial de 4.130.944,03 m² 

(quatro milhões, cento e trinta mil novecentos e quarenta e quatro 

vírgula três metros quadrados), a poligonal que define a zona urbana é 

constituída de 20 vértices, nomeadas de 0 a 19, cujo perímetro totaliza a 

extensão de 10.952,50 metros, demonstrado no mapa anexo e 

distribuídas de acordo com as seguintes descrições: 

- Do vértice V0, situado 162,00 m ao Norte na direção do 

prolongamento do alinhamento Leste da Rua Vereador Edmundo Prante, 

segue-se um alinhamento de 660,00m, no rumo 5°20’00”, até encontrar 

o vértice V1, sendo 255°35’00” o ângulo interno do vértice V0. 

- Do vértice V1, segue-se um alinhamento de 130m, até 

atingir o vértice V2, sendo de 270º00’00” o ângulo interno do vértice 

V1; 
- Do vértice V2, segue-se um alinhamento de 458,00m até 

atingir o vértice V3, sendo de 90º00’00” o ângulo interno do vértice V2; 
- Do vértice V3 segue-se um alinhamento de 274,00m até 

atingir o vértice V4, que fica localizado no eixo rodovia VRS 824 sendo 

de 90º00’00” o ângulo interno do vértice V3; 



- Do vértice V4, segue-se um alinhamento de 568,00m até 

atingir o vértice V5, também localizado no eixo da rodovia VRS 824, 

sendo de 270°00’00”, o ângulo interno do vértice V4; 

- Do vértice V5 segue-se um alinhamento de 685,00m até 

atingir o vértice V6, sendo de 90º00’00” o ângulo interno do vértice V5; 

- Do vértice V6 segue-se um alinhamento de 1.789,17m 

até atingir o vértice V7, sendo de 90º00’00” o ângulo interno do vértice 

V6; 

- Do vértice V7 segue-se um alinhamento de 216,76m até 

atingir o vértice V8, sendo de 94º15’17” o ângulo interno do vértice V7; 

- Do vértice V8 segue-se um alinhamento de 209,00m, até 

atingir o vértice V9, sendo de 202°00’00”, o ângulo interno do vértice 

V8; 

- Do vértice V9 segue-se um alinhamento de 79,00m, até 

atingir o vértice V10, sendo de 200°40’00” o ângulo interno do vértice 

V9; 

- Do vértice V10, segue-se um alinhamento de 71,00m, até 

atingir o vértice V11, sendo de 140°30’00” o ângulo interno do vértice 

V10; 

- Do vértice V11, segue-se um alinhamento de 104m, até 

atingir o vértice V12, sendo de 146°30’00” o ângulo interno do vértice 

11; 

- Do vértice V12 segue-se um alinhamento de 565,00m, 

até atingir o vértice V19, sendo de 94°30’00” o ângulo interno do 

vértice V12; 

- Do vértice V13 segue-se um alinhamento de 194,00m, 

até atingir o vértice V20, sendo de 147°45’00” o ângulo interno do 

vértice V13; 

- Do vértice V14, segue-se um alinhamento de 96,00m até 

atingir o vértice V15, sendo de 208°40’00”, o ângulo interno do vértice 

V14; 

- Do vértice V15 segue-se um alinhamento de 648,05,00m 

até atingir o vértice V16, sendo de 78°57’05” o ângulo interno do 

vértice V15; 

- Do vértice V16 segue-se um alinhamento de 1937,17m 

até atingir o vértice V17, sendo de 90°00’00” o ângulo interno do 

vértice V16; 

- Do vértice V17 segue-se um alinhamento de 1270,20m 

até atingir o vértice V18, sendo de 90°00’00” o ângulo interno do 

vértice V17; 

- Do vértice V18 segue-se um alinhamento de 521,14m, 

até atingir o vértice V19, sendo de 88°20’59” o ângulo interno do 

vértice V18; 



- Do vértice V19 segue-se um alinhamento de 477,00m, 

até atingir o vértice V0, sendo de 163°48’12” o ângulo interno do 

vértice V19; 

§ 2º - Além da área da sede do Município poderão ser criados 

outros núcleos urbanos por Lei própria. 

§ 3º - As áreas que não forem delimitadas por lei como 

perímetros urbanos serão considerados como áreas rurais. 

 
Art. 2º - Fica fazendo parte da presente Lei, os seguintes Anexos: 

I – Anexo 01 – Planta atualizada; 

II – Anexo 02 – Planilha de Georreferências. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º. - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Quinze de Novembro, RS, 20 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal 

 

VOLNEI SCHNEIDER         

Assessor Jurídico - OAB.RS 34.861 

 



Anexo 2 – Planilha de GEORREFERÊNCIAS 

 

GEORREFERÊNCIAS 

DE  PARA  DISTANCIA LATITUDE LONGITUDE 

0 1 660,00m 28º44’21.37”S 53º05’31.59”O 

1 2 130,00m 28º43’59.55”S 53º05’32.84”O 

2 3 458,00m 28º43’59.58”S 53º05’27.87”O 

3 4 274,00m 28º43’45.10”S 53º05’27.87”O 

4 5 568,00m 28º43’45.17”S 53º05’37.25”O 

5 6 685,00m 28º43’25.59”S 53º05’38.31”O 

6 7 1.789,17m 28º43’26.20”S 53º06’03.54”O 

7 8 216,76m 28º44’23.16”S 53º06’01.60”O 

8 9 209,00m 28º44’24.99”S 53º06’16.42”O 

9 10 79,00m 28º43’23.44”S 53º06’21.73”O 

10 11 71,00m 28º44’22.72”S 53º06’24.05”O 

11 12 104,00m 28º44’22.04”S 53º06’27.32”O 

12 13 565,00m 28º44’24.65”S 53º06’30.42”O 

13 14 194,00m 28º44’39.12”S 53º06’14.62”O 

14 15 155,00m 28º44’41.69”S 53º06’10.16”O 

15 16 648,05m 28º44’46.45”S 53º06’08.43”O 

16 17 1.937,17m 28º45’06.54”S 53º06’06.42”O 

17 18 1.270,20m 28º45’04.85”S 53º04’54.41”O 

18 19 521,14m 28º44’23.79”S 53º04’55.52”O 

19 0 477,00m 28º44’24.13”S 53º05’15.98”O 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Quinze de Novembro, RS, 20 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal 

 

VOLNEI SCHNEIDER         

Assessor Jurídico - OAB.RS 34.861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exposição de Motivos 

Projeto de LEI MUNICIPAL n.º 2.364/2019 

de 20 de dezembro de 2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores 

Senhores Vereadores 

Poder Legislativo de Quinze de Novembro, RS: 

 

O presente Projeto de Lei que ora encaminhamos para 

apreciação desta Câmara Municipal de Vereadores, visa alterar a Lei Municipal nº 

1.341/2007 que estabelece as diretrizes urbanas de Quinze de Novembro, tratando do 

perímetro urbano da sede do Município. 

 A alteração proposta visa ampliar o perímetro urbano no 

sentido norte: 

- definindo o Perímetro Urbano nas áreas onde atualmente 

já há destinação urbana 

-  em área que os proprietários manifestaram interesse e 

implantação de projetos de Loteamento, bem como,  

- eliminar vértices intermediários, de forma, a constituir novos 

vértices em linha reta. 

 

Teremos uma ampliação que levará o perímetro urbano da sede 

do município a contar com Área superficial de 4.130.944,03 m² (quatro milhões, cento e trinta mil 

novecentos e quarenta e quatro vírgula três metros quadrados). 

Desta forma, esperamos que o Projeto de Lei em questão, 

depois de discutido e votado, seja objeto de aprovação, por esta Câmara de Vereadores. 

  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Quinze de Novembro, RS, 20 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal 

 

VOLNEI SCHNEIDER         

Assessor Jurídico - OAB.RS 34.861 

 

 

 


