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LEI N° 1.603, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a encaminhar 
a correção dos limites territoriais 

 

     
    O Prefeito Municipal. 
  Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos da Lei Estadual nº 14.338, de 30 
de outubro de 2013, a encaminhar a correção dos seus limites territoriais com os municípios de Ajuricaba 
e Ijuí. 

Art. 2º A área atingida pela correção dos limites municipais possui 10,05 km² e terá a seguinte 
descrição: 

M-01 de coordenada N 6.900.867,43m e E 229.730,80m; na intersecção da Rodovia Estadual – 
RS-155 com a Estrada intermunicipal limite entre Nova Ramada e Santo Augusto, deste segue em sentido 
LESTE, pelo eixo da estrada municipal e nesta por uma distância de 19,912 km até a localidade Esquina 
Umbu, definido pelo P-01, de coordenada N 6.895.620,524m e E 244.110,106m; deste segue em sentido 
NORDESTE, pelo eixo da estrada e nesta por uma distância de 1,977 km até o vértice, 

 M-02 de coordenada N 6.895.738,960m e E 246.010,980m; divisa seca com o município de 
Condor, deste, em sentido SUDOESTE por linha seca com distância de 513,09m até a nascente do Arroio 
Barbosa, vértice P-02, de coordenada N 6.895.595,410m e E 245518,37m; deste, parte em sentido SUL, 
pelo Arroio Barbosa a jusante em uma distância de 15,143 km e divisa com o município de Condor, até 
vértice P-03, de coordenadas N 6.884.022,74 e E 242.741,17m; deste, deflete em sentido NOROESTE 
por divisa seca com o município de Ajuricaba, por uma distância de 2,342 km; até o vértice 

 M-03 de coordenada N 6.885.286,72m e E 240.806,60m; situado no encontro da Rodovia 
Estadual – RS-514, deste segue sentido SUDOESTE, pelo eixo da rodovia por uma distância de 3,052 
km, trecho de divisa com Ajuricaba e deste segue até o vértice 

 M-04 de coordenada N 6.882.741,96m e E 239.238,81m; situado no encontro da Rodovia 
Estadual – RS-514 e deste segue sentido NOROESTE, pelo eixo da estrada municipal limítrofe com o 
município de Ajuricaba e distância de 790,56 m; até o vértice P-04, de coordenadas N 6.883.185,71m e E 
238.585,41m; e deste deste segue sentido OESTE, e distância de 179,20 m; definido pelo vértice P-05 de 
coordenadas N 6.882.206,74m e E 238.649,892m; situado no entroncamento da estrada municipal limite 
com Ajuricaba; deste, segue sentido NOROESTE, pela estrada municipal e distância de 1,351 km, até o 
vértice 

 M-05 de coordenadas N 6.884.179,90m e E 238.169,66m; deste deflete em sentido NOROESTE, 
pela sanga a jusante, essa afluente do Arroio Cachoeira com distância de 1,108 km até o vértice P-06, de 
coordenadas N 6.884.289,52m e E 237.125,30m; situado na junção da sanga sem denominação com o 
Arroio Cachoeira; deste deflete em sentido SUDOESTE, a jusante pelo Arroio Cachoeira divisa como o 
município de Ajuricaba com distância de 5,547 km até a localidade Vinte e Oito Norte; até o vértice 

 M-06, de coordenadas N 6.881.343,63m e E 234.784,31m; deste deflete em sentido OESTE, pela 
da estrada intermunicipal a qual tem confrontação com município de Ajuricaba; deste, segue pelo eixo da 
sinuosa estrada com distância de 3,262 km em sentido a localidade de Formigueiro; até o vértice  

M-07, de coordenadas N 6.883.067,14m e E 233.182,90m; situado a intersecção da estrada 
municipal com o Lajeado do Engenho; deste deflete em sentido OESTE, a jusante do referido lajeado 
com distância de 2,378 km até vértice  
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M-08, de coordenada N 6.882.904,36m e E 231.185,67m; deste deflete em sentido NORTE, pela 
estrada divisa com Ajuricaba; deste, segue pelo eixo da referida estrada e distância de 1,006 km; até o 
vértice  

M-09 de coordenada N 6.883.872,43m e E 231.239,24m; situado na intersecção com sanga Stadler 
afluente do Arroio Faxinal; deste deflete em sentido NOROESTE, a jusante com distância de 2,419 km; 
até o vértice P-07 de coordenadas N 6.885.011,03m e E 229.335,59m; situado na junção da referida sanga 
com o Arroio Faxinal; deste deflete em sentido SUL, a jusante pelo Arroio Faxinal divisa com o 
município de Ajuricaba, com distância de 3,074 km; até o vértice P-08 de coordenada N 6.883.703.09 e E 
228.365,17m, situado na junção do Arroio Faxinal com sanga Friederich; deste deflete em sentido 
NOROESTE, a montante pela da referida sanga, com distância de 2,318 km; até vértice de coordenada P-
09, N 6.885.610,31m e E 227.554,27 m deste, deflete em sentido OESTE por divisa seca com o 
município de Ajuricaba, em uma distância de 1,328 km; até o vértice de coordenada 

 M-10 N 6.885.323,66m e E 226.257,35m; deste em sentido NORTE, pelo eixo da estrada Rincão 
intermunicipal divisa com o município de Ajuricaba e distância de 2,725 km; até o vértice de coordenada  

M-11 de coordenadas N 6.887.866,94m e E 226.709,13m; situado na intersecção de estrada 
Krieger/Macieira com a nascente da sanga Cezimbra afluente do Arroio Varejão; deste deflete em sentido 
OESTE, pela referida sanga a jusante com distância de 3,196 km; até o vértice 

 P-10 de coordenada N 6.888.226,24m e E 224.690,67m; situado na junção da sanga Cezimbra 
com o Arroio Varejão; deste deflete em sentido SUDOESTE e limite com Ajuricaba e a jusante do 
referido arroio com distância de 754,09 m; até o vértice de coordenada 

 M-12 de coordenada N 6.887.724,41m e E 224.166,20; situado na junção do Arroio Varejão 
limite com o município de Ijuí e Ajuricaba, deste segue por uma sanga em sentido NOROESTE a 
montante da referida sanga com distancia de 2,960 km; até o vértice  

P-11 de coordenada de coordanda N 6.890.131,77m e E 223.187,28m; situado na junção das 
nascentes do Arroio Varejão, pelo qual o limite segue o sentido NORDESTE pela montante da nascente 
sem denominação com distância de 3,038 km; até o vértice P-12 de coordenada N 6.892.848,24m e E 
223.480,24m; situado em divisa seca com o município de Ijuí e deste deflete em sentido NORTE com 
distância de 556,60 m até o eixo da rodovia RS-155,  

M-13 de coordenada N 6.893.383,88m e E 223.169,58m; situado no eixo da rodovia estadual RS-
155, limite com o município de Chiapetta e deste deflete em sentido NORDESTE pelo eixo da referida 
rodovia com distância de 3,944 km até o vértice  

M-14 de coordenada N 6.893.383,88m e E 223.169,58m; situado no limite seco traçado da estrada 
velha e deste segue por linha imaginária, divisa com município de Chiapetta; sentido NORDESTE e por 
essa linha limítrofe com distância de 2,269 km até o vértice P-13 de coordenada N 6.893.383,88m e E 
223169,58m; situado no eixo da rodovia estadual RS-155, limite com o município de Chiapetta e deste 
com distância de 4,589 km até o vértice  

M-01, ponto inicial que deu origem a descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº -51°00', fuso 22, tendo como Datum o 
SIRGAS2000. Todas distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 

 Parágrafo único. A área total do município de Nova Ramada perfaz um total de 264,84 km² 
(duzentos e sessenta e quatro vírgulas oitenta e quatro quilômetros quadrados). 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na nada de sua publicação. 
Nova Ramada/RS, 13 de dezembro de 2019. 
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                             Elton Rehfeld  
                                                                                    Prefeito em Exercício 

                                     Conforme Ata de Transmissão nº 03/2019 
 
 
 Registre-se e Publique-se.      
                                      
                                                                                                                                                                                                              
                       Elton Rehfeld – Vice-Prefeito                                                               
       Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração 
                             Portaria n°.292/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


