
LEI Nº 1.678, DE 07 DE JULHO 2009.  
 
 
 
 
  ESTABELECE O PERÌMETRO URBANO 

DA CIDADE DE PINHAL GRANDE, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
 NILVO ANTONIO LAGO, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º. Fica estabelecido o Perímetro Urbano da cidade de Pinhal Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul, conforme os seguintes limites: inicia no entroncamento da 
Sanga do Estaleiro com uma paralela e distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da Rua 
Antônio Cocco e segue, no rumo sudoeste e mantendo o paralelismo com a referida rua até 
encontrar o ponto situado no eixo da Rua Amadeus Trevisan, também distante 150,00 
(cento e cinqüenta) metros da Rua Antônio Cocco; deste ponto segue no rumo sudoeste até 
encontrar o ponto situado no eixo da Rua Luiz Barbieri e distante 150,00 (cento e 
cinqüenta) metros da Rua Cezar Rubin; deste ponto segue no rumo sudoeste e mantendo o 
paralelismo, a uma distância de 150,00 (cento e cinqüenta) metros, com a Rua Cezar 
Rubin e mais adiante Avenida Integração, encontra o ponto no eixo da estrada que conduz 
à localidade de Encruzilhada; deste ponto segue, no rumo oeste, em linha paralela à 
Avenida Integração e distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da mesma até encontrar o 
prolongamento da linha que delimita, pelo lado suleste, a área do Distrito Industrial do 
Município de Pinhal Grande; deste ponto segue, no rumo sul, até encontrar a linha que 
delimita a área do Distrito Industrial do Município de Pinhal Grande pelo lado sudoeste, 
linha esta paralela à Rua Paraná; deste ponto segue, no rumo noroeste, pela divisa sudoeste 
do Distrito Industrial do Município de Pinhal Grande, em linha paralela à Rua Paraná, até 
encontrar o ponto situado no eixo da Rua 20 de Março; deste ponto segue, no rumo 
noroeste, até encontrar o ponto situado no eixo da Rua Érico Veríssimo, ponto este 
distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da Avenida Integração; deste ponto segue no 
rumo noroeste, mantendo o paralelismo com a Avenida Integração, até encontrar uma 
linha paralela e distante 300,00 (trezentos) metros da Rua Modesto Garlet; deste ponto 
segue no rumo oeste, mantendo o paralelismo com a Rua Modesto Garlet, até encontrar 
uma linha paralela e distante 700,00 (setecentos) metros da Rua Júlio Lourenço de Salles; 
deste ponto segue no rumo nordeste, mantendo o paralelismo com a Rua Júlio Lourenço 
de Salles, até encontrar uma linha paralela e distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da 
Rua Valentim Rubin; deste ponto segue no rumo leste, mantendo o paralelismo com a Rua 
Valentim Rubin, até encontrar uma linha paralela e distante 150,00 (cento e cinqüenta) 
metros da Rua Barão do Rio Branco; deste ponto segue no rumo nordeste, mantendo o 
paralelismo com a Rua Barão do Rio Branco, até encontrar a linha de divisa, pelo lado 
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oeste, do Loteamento Alberto Pasqualini; deste ponto segue no rumo nordeste, pela divisa 
norte do Loteamento Alberto Pasqualini até encontrar a linha de divisa leste deste mesmo 
loteamento; deste ponto segue no rumo sul, pela divisa leste do Loteamento Alberto 
Pasqualini até encontrar o eixo da estrada que conduz à localidade de Invernadinha; deste 
ponto segue, no rumo sudoeste, pelo eixo desta mesma estrada até encontrar uma linha 
paralela e distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da Rua Redução da Natividade; deste 
ponto segue no rumo sul, mantendo o paralelismo com a Rua Redução da Natividade, até 
chegar ao ponto situado no eixo da Rua das Araucárias, ponto este distante 150,00 (cento e 
cinqüenta) metros da Rua Redução da Natividade; deste ponto segue, primeiramente em 
rumo suleste e posteriormente em rumo leste, em uma linha paralela e distante 150,00 
(cento e cinqüenta) metros da Avenida Integração até chegar ao ponto situado no eixo de 
uma rua projetada que divide a Quadra nº 108 da Quadra nº 93 do Bairro São José do 
Pinhal; deste ponto segue, no rumo nordeste, pela face noroeste da antiga estrada que 
ligava o Bairro Limeira ao Bairro São José do Pinhal até encontrar a face sudoeste da Rua 
Itaúba; deste ponto segue, no rumo noroeste, pela face suleste da Rua Itaúba até encontrar 
a Sanga do Pinhal; deste ponto segue no rumo nordeste, pela Sanga do Pinhal até 
encontrar a Sanga do Estaleiro; aí segue no rumo suleste, pela Sanga do Estaleiro, até 
encontrar o ponto inicial do perímetro, fechando assim a poligonal. 
 
 Art. 2º. O Perímetro Urbano da cidade de Pinhal Grande, fica dividido em três 
núcleos principais, denominados bairros e conforme os seguintes limites: 
 I – Bairro Limeira Centro, onde fica localizado o centro da cidade, inicia no 
ponto situado no eixo da Rua Érico Veríssimo, ponto este distante 150,00 (cento e 
cinqüenta) metros da face oeste da Avenida Integração; deste ponto segue no rumo 
noroeste, mantendo o paralelismo com a Avenida Integração, até encontrar uma linha 
paralela e distante 300,00 (trezentos) metros da Rua Modesto Garlet; deste ponto segue no 
rumo oeste, mantendo o paralelismo com a Rua Modesto Garlet, até encontrar uma linha 
paralela e distante 700,00 (setecentos) metros da Rua Júlio Lourenço de Salles; deste 
ponto segue no rumo nordeste, mantendo o paralelismo com a Rua Júlio Lourenço de 
Salles, até encontrar uma linha paralela e distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da 
Rua Valentim Rubin; deste ponto segue no rumo leste, mantendo o paralelismo com a Rua 
Valentim Rubin, até encontrar uma linha paralela e distante 150,00 (cento e cinqüenta) 
metros da Rua Barão do Rio Branco; deste ponto segue no rumo nordeste, mantendo o 
paralelismo com a Rua Barão do Rio Branco, até encontrar a linha de divisa, pelo lado 
oeste, do Loteamento Alberto Pasqualini; deste ponto segue no rumo nordeste, pela divisa 
norte do Loteamento Alberto Pasqualini até encontrar a linha de divisa leste deste mesmo 
loteamento; deste ponto segue no rumo sul, pela divisa leste do Loteamento Alberto 
Pasqualini até encontrar o eixo da estrada que conduz à localidade de Invernadinha; deste 
ponto segue, no rumo sudoeste, pelo eixo desta mesma estrada até encontrar uma linha 
paralela e distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da Rua Redução da Natividade; deste 
ponto segue no rumo sul, mantendo o paralelismo com a Rua Redução da Natividade, até 
chegar ao ponto situado no eixo da Rua das Araucárias, ponto este distante 150,00 (cento e 
cinqüenta) metros da Rua Redução da Natividade; deste ponto segue,em rumo suleste,  em 
uma linha paralela e distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da Avenida Integração até 
chegar ao ponto situado no eixo da Rua Érico Veríssimo, ponto este distante 150,00 (cento 
e cinqüenta) metros da face leste da Avenida Integração; deste ponto segue, rumo 
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sudoeste, pelo eixo da Rua Érico Veríssimo até encontrar o ponto inicial do perímetro, 
fechando assim a poligonal. 
 II – Bairro Integração, inicia no ponto situado no eixo da estrada que conduz à 
localidade de Encruzilhada, ponto este localizado na intersecção do eixo da estrada que 
conduz à localidade de Encruzilhada e uma linha paralela e distante 150,00 (cento e 
cinqüenta) metros da Avenida Integração; deste ponto segue, no rumo oeste, em linha 
paralela à Avenida Integração e distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da mesma até 
encontrar o prolongamento da linha que delimita, pelo lado suleste, a área do Distrito 
Industrial do Município de Pinhal Grande; deste ponto segue, no rumo sul, até encontrar a 
linha que delimita a área do Distrito Industrial do Município de Pinhal Grande pelo lado 
sudoeste, linha esta paralela à Rua Paraná; deste ponto segue, no rumo noroeste, pela 
divisa sudoeste do Distrito Industrial do Município de Pinhal Grande, em linha paralela à 
Rua Paraná, até encontrar o ponto situado no eixo da Rua 20 de Março; deste ponto segue, 
no rumo noroeste, até encontrar o ponto situado no eixo da Rua Érico Veríssimo, ponto 
este distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da face oeste da Avenida Integração; deste 
ponto segue,em rumo nordeste,  pelo eixo da Avenida Integração, até o ponto situado na 
intersecção do eixo da Rua Érico Veríssimo e  uma linha paralela e distante 150,00 (cento 
e cinqüenta) metros da Avenida Integração; deste ponto segue, primeiramente em rumo 
suleste e posteriormente em rumo leste, por uma linha paralela e distante 150,00 (cento e 
cinqüenta) metros da Avenida Integração até encontrar o ponto situado no eixo de uma 
estrada, futuro prolongamento da Rua do Engenho, ponto este situado a 150,00 (cento e 
cinqüenta) metros da Avenida Integração; deste ponto segue no rumo sul, pelo eixo desta 
estrada, até encontrar o eixo da Avenida Integração; deste ponto segue no rumo leste, pelo 
eixo da Avenida Integração, até encontrar o eixo da estrada que conduz à localidade de 
Encruzilhada; deste ponto segue no rumo suleste, pelo eixo da estrada que conduz à 
localidade de Encruzilhada até encontrar o ponto inicial do perímetro, fechando assim a 
poligonal. 
 III – Bairro São José do Pinhal, inicia no ponto situado no entroncamento da 
Sanga do Estaleiro com uma linha paralela e distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da 
Rua Antônio Cocco e segue, no rumo sudoeste e mantendo o paralelismo com a referida 
rua até encontrar o ponto situado no eixo da Rua Amadeus Trevisan, também distante 
150,00 (cento e cinqüenta) metros da Rua Antônio Cocco; deste ponto segue no rumo 
sudoeste até encontrar o ponto situado no eixo da Rua Luiz Barbieri e distante 150,00 
(cento e cinqüenta) metros da Rua Cezar Rubin; deste ponto segue no rumo sudoeste e 
mantendo o paralelismo, a uma distância de 150,00 (cento e cinqüenta) metros, com a Rua 
Cezar Rubin e mais adiante Avenida Integração, encontra o ponto situado no eixo da 
estrada que conduz à localidade de Encruzilhada, ponto este localizado na intersecção do 
eixo da estrada que conduz à localidade de Encruzilhada e uma linha paralela e distante 
150,00 (cento e cinqüenta) metros da Avenida Integração; deste ponto segue, no rumo 
nordeste, pelo eixo da estrada que conduz à localidade de Encruzilhada até encontrar o 
eixo da Avenida Integração; deste ponto segue no rumo oeste, pelo eixo da Avenida 
Integração, até encontrar o eixo de uma estrada, futuro prolongamento da Rua do 
Engenho; deste ponto segue, no rumo norte, pelo eixo desta estrada, futuro prolongamento 
da Rua do Engenho, até encontrar o ponto situado na intersecção do eixo desta estrada 
com uma linha paralela e distante 150,00 (cento e cinqüenta) metros da Avenida 
Integração; deste ponto segue, no rumo nordeste, em uma linha paralela e distante 150,00 
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(cento e cinqüenta) metros da Avenida Integração até chegar ao ponto situado no eixo de 
uma rua projetada que divide a Quadra nº 108 da Quadra nº 93 do Bairro São José do 
Pinhal; deste ponto segue, no rumo nordeste, pela face noroeste da antiga estrada que 
ligava o Bairro Limeira ao Bairro São José do Pinhal até encontrar a face sudoeste da Rua 
Itaúba; deste ponto segue, no rumo noroeste, pela face suleste da Rua Itaúba até encontrar 
a Sanga do Pinhal; deste ponto segue no rumo nordeste, pela Sanga do Pinhal até 
encontrar a Sanga do Estaleiro; aí segue no rumo suleste, pela Sanga do Estaleiro, até 
encontrar o ponto inicial do perímetro, fechando assim a poligonal. 
 
 Parágrafo Único. Nas áreas constantes do Perímetro Urbano e não parceladas, 
poderão ser divididas em loteamentos, cuja denominação será oficializada por ato do 
Poder Executivo. 
 
 Art. 3º. As delimitações, confrontações, quadras, ruas e avenidas existentes, 
projetadas e seus prolongamentos e outros equipamentos públicos, ficam estabelecidos no 
Mapa da Cidade, Anexo I, que passa a fazer parte integrante desta lei. 
 
 Art. 4º. Revoga-se a Lei Municipal nº 37, de 25 de agosto de 1993.  
 
 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
07 de julho de 2009. 

 
 
 
 

NILVO ANTONIO LAGO  
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


