
 
        JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
    Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte lei: 

LEI MUNICIPAL Nº351.04 de 19 de maio de 2004. 
 
 Ratifica a Lei Municipal nº 072/2001 e 
estabelece as linhas divisórias dos 
distritos do Município. 

 
  Art. 1º - Ficam estabelecidas as linhas divisórias dos 
distritos do Município de Almirante Tamandaré do Sul, a saber: 
 
1º Distrito – Sede do Município: 
  O perímetro urbano do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul, conforme mapa em anexo, tem as seguintes 
delimitações: Ponto inicial no vértice 1 (V1) na estrada de acesso a Vila 
Seca; deste seguindo por linha seca rumo SO por 1.541,49 metros até 
encontrar o vértice 2 (V2) no início de uma sanga sem nome e junto a VRS-
208; deste, segue por uma sanga sem nome rumo SO por 971,15 metros até 
encontrar o vértice 3 (V3) na interseção da sanga sem nome com o arroio da 
Usina; deste, segue pelo arroio da Usina rumo SE por 3.236,42 metros até 
encontrar o vértice 4 (V4) no início do arroio da Usina e junto a estrada de 
acesso a Santa Terezinha; deste, segue por uma estrada geral rumo NE por 
450,00 metros até encontrar o vértice 5 (V5) na intersecção da estrada de 
acesso a Santa Terezinha com a VRS-208; deste, segue pela VRS-208; deste, 
segue pela VRS-208 rumo SE por 674,15 metros até encontrar o vértice 6 
(V6) na intersecção da VRS-208 com a estrada de acesso a Atti-Assú; deste 
segue pela estrada de acesso a Atti-Assú rumo NE por 608,75 metros até 
encontrar o vértice 7 (V7) na estrada de acesso a Atti-Assú; deste, segue por 
linha seca rumo NO por 575,10 metros até encontrar o vértice 8 (V8) no 
arroio Divisa; deste, segue pelo arroio Divisa rumo NO por 3.088,00 metros 
até encontrar o vértice 9(V9) na intersecção do arroio Divisa com a estrada 
de acesso a Linha Dupla; deste, segue por linha seca rumo NO por 956,33 
metros até encontrar o ponto inicial, vértice (V1) na estrada de acesso a Vila 
Seca, perfazendo um total de 5.887.725,82 metros quadrados. 
 



2º Distrito – Rincão do Segredo: 
  O perímetro urbano do 3º distrito Rincão do 
Segredo, conforme mapa em anexo, passa a ter as seguintes delimitações: 
ponto inicial no vértice 1 (V1) ; deste, segue por linha seca rumo SO por 
705,36 metros até encontrar o vértice 2 (V2); deste, segue por linha seca 
rumo SE por 596,20 metros até encontrar o vértice 3 (V3); deste, segue por 
linha seca rumo SE por 411,20 metros até encontrar o vértice 4 (V4); deste, 
segue por linha seca rumo NO por 394,60 metros até encontrar o vértice 5 
(V5); deste, segue por linha seca rumo NE por 598,00 metros até encontrar 
o vértice 6 (V6); deste, segue por linha seca rumo NO por 486,00 metros até 
encontrar o ponto inicial vértice 1 (V1), perfazendo um total de 585.796,94 
metros quadrados. 
 
3º Distrito – Linha Vitória: 
  O perímetro urbano do 2º distrito Linha Vitória, 
conforme mapa em anexo, passa a ter as seguintes delimitações: ponto 
inicial no vértice 1 (V1) na estrada de acesso a Vila Seca; deste, segue por 
linha seca rumo NE por 354,25 metros até encontrar o vértice 2 (V2); deste, 
segue por linha seca rumo NO por 216,78 metros até encontrar o vértice 3 
(V3); deste, segue por linha seca rumo SO por 577,58 metros até encontrar o 
vértice 4 (V4) junto a estrada de acesso a Linha Barrichello; deste, segue por 
linha seca rumo SE por 468,48 metros até encontrar o vértice 5 (V5); deste, 
segue por linha seca rumo NE por 237,58 metros até encontrar o ponto 
inicial vértice 1 (V1) na estrada de acesso a Vila Seca, perfazendo um total 
de 214.362,46 metros quadrados. 
  Art. 2º - São partes integrantes da presente lei o 
memorial descritivo oficial, e o mapa de levantamento topográfico 
planimétrico de cada um dos distritos. 
  Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

  Gabinete do Prefeito, 19 de maio de 2004. 
 
    João Domingos R.da Silva 
     Prefeito Municipal 
Registre-se e publique-se no painel 
De Publicações da Prefeitura Municipal 
 
Tânia Teresinha Fiorese                                         
Chefe de Gabinete, designada                              


