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LEI Nº 3.569, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

Revisa o Plano Diretor de Morrinhos, na forma que 

especifica.  

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS; 

  Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte 

lei: 

  Art. 1º O inciso II e III do § 3º do art. 3º da Lei Municipal 2.396, de 22 

de fevereiro de 2008, passam a viger com a seguinte redação: 

“Art. 3º (...) 

§ 3º (...) 

II – Parque Municipal Natural de Morrinhos; 

III – Parque Municipal Recanto das Araras.” (NR) 

  Art. 2º O inciso XIV do art. 4º da Lei Municipal 2.396, de 22 de 

fevereiro de 2008, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 4º (...) 

XIV – incentivo às atividades sustentáveis de turismo nos parques 

municipais de Morrinhos, em articulação com o Programa Municipal de 

Educação Ambiental;” (NR) 

  Art. 3º A alínea d, do inciso V, do § 2º do art. 53 da Lei Municipal 

2.396, de 22 de fevereiro de 2008, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 53 (...) 

§ 2º (...) 

V – (...) 

d) Parque Municipal Natural de Morrinhos.” (NR) 

  Art. 4º O art. 3º, § 3º da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 

2008, passa a viger acrescido com as seguintes alíneas: 

“Art. 3º (...) 
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§ 3º (...) 

III-A. Parque Municipal Darcy Chaves. 

III-B. Parque Municipal Cristina Park.”   

  Art. 5º O § 2º do art. 6º da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 

2008, passa a viger com a seguinte redação: 

 “Art. 6º (...) 

§ 2º Para fins da política habitacional no Município de Morrinhos, 

entende-se como habitação de interesse social aquela destinada a 

famílias com renda máxima de até 5 (cinco) salários mínimos.” (NR) 

  Art. 6º A alínea d do inciso V do parágrafo § 2º do art. 53 da Lei 

Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 53 (...) 

§ 2º  

V –  

d) Parque Municipal Natural de Morrinhos.” (NR) 

  Art. 7º A Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, passa a viger 

acrescida do art. 9º -A, com seus § § 1º, 2º e 3º e respectivas alíneas: 

“Art. 9-A. O Fundo de Habitação Social é o instrumento destinado a 

reunir recursos para execução da política habitacional de interesse 

social do Município de Morrinhos. 

§ 1º O Fundo de Habitação Social deverá apoiar ou realizar 

investimentos destinados a: 

I - reassentamento da população de baixa renda que ocupa as áreas de 

risco; 

II - recuperação e proteção das áreas de nascentes objeto de programas 

e projetos de reassentamento da população; 

III - construção de habitação de interesse social para famílias com renda 

até 5 (cinco) salários mínimos; 

IV - urbanização e regularização fundiária da Área Prioritária para 

Investimentos Públicos e Habitação de Interesse Social, bem como da 

Área de Regularização Fundiária e de Investimentos Públicos; 
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V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários em Área 

Prioritária para Investimentos Públicos e Habitação de Interesse Social, 

bem como da Área de Regularização Fundiária e de Investimentos 

Públicos. 

§ 2º Serão destinados ao Fundo de Habitação Social os seguintes 

recursos: 

I - dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares a ele 

destinados; 

II - repasses ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado 

de Goiás a eles destinados; 

III - empréstimos de operações de financiamento internos ou externos; 

IV - contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas; 

V - contribuições ou doações de entidades internacionais; 

VI - recursos provenientes de acordos, contratos, consórcios ou 

convênios; 

VII - rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio; 

VIII - percentual da receita gerada da aplicação dos instrumentos 

indutores do desenvolvimento urbano previstos nesta lei, com exceção 

do imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo; 

IX - retornos e resultados de suas aplicações; 

X - percentual na renda da alienação de terrenos públicos; 

XI - outras receitas eventuais. 

§ 3º O Conselho da Cidade previsto nesta lei deliberará sobre a 

utilização dos recursos do Fundo de Habitação Social.” 

  Art. 8º O Capítulo VI da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 

2008, passa a viger com a seguinte redação: 

“Capítulo VI 

Do saneamento básico” 

  Art. 9º. Os arts. 23, 25, 26 e seu inciso I, da Lei Municipal 2.396, de 22 

de fevereiro de 2008, passam a viger com a seguinte redação: 
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“Art. 23. A promoção do Saneamento Básico tem como objetivo geral a 

implantação de ações e investimentos dirigidos à universalização do 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, além da resolução dos 

problemas relacionados ao manejo e destinação final dos resíduos 

sólidos e das águas pluviais. 

Art. 25. São objetivos específicos do Saneamento Básico:   

Art. 26. Para a promoção do Saneamento Básico, serão elaborados e 

implementados no município os seguintes Planos, seguindo as diretrizes 

descritas no Anexo II desta Lei: 

           I - Plano Municipal de Saneamento Básico; (NR) 

 

  Art. 10. As alíneas g, f, e, f, respectivamente dos incisos III, IV, V e VI, 

do art. 52 da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, passam a viger com a 

seguinte redação: 

“Art. 52 (...) 

III – (...) 

g) implantação prioritária do Programa de Incentivo à Ocupação 

Prioritária dos Vazios Urbanos, do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos e do Plano 

de Drenagem Urbana.”  

IV – (...) 

f) implantação prioritária do Plano Municipal de Saneamento Básico, do 

Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, do Plano de Drenagem 

Urbana, do Programa para Melhoria das Condições de Habitação em 

Áreas Consolidadas. 

V – (...) 

e) implantação prioritária do Plano Municipal de Saneamento Básico, do 

Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, do Plano de Drenagem 

Urbana, do Programa para Melhoria das Condições de Habitação em 

Áreas Consolidadas, do Programa de Estímulo à Geração de Emprego, 

Trabalho e Renda, do Plano Habitacional de Interesse Social e do 

Programa de Construção de Habitação de Interesse Social. 

VI – (...) 

f) implantação prioritária do Plano Municipal de Saneamento Básico, do 

Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, do Plano de Drenagem 

Urbana, do Programa para Melhoria das Condições de Habitação em 
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Áreas Consolidadas, do Programa de Estímulo à Geração de Emprego, 

Trabalho e Renda, do Plano Habitacional de Interesse Social, do 

Programa de Regularização Fundiária e do Programa de 

Reassentamento de Famílias em Áreas de Risco. (NR) 

 

  Art. 11. O art. 105 da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, 

passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 105. Deverá ser elaborado e aprovado por ato do Poder Executivo, 

no prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da vigência desta Lei, o 

Plano Municipal de Saneamento Básico.” (NR) 

  Art. 12. O Programa F e respectivos artigos do Anexo II da Lei 

Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, passam a viger com a seguinte redação: 

“F – SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 1º O Plano Municipal de Saneamento Básico tem por objetivo 

adequar os sistemas de abastecimento de água potável, o esgotamento 

sanitário e promover a gestão integrada dos resíduos sólidos do 

Município de Morrinhos, visando à universalização da prestação desses 

serviços na cidade e a adoção de soluções sanitárias e ambientalmente 

corretas no restante do território, atendendo os objetivos para o 

Saneamento Básico e o Patrimônio Ambiental. 

Parágrafo único. O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá 

prever:” (NR) 

  Art. 13. O inciso I do art. 42 da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro 

de 2008, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 42. (...): 

I – preservação da Bacia do Pipoca, Leste e Nordeste, preservando o 

oleoduto e Sudeste, próximo a pista de pouso, mediante a indução da 

ocupação dos lotes vagos existentes na cidade de Morrinhos e o 

adensamento da área urbana consolidada, para evitar a ocupação das 

áreas ambientalmente frágeis e desprovidas de equipamentos e serviços 

urbanos;” (NR) 

  Art. 14. O inciso I do art. 49 da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro 

de 2008, passa a viger com a seguinte redação: 
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“Art. 49. O perímetro urbano do Município de Morrinhos é descontínuo 

compreendendo a cidade de Morrinhos, o Distrito Agro-Industrial de 

Morrinhos (DAIMO) e os distritos do Rancho Alegre, Trevo de Pontalina e 

Marcelânia, sendo representado no Mapa 5 – Mapa do Perímetro 

Urbano, no Anexo 1 desta Lei e delimitado através das coordenadas 

georeferenciadas descritas no Anexo III desta Lei.” (NR) 

  Art. 15. O art. 50 da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, 

passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 50. A delimitação do perímetro urbano teve como critério a 

previsão do aumento da população devido à política de incentivo e a 

previsão da chegada de grandes empresas em Morrinhos com a criação 

de áreas para expansão urbana, Nordeste, preservando a Bacia do 

Pipoca, Leste e Nordeste, preservando o oleoduto e Sudoeste, próximo a 

pista de pouso, evitando a ocupação de áreas ambientalmente frágeis, 

desprovidas de equipamentos e serviços urbanos e de proteção 

ambiental;” (NR) 

  Art. 16. O art. 53 da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, 

passa a viger acrescido do seguinte § 1º-A, com respectivos incisos e alíneas, bem 

como do § 1º B e § 1º C:  

“Art. 53 (...) 

§ 1º A.  Consideram-se Áreas de Preservação Permanente – APP, em 

zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, perenes e 

intermitentes excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de até 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água com largura superior a 

10 (dez) metros e até 50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água com largura superior a 50 

(cinquenta) e até 200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água com largura superior a 

200 (duzentos) e até 600 (seiscentos) metros de largura; 
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água com largura superior 

a 600 (seiscentos) metros; 

II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com 

largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água 

natural com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal 

será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa 

definida na licença ambiental do empreendimento; 

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros; 

V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45° 

(quarenta e cinco graus), equivalente a 100% (cem por cento) na linha 

de maior declive; 

VI – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 

mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25° (vinte e 

cinco graus), as áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre 

em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal 

determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos 

ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. 

§ 1º B. Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de 

reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou 

represamento no curso d’água natural. 

§ 1º C. Fica dispensado o estabelecimento das faixas de Área de 

Preservação Permanente no entorno das acumulações naturais ou 

artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare de lâmina 

d’água, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa. 

  Art. 17. As alíneas a, b e d do inciso V do § 2º do art. 53 da Lei 

Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, passam a viger com a seguinte redação: 

“Art. 53 (...) 
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§ 2º (...) 

V – (...) 

a) fundos de vale, áreas limítrofes aos córregos distantes 

30 m das suas margens; 

b) raio de 50 m das nascentes; 

d) Parque Municipal Natural de Morrinhos” (NR) 

  Art. 18. A alínea b, do inciso VI do § 2º do art. 53 da Lei Municipal 

2.396, de 22 de fevereiro de 2008, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 53 (...) 

§ 2º (...) 

VI – (...) 

b) Lagos artificiais inseridos na zona urbana.” 

  Art. 19. O inciso VII do § 2º do art. 53 da Lei Municipal 2.396, de 22 de 

fevereiro de 2008, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 53 (...) 

§ 2º (...) 

VII - Zona de Atividades Produtivas: área caracterizada pela 

implantação de atividades econômicas geradoras de impacto, tais como 

atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, todas de 

médio e grande porte, bem como demais atividades compatíveis. O uso 

habitacional será permissível somente através de programas especiais.” 

(NR) 

  Art. 20. A alínea c do inciso II do art. 54 da Lei Municipal 2.396, de 22 

de fevereiro de 2008, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 54 (...) 

II – (...) 

c – asfaltamento, sarjetas e meio fio, obrigatoriamente com concreto 

betuminoso usinado quente (CBUQ) ou concreto pré-misturado a frio 

(PMF).” (NR) 

  Art. 21. O inciso II do art. 54 da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro 

de 2008, passa a viger acrescido das alíneas g, h e i: 
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“Art. 54 (...) 

II – (...) 

g – iluminação pública com lâmpadas de LED – Diodio Emissor de Luz; 

h – sinalização viária (vertical e horizontal); 

i – esgotamento sanitário ou fossa séptica e sumidouro.” (NR) 

  Art. 22. O parágrafo único do art. 55 da Lei Municipal 2.396, de 22 de 

fevereiro de 2008, passa a ser renumerado como § 1º, passando a viger com a 

seguinte redação: 

“Art. 55 (...) 

§ 1º Nos loteamentos as áreas verdes e áreas de preservação 

permanente deverão ser contornadas por vias públicas.” (NR) 

  Art. 23. O art. 55 da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, 

passa a viger acrescido do § 1º e § 2º: 

“Art. 55 (...) 

§ 2º É estritamente proibido a confrontação de lotes com áreas de 

preservação permanente e áreas verdes, exceto condomínio de chácaras. 

§ 3º Os loteamentos deverão observar os encaixes viários já existentes, 

devendo toda a sua extensão ser circundada por ruas.” 

  Art. 24. O art. 58 da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, 

passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 58.  Compreende a Macrozona Rural as regiões do município não 

classificada como Macrozona Urbana, não urbanizáveis utilizadas em 

atividades agropecuárias, agro-industriais, extrativismo, silvicultura e 

conservação ambiental.” (NR) 

  Art. 25. O § 2º do art. 62 da Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 

2008, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 62 (...) 

§ 2º A Área de Incentivo à Agricultura Familiar é aquela formada pelas 

propriedades de até 4 módulos fiscais, com 40 hectares cada.” (NR) 

  Art. 26. A Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, passa a 

viger acrescida do art. 107-B: 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Agro-ind%C3%BAstria&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conserva%C3%A7%C3%A3o_ambiental&action=edit
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Art. 107-B. Após o prazo de revisão do Plano Diretor Democrático, o 

Município terá o prazo de até 02 (dois) anos para enviar a Câmara 

Municipal o Plano Municipal de Identificação de Áreas Públicas.  

  Art. 27. A Lei Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008, passa a 

viger acrescida do art. 109-B: 

“Art. 109-B. Para efeito do condomínio de chácaras rural, será 

observada as diretrizes da Lei Complementar nº 080, de 23 de junho de 

2017, sem prejuízo do advento de nova legislação relativo ao tema.”  

  Art. 28. O Anexo III - Do Perímetro Urbano, da Lei 2.396, de 22 de 

fevereiro de 2018, passa a viger com a seguinte redação: 

EXPANSÃO URBANA DE MORRINHOS 

  

            

MORRINHOS  -  GOIÁS 

                             

PERÍMETRO – 37,55727 Km 

 

Área:  3.636,090283 Ha  ou  751,25 Alqueires 

              

                                                DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

 

Tem início esta descrição no marco (M-1), de coordenadas UTM E=695.699,532m. e 

N=8.042.329,523m.  meridiano central 51° Wgr, deste segue com os seguintes azimutes 

e distâncias  e  elementos  de curva: 145º24'32" – 210,95m.  até  o marco  (M-2) de 

coordenadas UTM E=695.819,294m. e  N=8.042.155,859m.;  79º15'09" – 297,32m.  até  

o marco  (M-3) de coordenadas UTM E=696.111,400m. e  N=8.042.211,304m.; 

132º31'14" – 709,32m.  até  o marco  (M-4) de coordenadas UTM E=696.634, 198m. e  

N=8.041.731.907m.;  R=1.625,17m. e D=169,35m.  até  o marco (M-5) de coordenadas 

UTM E=696.752,830m. e  N=8.041.611,162m.;  138º29'27" – 1.124,52m.  até o marco 

(M-6) de coordenadas  UTM E=697.498,092m. e  N=8.040.769,070m.; R=478,76m. e 

D=355,01m. até o marco (M-7) de coordenadas UTM E=697.593,547m. e  

N=8.040.435,486m.; R=384,05m. e D=147,12m.  até o marco (M-8) de coordenadas 

UTM E=697.551,276m. e  N=8.040.295,508m.;  84º50'01" – 934,86m.  até o marco (M-

9) de coordenadas UTM E=698.482,334m. e  N=8.040.379,688m.;  50º21'37" – 

1.070,33m.  até o marco (M-10) de coordenadas UTM E=699.306,561m. e  

N=8.041.062,513m.;  100º13'49" – 983,33m.  até o marco (M-11) de coordenadas UTM 

E=700.274,256m. e  N=8.040.887,871m.; 06º15'58" – 164,17m.  até o marco (M-12) de 

coordenadas UTM E=700.292,175m. e  N=8.041.051,065m.; 32º11'19" – 71,83m.  até o 

marco (M-13) de coordenadas UTM E=700.330,438m. e  N=8.041.111,851m.; 40º18'23" 
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– 33,79m.  até o marco (M-14) de coordenadas UTM E=700.352, 298m. e  

N=8.041.137,622m.;  19º54'15" – 206,96m.  até o marco (M-15) de coordenadas UTM 

E=700.422,758m. e    N=8.041.332,219m.; 32º29'26" – 58,60m.  até o marco (M-16) de 

coordenadas UTM E=700.454,235m. e  N=8.041.381,647m.; 27º18'42" – 90,09m.  até o 

marco (M-17) de coordenadas UTM E=700.495,571m. e  N=8.041.461,694m.; 60º07'47" 

– 173,97m.  até o marco (M-18) de coordenadas UTM E=700.646,433m. e  

N=8.041.548,340m.; 56º19'00" – 283,20m.  até o marco (M-19) de coordenadas UTM 

E=700.882,087m. e  N=8.041.705,403m.; 177º58'20" – 239,61m.  até o marco (M-20) de 

coordenadas UTM E=700.890,565m. e  N=8.041.465,942m.; 176º09'02" – 176,04m.  até 

o marco (M-21) de coordenadas UTM E=700.902,384m. e  N=8.041.290,302m.; 

202º47'55" – 245,70m.  até o marco (M-22) de coordenadas UTM E=700.807,177m. e  

N=8.041.063,798m.; 233º16'42" – 80,91m.  até o marco (M-23) de coordenadas UTM 

E=700.742,321m. e  N=8.041.015,417m.; 213º13'44" – 227,32m.  até o marco (M-24) de 

coordenadas UTM E=700.617,751m. e N=8.040.825,262m.; 125º24'23" – 643,81m.  até 

o marco (M-25) de coordenadas UTM E=701.142,497m. e  N=8.040.452,256m.; 

40º57'14" –  772,79m.   até  o   marco  (M-26)  de  coordenadas   UTM   

E=701.649,022m.   e  N=8.041.035,896m.; 150º18'58" – 1.593,58m.  até o marco (M-

27) de coordenadas UTM E=702.438,182m. e  N=8.039.651,443m.; 120º58'32" – 

597,25m.  até o marco (M-28) de coordenadas UTM E=702.950,261m. e  

N=8.039.344,053m.; 118º52'26" – 544,92m.  até o marco (M-29) de coordenadas UTM 

E=703.427,435m. e  N=8.039.080,922m.; 87º13'14" – 772,03m.  até o marco (M-30) de 

coordenadas UTM E=704.198,557m. e  N=8.039.118,361m.;  119º31'20" – 442,64m.  

até o marco (M-31) de coordenadas UTM E=704.583,728m. e  N=8.038.900,245m.; 

214º06'40" – 283,31m.  até o marco (M-32) de coordenadas UTM E=704.424,848m. e  

N=8.038.665,678m.; 173º38'37" – 195,64m.  até o marco (M-33) de coordenadas UTM 

E=704.446,508m. e  N=8.038.471,239m.; 148º50'05" – 988,30m.  até o marco (M-34) de 

coordenadas UTM E=704.957,962m. e  N=8.037.625,572m.; 276º10'49" – 2.055,91m.  

até o marco (M-35) de coordenadas UTM E=702.914,004m. e  N=8.037.846,906m.; 

218º36'26" – 2.036,15m.  até o marco (M-36) de coordenadas UTM E=701.643,493m. e  

N=8.036.255,772m.; 268º55'48" – 1.242,54m.  até o marco (M-37) de coordenadas UTM 

E=700.401,169m. e  N=8.036.232,570m.; 201º39'40" – 1.392,16m.  até o marco (M-38) 

de coordenadas UTM E=699.887,301m. e  N=8.034.938,717m.; 208º25'55" – 684,01m.  

até o marco (M-39) de coordenadas UTM E=699.561,633m. e  N=8.034.337,211m.; 

230º56'07" – 1.560,65m.  até o marco (M-40) de coordenadas UTM E=698.349,892m. e  

N=8.033.353,697m.; 261º48'44" – 346,73m.  até o marco (M-41) de coordenadas UTM 

E=698.006,698m. e  N=8.033.304,317m.; 307º00'37" – 144,39m.  até o marco (M-42) de 

coordenadas UTM E=697.891,397m. e  N=8.033.391,235m.; 50º10'08" – 802,23m.  até 

o marco (M-43) de coordenadas UTM E=698.507,460m. e  N=8.033.905,088m.; 
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311º03'58" – 361,01m.  até o marco (M-44) de coordenadas UTM E=698.235,279m. e  

N=8.034.142,243m.; 43º13'17" – 385,26m.  até o marco (M-45) de coordenadas UTM 

E=698.499,114m. e  N=8.034.422,990m.; 310º58'51" – 685,34m.  até o marco (M-46) de 

coordenadas UTM E=697.981,729m. e  N=8.034.872,441m.; R=651,65m. e D=303,87m.  

até o marco (M-47) de coordenadas UTM E=697.806,180m. e  N=8.035.117,101m.;  

337º41'54" – 1.411,50m.  até o marco (M-48) de coordenadas UTM E=697.270,537m. e  

N=8.036.423,021m.;  257º53'31" – 647,39m.  até o marco (M-49) de coordenadas UTM 

E=696.637,547m. e  N=8.036.287,225m.;  319º57'25" – 722,51m.  até o marco (M-50) 

de coordenadas UTM E=696.169,502m. e  N=8.036.837,635m.; 35º28'01" – 256,40m.  

até o marco (M-51) de coordenadas UTM E=696.318,274m. e  N=8.037.046,460m.;  

319º02'29" – 547,14m.  até o marco (M-52) de coordenadas UTM E=695.959,615m. e  

N=8.037.459,652m.; 349º52'40" – 579,71m.  até o marco (M-53) de coordenadas UTM 

E=695.857,732m. e  N=8.038.030,340m.;  296º45'28" – 324,25m.  até o marco (M-54) 

de coordenadas UTM E=695.568,204m. e  N=8.038.176,323m.;  15º03'35" – 485,76m.  

até o marco (M-55) de coordenadas UTM E=695.694,416m. e  N=8.038.645,402m.; 

10º39'56" – 238,17m.  até o marco (M-56) de coordenadas UTM E=695.738,496m. e  

N=8.038.879,459m.; 04º19'12" – 269,40m.  até o marco (M-57) de coordenadas UTM 

E=695.758,789m. e  N=8.039.148,094m.; 358º00'09" – 284,67m.  até o marco (M-58) de 

coordenadas UTM E=695.748,866m. e  N=8.039.432,595m.; 79º19'10" – 1.139,30m.  

até o marco (M-59) de coordenadas UTM E=696.868,430m. e  N=8.039.643,744m.; 

03º35'58" – 467,99m.  até o marco (M-60) de coordenadas UTM E=696.897,811m. e  

N=8.040.110,811m.;  R=416,17m. e D=363,09m. até o marco (M-61) de coordenadas 

UTM E=697.066,125m. e  N=8.040.419,603m.; 53º35'16" – 130,60m.  até o marco (M-

62) de coordenadas UTM E=697.171,228m. e  N=8.040.497,126m.; 318º29'27" – 

1.111,54m.  até o marco (M-63) de coordenadas UTM E=696.434,569m. e  

N=8.041.329,498m.; R=1.200,17m. e D=125,06m.  até o marco (M-64) de coordenadas 

UTM E=696.346,960m. e  N=8.041.418,666m.; 312º31'13" – 544,00m.  até o marco (M-

65) de coordenadas UTM E=695.946,012m. e  N=8.041.786,329m.; 234º02'25" – 

299,89m.   até  o   marco  (M-66)  de  coordenadas   UTM   E= 695.703,272m.  e  

N=8.041.610,228m.; 357º38'57" – 436,91m.  até o marco (M-67) de coordenadas UTM 

E=695.685,350m. e  N=8.042.046,773m.;  e  02º52'17" – 283,11m.  até o marco (M-1),  

ponto de início desta descrição. 

  Art. 29. Revoga-se o inciso XII do art. 60 e inciso IV do art. 63  da Lei 

Municipal 2.396, de 22 de fevereiro de 2008.  
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  Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando 

efeitos quantos as alíneas “g” e “h” do inciso II do Art. 54, da Lei 2.396 de 22 de 

fevereiro de 2008, a partir de 1º de janeiro de 2021. 

 

Morrinhos, 11 de novembro de 2020; 175º de Fundação e 138º de Emancipação. 

 
 

ROGÉRIO CARLOS TRONCOSO CHAVES 
=Prefeito= 

 

Francisco da Rocha Soares Filho 

Rafael Rodrigues Sousa 

Emerson Martins Cardoso 


