
LEI Nº 1.309, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.
CRIA DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GLORINHA,  E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

RENATO  RAUPP  RIBEIRO,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,  Estado  do  Rio 
Grande do Sul.

Faço  saber,  em  cumprimento  ao  disposto  no  Artigo  55,  Inciso  IV,  da  Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º - Ficam criados 04 (quatro) Distritos no Município de Glorinha, conforme 
descritos abaixo:

I – Distrito Sede - composto pela Sede do Município, pela localidade de Passo 
Grande e parte do Banhado Grande, cujos limites interdistritais constam no Memorial 
Descritivo que faz parte integrante desta Lei;

II – Distrito de Maracanã – composto pela localidade de Maracanã, Contendas 
e Imbiruçu, cujos limites interdistritais constam no Memorial Descritivo que faz parte 
integrante desta Lei;

III – Distrito de Vila Nova – composto pela localidade de Vila Nova, Rincão de 
São João e Morro do Tigre, cujos limites interdistritais constam no Memorial Descritivo 
que faz parte integrante desta Lei;

IV  –  Distrito  de  Capão  Grande  –  composto  por  Capão  Grande,  Passo  da 
Taquara, Mato Grande e parte do Banhado Grande, cujos limites interdistritais constam 
no Memorial Descritivo que faz parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único – Faz parte integrante desta Lei o Mapa Geral do Município de 
Glorinha, com os respectivos distritos. 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta do 
Orçamento Municipal deste exercício e posteriores.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 18 de janeiro de 2011.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
              

              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento



MEMORIAL DESCRITIVO

O seguinte memorial tem como objetivo descrever a poligonal que define cada um 
dos Distritos a ser criado:

Distrito 01 – (Sede do Município, Passo Grande, parte do Banhado Grade)
Inicia  no  entroncamento  da  Rodovia  Federal  BR-290  com  a  estrada  Otacílio 

Soares,  deste  ponto  segue  pela  estrada  Otacílio  Soares,  sentido  Sul/Norte  até  o 
entroncamento  com  a  estrada  Capão  da  Lagoa,  deste  ponto  segue  no  sentido 
Sul/Norte por uma linha reta e imaginária até o entroncamento da estrada que sai na 
Panatlântica  S.A com a  Rodovia  estadual  RS-30,  deste  ponto  segue pela  Rodovia 
Estadual RS-30 sentido Oeste/Leste até encontrar a estrada Vila Nova, segue por esta 
estrada no sentido Sul/Norte até um ponto imaginário localizado a uma distância de 
300,00m, deste ponto segue em linha reta no sentido Sudoeste/Nordeste até encontrar 
a estrada Oscar Schönardie, segue por esta estrada no sentido Sudoeste/Nordeste até 
localizar a estrada do maracanã.  Deste ponto segue pela estrada do maracanã no 
sentido Sudoeste/Nordeste até localizar a estrada João Lopes. Deste ponto segue pela 
estrada João Lopes no sentido Noroeste/Sudeste até localizar a estrada Ozi Costa, 
seguindo por ela no sentido Sudoeste/Nordeste até localizar a divisa com o município 
de Santo Antônio da Patrulha. Deste ponto segue pela divisa com o município de Santo 
Antônio da Patrulha no sentido Norte/Sul até um ponto imaginário distante 2.000,00m 
da divisa com o município de Viamão. Deste ponto segue por uma linha reta sentido 
Sudeste/Noroeste até encontrar a estrada Campo da Várzea, segue por esta estrada 
no sentido Leste/Oeste até localizar a Rodovia Federal BR-290, deste ponto segue no 
sentido Leste/Oeste pela Rodovia Federal BR-290 até localizar o entroncamento com a 
estrada Otacílio Soares ponto de partida da descrição do distrito 01.

Distrito 02 – (Maracanã, Contendas e Imbiruçu)
Inicia no entroncamento da estrada do Maracanã com a estrada João Lopes, daí 

segue no sentido Oeste/Leste até localizar a estrada Ozi Costa e segue pela Ozi Costa 
no sentido Oeste/Leste até a divisa com o município de Santo Antônio da Patrulha. 
Deste  ponto  segue  pela  divisa  com o  município  de  Santo  Antônio  da  Patrulha  no 
sentido Sul/Norte até localizar a divisa do Município de Glorinha com o município de 
Taquara.  Deste  ponto  segue  pela  divisa  com  o  município  de  Taquara  no  sentido 
Leste/Oeste  até  localizar  a  estrada  Arroio  Grande,  daí  segue  pela  estrada  Arroio 
Grande sentido Nordeste/Sudoeste até localizar a estrada Santa Cruz, e segue pela 
estrada Santa Cruz no sentido Sudeste/Noroeste até localizar o beco Beija Flor. Deste 
ponto segue pelo beco Beija Flor no sentido Norte/sul até localizar a estrada Demetrio 
Corrêa se segue por  ela  no sentido Noroeste/Sudeste até localizar  a  estrada Beto 
Gaspar.  Deste  ponto  segue pela  estrada Beto  Gaspar  no  sentido  Oeste  Leste  até 
localizar a estrada do Maracanã e segue por ela no sentido Norte/Sul até localizar a 
estrada João Lopes Ponto de partida da poligonal que descreve o distrito 02.

Distrito 03 – (Vila Nova, Rincão São João e Morro do Tigre)
Inicia na Rodovia Estadual RS-30, divisa com o Município de Gravataí, segue pelo 

eixo da RS-30 Sentido Oeste/Leste até a estrada Vila Nova, daí segue por esta estrada 
sentido  Sul/  Norte  até  a  distância  de  300,00m,  deste  ponto  segue  no  sentido 
Sudoeste/Nordeste  por  uma  linha  reta  imaginária  até  encontrar  a  estrada  Oscar 
Schönardie e continua por esta estrada no sentido Sudoeste/Nordeste até encontrar a 
estrada  do  Maracanã.  Deste  ponto  segue  no  sentido  sul/Norte  pela  estrada  do 



Maracanã até encontrar a estrada Beto Gaspar. Deste ponto segue pela estrada do 
Beto Gaspar no sentido leste/Oeste até localizar a estrada Demétrio Corrêa, segue 
pela Demétrio Corrêa no sentido Sul/Norte até encontrar o Beco Beija Flor.Deste ponto 
segue pelo beco beija flor Sul/Norte no sentido até localizar a linha imaginária que faz 
divisa com o município de Taquara e e com o município de Gravataí.  Deste ponto 
segue pela linha de divisa no sentido Nordeste/Sudoeste até a Localidade toca do tigre 
e continua pela linha da divisa com o município de Gravataí no sentido Norte/Sul até 
localizar a estrada Fernando Ferrari. Deste ponto segue pela linha da divisa sentido 
Norte Sul até localizar a Rodovia Estadual RS-30. Ponto de partida da poligonal que 
descreva o distrito 03.

Distrito 04 – (Passo da Taquara,  Mato Grande, Capão Grande e Banhado 
Grande)

Inicia na Rodovia Estadual RS-30 divisa com o Município de Gravataí, segue pela 
Rodovia  Estadual  RS-30  sentido  Oeste/Leste  até  localizar  a  estrada  que  vai  na 
Panatlântica  S.A,  deste  ponto  segue  por  uma  linha  reta  imaginária  até  localizar  o 
entroncamento da estrada Otacílio Soares com a estrada Capão da Lagoa deste ponto 
segue pela estrada Otacílio Soares no sentido Norte/Sul até localizar a Rodovia federal 
BR-290 e por  ela  segue no sentido Oeste/Leste até localizar  a estrada Campo da 
Várzea e por ela segue até o fim da estrada, daí segue por uma linha reta e imaginária 
sentido  Noroeste/Sudeste  até  a  divisa  com  Santo  Antônio  da  Patrulha  distante 
2.000,00m da divisa com Viamão. Deste ponto segue pela divisa com Santo Antônio da 
Patrulha sentido Norte/Sul até localizar a divisa com o Município de Viamão, ai segue 
pela divisa com o município de Viamão sentido Leste /Oeste até localizar a divisa com 
o município de Gravataí, ai segue pela divisa com o município de Gravataí no sentido 
Sul  Norte  até  localizar  a  Rodovia  Estadual  RS-30  ponto  inicial  da  poligonal  que 
descreve o distrito 04.




