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LEI Nº 1.177, DE 23 DE JUNHO DE 2010. 

 

MOACIR POLIDORO, Prefeito do Município de Ascurra, Estado de Santa Catarina, Faço saber a 

todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º Em atendimento aos requisitos mínimos da Legislação Federal e da Lei Orgânica do 

Município pertinentes a à matéria, a presente lei estabelece e delimita o perímetro urbano do 

Município de Ascurra, para todos os fins administrativos, urbanísticos e tributários. 

Art. 2º Verificadas as condições legais de sua identificação e vinculada a existência dos elementos 

objetivos que as normas superiores estabelecem, é considerada área urbana do Município de 

Ascurra, o espaço territorial definido pelo memorial descritivo de perímetro urbano, parte integrante 

desta Lei (anexo I), de acordo com o que estabelecem os mapas urbano básico (MUB) de Limite 

do Perímetro Urbano, partes integrantes desta Lei (anexos II – mapa do município todo, e III – 

mapa da área urbana com vértices) e dispositivos do Art. 118 OU Art. 183 (NO CASO DA LEI DO 

PLANO SER “LEI NOVA”), inciso IV, da Lei Complementar Nº 074, de 06 de novembro de 2007 

(Plano Diretor). 

Parágrafo Único - Sem prejuízo do disposto no "caput" deste artigo, o Poder Executivo poderá 

encaminhar projetos de leis que regulamentem outros dispositivos e instrumentos legais, 

referentes ao presente Perímetro Urbano. 

Art. 3º Fica estabelecida a nova divisão territorial urbana da cidade de Ascurra/SC, com a criação 

e delimitação oficial dos seguintes bairros, em conformidade os mapas urbano básico (MUB) de 

Limite do Perímetro Urbano, (anexos II e III), Memorial descritivo de Perímetro Urbano e de 

Perímetro de Bairros (Anexo I) e Memorial descritivo de Mapa de Perímetro de Bairros (Anexo III 

IV), que será parte integrante dessa Lei: CENTRO com a Localidade denominada: BOLA SETE; 

MONTE ALEGRE; SÃO FRANCISCO com a Localidade denominada: COCADA; VILA NOVA; 

RIBEIRÃO SÃO PAULO com as Localidades denominadas: SAXÔNIA (Perímetro Rural) e 

RIBEIRÃO OITENTA (Perímetro Rural); NOSSA SENHORA DE LURDES com a Localidade 

denominada: TAMANDUÁ; GUARICANAS I e GUARICANAS II (Perímetro Rural); SALTINHO; 

ESTAÇÃO com a Localidade denominada: MORRO DO AMANDIO; SANTA BÁRBARA com a 

Localidade denominada: RIBEIRÃO DAS CABRAS (Perímetro Urbano e Rural); ILSE com as 
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Localidades denominadas: ILSE GRANDE (Perímetro Rural) e ILSE PEQUENO (Perímetro Rural); 

e VILA IZABEL. 

Parágrafo Único - Os Bairros VILA NOVA, RIBEIRÃO SÃO PAULO, NOSSA SENHORA DE 

LURDES, ESTAÇÃO, SANTA BÁRBARA e ILSE, possuem parte de seus territórios na zona 

urbana e parte na zona rural, conforme consta no Anexo I e até a delimitação territorial do município 

de Ascurra. 

Art. 4º Fazem parte integrante desta Lei, os seguintes Anexos: 

a) Anexo I - Memorial Descritivo de Perímetro Urbano e de Perímetro de Bairros; 

b) Anexo II - Mapa Urbano Básico (MUB) e Perímetros de Limite do Perímetro Urbano – 
abrangendo o município todo; 

c) Anexo III - Memorial Descritivo Mapa de Limite do Perímetro Urbano – apenas área urbana, com 
vértices numerados; 

d) Anexo IV - Mapa de Perímetro de Bairros. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, e especialmente as Leis Municipais nº 057/67, de 20 de Dezembro de 1967; nº 061/67, 

de 29 de dezembro de 1967, nº 097/69, de 27 de Maio de 1969; nº 103/69, de 08 de Setembro de 

1969; nº 156/72, de 03 de Maio de 1972; nº 208/74, de 05 de dezembro de 1994; nº 219/75, de 28 

de Julho de 1975; nº 322/80, de 20 de Fevereiro de 1980 e nº 1022/06, de 20 de Março de 2006. 

MUNICÍPIO DE ASCURRA, em 23 de junho de 2010. 

MOACIR POLIDORO 

Prefeito de Ascurra/SC. 

Publicada a presente Lei na forma Regulamentar. 

Município de Ascurra em, em 23 de junho de 2010. 

Maria de Fátima Martins 

Fiscal de Tributos 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC. 

O Perímetro Urbano do Município de Ascurra - SC é composto por 11 (onze) bairros dis ntos dentro 

do Perímetro Urbano que são: Centro, Vila Nova, Ribeirão São Paulo, Vila Izabel, São Francisco, 

Monte Alegre, Nossa Senhora de Lurdes, Sal nho, Estação, Santa Bárbara e Ilse e delimitam-se 

pelas poligonais formadas pelos seguintes vér ces (todos Georreferenciados ao sistema UTM, 

Datum horizontal SAD 69 e Meridiano Central de 51º00`00" W de Gr): 

MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 12.604.081,54 m² / 12.604,08 km² 

PERÍMETRO: 41.567,97 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Ascurra: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, de coordenadas N - 7.017.490,8286 

m e E 657.848,5536 m.; deste, segue em linha seca a distância de 483.46 m, até o vér ce 002, de 

coordenadas N - 7.017.955,8237 m. e E - 657.716,1942 m.; deste, segue a distância de 1.110,26 

m, até o vér ce 0003, de coordenadas N - 7.018.189,9913 m. e E - 658.800,2839 m.; deste, segue 

em linha seca a distância dePERÍMETRO: 41.567,97 m 762,69 m, até o no vér ce 004, de 

coordenadas N - 7.018.189,9913 m, e E - 658.800,2839 m, situado na máxima extremidade sul, 

deste polígono do ponto.; deste, segue com o limite do polígono de propriedade do Sr. Honorato 

Possamai com distância de 222,19 m, até o vér ce 005, de coordenadas N 7.018.878,0973 m e E 

- 658.798,0198 m.; deste, segue a distância de 675,44 m até o vér ce 006, de coordenadas N - 

7.018.232,1413 m e E - 658.995,4193 m.; deste, segue em linha seca a distância de 706,96 m até 

o vér ce 007, de coordenadas N - 7.018.381,4042 m e E - 659.686,4391 m.; deste, segue a 

distância de 365,95 m com o limite do polígono de propriedade do Sr. Dante José Chiarelli, até o 

vér ce 008, de coordenadas N - 7.018.738,6747 m e E - 659.608,1148 m.; deste, segue a distância 

de 384,27 m, em linha seca até o vér ce 009, de coordenadas N - 7.018.673,4982 m e E - 

659.986,8141 m.; deste, segue com uma linha paralela da Rua Francisco Chiarelli, distante do 

mesmo 182,65 metros, até o vér ce 010, de coordenadas N - 7.018.850,4899 m e E - 660.031,9209 

m.; deste, segue a distância de 29,22 m até o vér ce 011 de coordenadas N - 7.018.844,0220 m. 

e E - 660.060,4184 m.; deste, segue a distância de 15,00 m até o vér ce 012, de coordenadas N - 

7.018.829,3940 m e E - 660.057,0985 m.; deste, segue em linha seca a distância de 502,63 m até 

o vér ce 013, de coordenadas N - 7.018.689,2454 m. e E 660.539,7902 m.; deste, segue a distância 

de 78.66 m até o vér ce 014, de coordenadas N 7.018.613,4120 m e E - 660.518,8691 m.; deste, 

segue a distância de 147.24 m, até o vér ce 015, de coordenadas N - 7.018.679,5243 m e E - 

660.650,4285 m.; deste, segue em linha seca a distância de 497,83 m, até o vér ce 016, de 

coordenadas N - 7.018.903,0592 m. e E - 661.095,2498 m limite da propriedade da Sra. Marilete 

Aparecida de Souza, divisa com o município de Rodeio.; deste, segue a distância de 200.46 m, 
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até a Rua Santa Catarina no vér ce 017, de coordenadas N - 7.018.726,3109 m e E - 661.189,8337 

m.; deste, segue em paralelo com a Rua Santa Catarina a distância de 292,73 m, até o vér ce 018, 

de coordenadas N - 7.018.857,1299 m e E - 661.451,7366 m, no entroncamento da Rua Santa 

Catarina com a Rua Gregório Demarchi.; deste, segue com a distância de 451.07 m, até o vér ce 

019, de coordenadas N - 7.018.453,6015 m e E - 661.653,3192 m, até a Rua Padre Natal Bertold.; 

deste, segue com a distância de 220,24 m, até o vér ce 020, de coordenadas N - 7.018.550,9752 

m e E - 661.850,8731 m, até a propriedade de Madasc Madeiras Ltda.; Deste, seguindo com a 

distância de 406,26 m, até a Rua Santa Catarina no vér ce 021, de coordenadas N - 

7.018.957,1969 m e E - 661.651,0718 m.; deste, segue pela Rua Santa Catarina a distância de 

452,69 m, até o vér ce 022, de coordenadas N - 7.019.171,1862 m. e E - 661.993,1616 m, limite 

com o município de Rodeio e Ribeirão São Pedro.; deste, segue pelo leito do Ribeirão São Pedro 

a distância de 253,22 m, até o vér ce 023, de coordenadas N - 7.018.935,1297 m e E 662.067,0628 

m.; deste, segue a distância de 289,92 m, até o vér ce 024, de coordenadas N 7.018.691,3347 m 

e E - 662.213,6360 m.; deste, segue a distância de 238,25 m, até no vér ce 025, de coordenadas 

N - 7.018.500,9716 m e E - 662.333,3809 m.; deste, segue a distância de 245,94 metros, até o vér 

ce 026, cruzando a BR 470, de coordenadas N - 7.018.268,9341 m e E - 662.323,2207 m.; deste, 

segue a distância de 315,17 m, até o vér ce 027, de coordenadas N - 7.018.172,8380 m e E 

662.593,0732 m.; deste, segue a distância de 43,99 m, até o vér ce 028, de coordenadas N 

7.018.144,8922 m e E - 662.621,9533 m, limite com o município de Rodeio e Leito do Rio Itajaí 

Açú.; deste, segue a distância de 330,03 m, até o vér ce 029, de coordenadas N - 7.018.004,8048 

m e E 662.329,0002 m no Leito do Rio Itajaí Açú.; deste, segue a distância de 158,98 m, até o vér 

ce 030, de coordenadas N - 7.017.852,7525 m e E - 662.375,4190 m situado no leito do Rio Itajaí 

Açú do polígono do ponto de propriedade do Sr. Alfredo Fava.; deste, segue pela Rua Apiúna com 

a distância de 221,60 m, até o vér ce 031, de coordenadas N - 7.017.641,3598 m e E - 

662.441,8785 m.; deste, segue em linha seca com a distância de 870,01 m, até o vér ce 032, de 

coordenadas N - 7.016.868,8058 m e E - 662.839,2339 m.; deste, segue em linha seca a distância 

de 337,21 m, até o vér ce 033, de coordenadas N - 

7.016.764,0817 m e E - 663.152,8314 m.; deste, segue em linha seca a distância de 76,94 m, até 

o vér ce 034, Viaduto do Ilse, de coordenadas N - 7.016.728,6776 m e E - 663.221,1526 m.; deste, 

segue pela Rua Indaial e Rua Apiuna II com a distância de 380,31 metros, até o vér ce 035, de 

coordenadas N 7.016.880,0898 m e E - 663.552,6241 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açu 

com a distância de 791,09 metros, até o vér ce 036, de coordenadas N - 7.016.551,8685 m e E - 

664.271,3767 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açu a distância de 847,26 m, até o vér ce 

037, de coordenadas N 7.016.185,8969 m e E - 665.008,1330 m.; deste, segue pelo leito do Rio 

Itajaí Açu a distância de 313,93 m, até o vér ce 038, de coordenadas N - 7.016.234,6229 m e E - 

665.309,0194 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açu a distância de 671,36 m, até o vér ce 

039, de coordenadas N - 7.016.374,6223 m e E 665.961,0814 m.; deste, segue pelo leito do Rio 

Itajaí Açu a distância de 961,71 m, até o vér ce 040, de coordenadas N - 7.016.495,8471 m, e E - 

666.893,2554 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açu a distância de 757,86 m, até o vér ce 

041, de coordenadas N - 7.017.012,8233 m e E - 667.319,3196 m, entroncamento com o leito do 

Ribeirão Ilse, limite com o município de Indaial.; deste, segue pelo leito do Ribeirão Ilse a distância 

de 599,95 m, até o vér ce 042, de coordenadas N - 7.016.546,9703 m e E 667.578,6221 m.; deste, 

segue em linha seca a distância de 513,87 m, até o vér ce 043, de coordenadas N - 7.016.315,9252 

m e E - 667.126,5634 m.; deste, segue a distância de 115,48 m, até o vér ce 044, de coordenadas 

N - 7.016.214,1066 m e E - 667.181,0561 m.; deste, segue em linha seca a distância de 198,47 

m, até o vér ce 045, de coordenadas N - 7.016.114,5012 m e E - 667.009,3827 m.; deste, segue 

em linha seca a distância de 95,55 m, até o vér ce 046, de coordenadas N - 7.016.199,2518 m e 
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E 666.965,2522 m.; deste, segue a distância de 208,03 m, até o vér ce 047, de coordenadas N 

7.016.102,4840 m e E - 666.781,0878 m.; deste, segue a distância de 65,04 m, até o vér ce 048, 

de coordenadas N - 7.016.159,5656 m e E - 666.749,9099 m.; deste, segue em linha seca a 

distância de 1.906,56 m, até o vér ce 049, de coordenadas N - 7.015.925,6008 m e E - 

664.857,7907 m.; deste, segue em linha seca a distância de 1.445,63 m, até o vér ce 050, de 

coordenadas N - 7.016.453,5971 m e E 663.512,0282 m.; deste, segue em linha seca a distância 

de 123,41 m até o vér ce 051, de coordenadas N - 7.016.425,1498 m e E - 663391.9327 m, situado 

no polígono do ponto de propriedade do Sra. Arlete Bunde.; deste, segue a distância de 87,85 m, 

até o vér ce 052, de coordenadas N - 7.016.507,4718 m e E 663.361,2431 m.; deste, segue em 

linha seca a distância de 76,16 m, até o vér ce 053, de coordenadas N - 7.016.537,6701 m e E - 

663.291,3234 m.; deste, segue em linha seca a distância de 361,26 m, até o vér ce 054, de 

coordenadas N - 7.016.459,7161 m, e E - 662.941,1333 m.; deste, segue em linha seca a distância 

de 475.13 m, até o vér ce 055, de coordenadas N - 7.016.051,5820 m e E - 662.698,7411 m.; 

deste, segue a distância de 36,22 m, até o vér ce 056, de coordenadas N - 7.016.033,0945 m e E 

662.729,8954 m.; deste, segue a distância de 102.52 m, até o vér ce 057, de coordenadas N 

7.015.946,8906 m e E - 662.785,3990 m.; deste, segue a distância de 191,14 m, até o vér ce 058, 

de coordenadas N - 7.015.783,5868 m e E - 662.686,0675 m.; deste, segue em linha seca a 

distância de 48,54 m, até o vér ce 059, de coordenadas N - 7.015.817,3446 m e E - 662.655,4455 

m.; deste, segue em linha seca a distância de 1.677,33 m, até o vér ce 060, de coordenadas N - 

7.014.391,2664 m e E 661.776,5979 m.; deste, segue a distância de 53,74 m, até o vér ce 061, de 

coordenadas N 7.014.411,9038 m e E - 661.726,9777 m.; deste, segue em linha seca com a 

distância de 295,93 m, até o vér ce 062, de coordenadas N - 7.014.146,3904 m. e E - 661.857,6614 

m.; deste, segue em linha seca a distância de 39,18 m, até o vér ce 063, de coordenadas N - 

7.014.128,0516 m e E - 661.823,0325 m.; deste, segue em linha seca a distância de 458,80 m, 

até o vér ce 064, de coordenadas N - 7.013.716,0884 m e E - 662.037,0618 m até a Rua Santa 

Bárbara.; deste, segue pela Rua Santa Bárbara e em seguida segue o leito do Ribeirão Santa 

Bárbara a distância de 638,46 m, até o vér ce 065, de coordenadas N 7.014.010,9164 m e E - 

661.505,2950 m, seguindo o leito do Ribeirão Santa Bárbara.; deste, segue a distância de 123,93 

metros, até o vér ce 066, de coordenadas N - 7.014.108,2734 m e E - 661.573,8225 m.; deste, 

segue pelo leito do Ribeirão Santa Bárbara a distância de 104,17 m, até o vér ce 067, de 

coordenadas N - 7.014.197,4595 m e E - 661.528,3844 m, na BR 470.; deste, segue pelo leito do 

Ribeirão Santa Bárbara divisa com Apiúna a distância de 422,34 m, até o vér ce 068, de 

coordenadas N 7.014.506,9589 m e E - 661.340,0403 m no entroncamento do leito do Ribeirão 

Santa Bárbara com o leito do Rio Itajaí Açú.; deste, segue até o outro leito do Rio Itajaí Açú a 

distância de 107,75 m, até o vér ce 069, de coordenadas N - 7.014.614,5031 m e E - 661.346,7370 

m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 590,56 m, até o vér ce 070, de 

coordenadas N - 7.014.417,2355 m e E - 660.813,1261 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí 

Açú a distância de 346,78 m, até o vér ce 071, de coordenadas N - 

7.014.224,9107 m e E - 660.534,2407 m.; deste, segue a distância de 391,43 m. até o vér ce 072, 

de coordenadas N - 7.013.943,0791 m e E - 660.266,0178 m, situado na máxima extremidade sul, 

no entroncamento do Rio Itajaí Açú com o Ribeirão Guaricanas do polígono do ponto de 

propriedade do Sr. João Floriano Costa.; deste, segue o leito do Ribeirão Guaricanas com a 

distância de 285,49 m, até o vér ce 073, de coordenadas N - 7.013.962,5574 m e E - 659.981,3252 

m.; deste, segue em linha seca com a distância de 504.59 m, até o vér ce 074, de coordenadas N 

- 7.014.328,9758 m. e E - 660.328,2406 m.; deste, segue em linha seca a distância de 563,50 m, 

até o vér ce 075, de coordenadas N - 7.014.681,3373 m e E - 660.767,9953 m.; deste, segue em 

linha seca a distância de 557,40 m, até o vér ce 076, de coordenadas N - 7.014.894,3447 m e E - 
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661.283,0455 m.; deste, segue a distância de 510,80 m, até o vér ce 077, de coordenadas N - 

7.015.342,6441 m e E - 661.527,8896 m.; deste, segue a distância de 1.054,71 m, até o vér ce 

078, de coordenadas N - 7.016.300,8072 m e E - 661.087,0394 m.; deste, segue a distância de 

442,32 metros, até o vér ce 079, limite do polígono da propriedade de Possamai & Cia Ltda.;, de 

coordenadas N - 7.016.384,4481 m e E - 660.652,8673 m.; deste, segue com a distância de 200.08 

m, até no vér ce 080, de coordenadas N - 7.016.216,8265m. e E - 660.762,1155 m.; deste, segue 

com a distância de 300.38 m, até o vér ce 081, de coordenadas N - 7.016.060,0097 m. e E - 

660.505,9158 m.; deste, segue em linha seca com a distância de 410,74 m. até o vér ce 082, de 

coordenadas N 7.016.440,5048 m e E - 660.351,1964 m.; deste, segue em linha seca com a 

distância de 1.042,44m, até o vér ce 083, de coordenadas N - 7.015.889,1097 m e E - 

659.466,5677 m.; deste, segue em linha seca com a distância de 400.71 m, até o vér ce 084, de 

coordenadas N - 7.015.981,3030 m e E - 659.076,6046 m.; deste, segue a distância de 212,62 m. 

até o vér ce 085, de coordenadas N - 7.015.929,5769 m e E 658.870,3662 m, situado na máxima 

extremidade sul, do polígono do ponto de propriedade do Sr. Valdemiro Grippa.; deste, segue com 

a distância de 419,42 m, até o vér ce 086, de coordenadas N 7.016.336,2127 m e E - 658.767,5767 

m.; deste, segue em linha seca com a distância de 206,30 m, até o vér ce 087, de coordenadas N 

- 7.016.390,1475 m. e E - 658.966,7103 m.; deste, segue em linha seca a distância de 389,79 m, 

até o vér ce 088, de coordenadas N - 7.016.278,5237 m e E - 659.340,1823 m.; deste, segue em 

linha seca a distância de 1.016,10 m, até o vér ce 089, de coordenadas N 7.016.819,6130 m e E 

- 660.198,0601 m.; deste, segue a distância de 60,23 m, até o vér ce 090, de coordenadas N - 

7.016.876,8691 m e E - 660.179,3683 m.; deste, segue a distância de 87,81 m, até o vér ce 091, 

de coordenadas N - 7.016.940,9818 m e E - 660.239,3695 m.; deste, segue a distância de 42,96 

metros, até o vér ce 092, no leito do Ribeirão, de coordenadas N - 7.016.819,6130 m. e E 

660.198,0601 m.; deste, segue o leito do ribeirão a distância de 443,45 m até o vér ce 093, leito 

do Ribeirão São Paulo, de coordenadas N - 7.017.149,9978 m e E - 660.636,2751 m.; deste, segue 

o leito do Ribeirão São Paulo a distância de 465.53 m. até o vér ce 094, de coordenadas N - 

7.017.342,0303 m. e E 660.280,7270 m.; deste, segue a distância de 305,70 m., até o vér ce 095, 

de coordenadas N 7.017.373,0992 m. e E - 659.986,2468 m.; deste seguindo o leito do Ribeirão 

São Paulo, segue com a distância de 335.99 m. até o vér ce 096, de coordenadas N - 

7.017.446,5934 m. e E - 659.659,5112 m.; deste, segue a distância de 490.27 m. até o vér ce 097, 

de coordenadas N - 7.017.644,6950 m. e E 659.239,0432 m.; deste, segue a distância de 563.96 

m. até o vér ce 098, de coordenadas N 7.017.561,8365 m. e E - 658.700,1170 m.; deste, segue a 

distância de 492,04 m, até o vér ce 099, de coordenadas N - 7.017.423,3820 m. e E - 658.237,6492 

m.; deste, segue a distância de 180,98 m, até o vér ce 100, de coordenadas N - 7.017.270,9562 

m. e E - 658.159,8476 m.; deste, segue a distância de 76,19 metros, até o vér ce 101, de 

coordenadas N - 7.017.315,6414 m. e E - 658.101,7726 m.; deste, segue a distância de 473,80 m. 

até o vér ce 102, de coordenadas N - 7.017.035,3266 m. e E 657.790,3091 m.; deste, segue a 

distância de 121,24 m. até o vér ce 103, de coordenadas N 7.016.918,9498 m. e E - 657.735,1248 

m.; deste, segue em linha seca a distância de 199.80 m. até o vér ce 104, de coordenadas N - 

7.017.104,4133 m. e E - 657.660,7839 m, limite do polígono da propriedade do Sr. Domingos Savio 

Catafesta.; deste, segue a distância de 49.05 m, pela Rua Ribeirão São Paulo, até o vér ce 105, 

de coordenadas N - 7.017.138,8615 m. e E - 657.695,7076 m.; deste, segue a distância de 200.00 

m. até o vér ce 106, de coordenadas N - 7.017.329,4229 m. e E - 657.634,9923 m, limite do 

polígono da propriedade do Sr. Aleixo Catafesta.; e finalmente deste, segue em linha seca a 

distância de 267.69 m, até no vér ce 001, de coordenadas N - 7.017.490,8286 m. e E - 

657.848,5536 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 

estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
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Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo como o Datum o SAD-69. E 

todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 

MEMORIAL DESCRITIVO DE BAIRROS 

BAIRRO: CENTRO 

MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 1.772.734,53 m² / 1.772,73 km² 

PERÍMETRO: 6.811,06 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Centro: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, as margens do Rio Itajaí Açú de 

coordenadas N - 7.016.656,4632 m. e E - 661.407,4418 m. situado a 154,90 metros do lado 

esquerdo (ímpar), da Rua Aderbal Ramos da Silva na máxima extremidade sul do polígono do lote 

de Propriedade do Sr. Cesar Manoel Felippi, deste, segue em uma linha paralela com a Rua 

Vereador Aldo Valdir Pintarelli, distante do mesmo 707,75 metros, até o vér ce 002, de 

coordenadas N - 7.016.819,3378 m. e E - 660.718,8124 m.; deste, segue com o limite do polígono 

de propriedade do Sr. Dionei José Beber com distância de 237,73 m. até o vér ce 003, localizado 

à margem do Ribeirão São Paulo, de coordenadas N - 7017051.2029 m. e E - 660.771,2573 m.; 

deste, segue a distância de 352,91 m. até o vér ce 004, localizado no leito do Ribeirão São Paulo, 

de coordenadas N - 7.017.149,9978 m. e E - 660.636,2751 m.; deste, segue o leito do Ribeirão 

São Paulo a distância de 465.53 m. até o vér ce 005, de coordenadas N - 7.017.342,0303 m. e E 

660.280,7270 m.; deste, segue a distância de 98.48 m., até o vér ce 006, de coordenadas N 

7.017.379,3292 m. e E - 660.192,2712 m.; deste, segue a distância de 454.49 m. até o vér ce 007, 

de coordenadas N - 7.017.814,0728 m. e E - 660.059,8459 m.; deste, segue com uma paralela da 

Rua Ribeirão São Paulo, distante do mesmo 383,05 metros, até o vér ce 008, de coordenadas N 

7.017.838,1554 m. e E - 660.345,7272 m.; deste, segue a distância de 22,79 m. até o vér ce 009, 

de coordenadas N - 7.017.828,1983 m. e E - 660.366,2301 m.; deste, segue em paralelo com o 

polígono do lote de Propriedade do Sr. Rui Merini a distância de 389,66 m. até o vér ce 010, de 

coordenadas N 7.018.206,2436 m. e E - 660.457,1817 m.; deste, segue paralelo com a Rua 25 de 

Fevereiro a distância de 154,50 m. até o vér ce 011, de coordenadas N - 7.018.174,0378 m. e E - 

660.608,3532 m.; deste, segue paralelo com a Rua Santa Catarina a distância de 81,25 m. até o 

vér ce 012, de coordenadas N 7.018.253,2807 m. e E - 660.628,3089 m.; deste, segue em paralelo 

com a Rua 07 de Abril a distância de 149,41 m. até o vér ce 013, de coordenadas N - 

7.018.208,4447 m. e E - 660.769,7311 m.; deste, segue pela Rua 07 de Abril a distância de 476,26 

m. até o vér ce 014, de coordenadas N - 7.017.789,4965 m. e E - 660.987,0669 m.; deste, segue 

a distância de 454,14 m. até o vér ce 015, de coordenadas N 7.018.072,6472 m. e E - 

661.341,7952 m.; deste, segue a distância de 450,60 m. até o vér ce 016, de coordenadas N - 

7.018.254,5914 m. e E - 660.280,7270 m.; deste, segue em paralelo com a Rua Gregório Demarch 
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até a margem do Rio Itajaí Açú, linha esta que irá cortar a Rodovia BR 470 com a distância de 

586,88 m. até no vér ce 017, de coordenadas N - 7.017.743,3444 m. e E - 660.214,0242 m.; deste, 

segue acompanhando pela margem do Rio Itajaí Açú com a distância de 352,56 m. até o vér ce 

018, de coordenadas N - 7.017.494,9636 m. e E - 661.767,2426 m.; deste, segue acompanhando 

pela margem do Rio Itajaí Açú com a distância de 738,37 m. até o vér ce 019, de coordenadas N 

- 7.016.892,5965 m. e E 661.422,0618 m.; e finalmente deste, segue acompanhando pela margem 

do Rio Itajaí Açú com a distância de 254,70 m. até o vér ce inicial 001, de coordenadas N - 

7.016.656,4632 m. e E - 661.407,4418 

m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 

UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo como o Datum o SAD-69. E todas as 

distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 

BAIRRO: VILA NOVA distância de 254,70 m. até o vér ce inicial 001, de coordenadas N - 

7.016.656,4632 m. e E - 661.407,4418 

MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 603.600,78 m² / 6,036 km² 

PERÍMETRO: 5.776,57 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

VILA NOVA: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, de coordenadas N - 

7.018.189,9913 m. e E - 658.800,2839 m., situado na máxima extremidade sul, deste polígono do 

ponto, deste, segue com a distância de 762.69 m, até o vér ce 002, de coordenadas N - 

7.018.915,7831m. e E - 658.579,0522 m; deste, segue com o limite do polígono de propriedade 

do Sr. Honorato Possamai com distância de 222,19 m. até o vér ce 003, de coordenadas N - 

7.018.878,0973 m. e E - 658.798,0198 m.; deste, segue a distância de 675,44 m. até o vér ce 004, 

de coordenadas N - 7.018.232,1413 m. e E - 658.995,4193 m.; deste, segue em linha seca a 

distância de 706,96 m. até o vér ce 005, de coordenadas N - 7.018.381,4042 m. e E - 659.686,4391 

m.; deste, segue a distância de 365,95 m com o limite do polígono de propriedade do Sr. Dante 

José Chiarelli, até o vér ce 006, de coordenadas N - 7.018.738,6747 m. e E - 659.608,1148 m.; 

deste, segue a distância de 384,27 m, em linha seca até o vér ce 007, de coordenadas N 

7.018.673,4982 m. e E - 659.986,8141 m.; deste, segue com uma linha paralela da Rua Francisco 

Chiarelli, distante do mesmo 182,65 metros, até o vér ce 008, de coordenadas N - 7.018.850,4899 

m. e E 660.031,9209 m.; deste, segue a distância de 29,22 m. até o vér ce 009, de coordenadas 

N 7.018.844,0220 m. e E - 660.060,4184 m.; deste, segue a distância de 15,00 m. até o vér ce 

010, de coordenadas N - 7.018.829,3940 m. e E - 660.057,0985 m.; deste, segue em linha seca a 

distância de 502,63 m. até o vér ce 011, de coordenadas N - 7.018.689,2454 m. e E - 660.539,7902 

m.; deste, segue a distância de 78.66 m. até o vér ce 012, de coordenadas N - 7.018.613,4120 m. 
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e E - 660.518,8691 m.; deste, segue a distância de 147.24 m. até o vér ce 013, de coordenadas N 

- 7.018.679,5243 m. e E 660.650,4285 m.; deste, segue a distância de 200.46 m, até a Rua Santa 

Catarina no vér ce 014, de coordenadas N - 7.018.498,7255 m. e E - 660.737,1948 m.; deste, 

segue a distância de 278,80 m em paralelo com a Rua Santa Catarina, até o vér ce 015, de 

coordenadas N - 7.018.253,2807 m. e E 660.628,3089 m no entroncamento com a Rua Vila Nova.; 

deste, segue a distância de 81,25 m. até o vér ce 016, de coordenadas N - 7.018.174,0378 m. e E 

- 660.608,3532 m no entroncamento com a Rua 25 de Fevereiro.; deste, segue em paralelo com 

a Rua 25 de Fevereiro com a distância de 154,50 m. até no vér ce 017, de coordenadas N - 

7.018.206,2436 m. e E - 660.457,1817 m.; deste, segue em paralelo com a Rua 25 de Fevereiro 

com a distância de 246,13 m. até o vér ce 018, de coordenadas N - 7.018.262,4831 m. e E - 

660.213,4424 m no entroncamento com a Rua Vereador Ambrósio Poffo.; e finalmente deste, 

segue em paralelo com a Rua 25 de Fevereiro com a distância de 541,12 m. até o vér ce 005, de 

coordenadas N - 7.018.381,4042 m. e E - 659.686,4391 m da descrição deste perímetro. Todas 

as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 

encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo 

como o Datum o SAD-69. E todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 

projeção UTM. 

BAIRRO: RIBEIRÃO SÃO PAULO 

MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 1.691.548,97 m² / 1.691,54 km² 

PERÍMETRO: 7.389,13 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

RIBEIRÃO SÃO PAULO: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, de coordenadas N 

7.017.379,3292 m. e E - 660.192,2712 m., situado na máxima extremidade sul, do polígono do 

ponto de propriedade do Sr. Gilberto Macoppi, localizado no leito do Ribeirão São Paulo, deste, 

segue com a distância de 208.62 m, até o vér ce 002, de coordenadas N - 7.017.373,0992 m. e E 

- 659.986,2468 m, deste seguindo o leito do Ribeirão São Paulo, segue com a distância de 335.99 

m. até o vér ce 003, de coordenadas N - 7.017.446,5934 m. e E - 659.659,5112 m.; deste, segue 

a distância de 490.27 m. até o vér ce 004, de coordenadas N - 7.017.644,6950 m. e E - 

659.239,0432 m.; deste, segue a distância de 563.96 m. até o vér ce 005, de coordenadas N - 

7.017.561,8365 m. e E - 658.700,1170 m.; deste, segue a distância de 492,04 m, até o vér ce 006, 

de coordenadas N - 7.017.423,3820 m. e E - 658.237,6492 m.; deste, segue a distância de 180,98 

m, até o vér ce 007, de coordenadas N - 7.017.270,9562 m. e E 658.159,8476 m.; deste, segue a 

distância de 76,19 metros, até o vér ce 008, de coordenadas N 7.017.315,6414 m. e E - 

658.101,7726 m.; deste, segue a distância de 473,80 m. até o vér ce 009, de coordenadas N - 

7.017.035,3266 m. e E - 657.790,3091 m.; deste, segue a distância de 121,24 m. até o vér ce 010, 

de coordenadas N - 7.016.918,9498 m. e E - 657.735,1248 m.; deste, segue em linha seca a 
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distância de 199.80 m. até o vér ce 011, de coordenadas N - 7.017.104,4133 m. e E - 657.660,7839 

m, limite do polígono da propriedade do Sr. Domingos Savio Catafesta.; deste, segue a distância 

de 49.05 m, pela Rua Ribeirão São Paulo, até o vér ce 012, de coordenadas N - 7.017.138,8615 

m. e E - 657.695,7076 m.; deste, segue a distância de 200.00 m. até o vér ce 013, de coordenadas 

N - 7.017.329,4229 m. e E 657.634,9923 m, limite do polígono da propriedade do Sr. Aleixo 

Catafesta.; deste, segue em linha seca a distância de 267.69 m, até no vér ce 014, de coordenadas 

N - 7.017.490,8286 m. e E - 657.848,5536 m.; deste, segue em linha seca a distância de 483.46 

m, até o vér ce 015, de coordenadas N - 7.017.955,8237 m. e E - 657.716,1942 m.; deste, segue 

a distância de 1110.26 m. até o vér ce 016, de coordenadas N 7.018.189,9913 m. e E - 

658.800,2839 m.; deste, segue com a distância de 201,41 m. até no vér ce 017, de coordenadas 

N - 7.018.232,1413 m. e E - 658.995,4193 m.; deste, segue com a distância de 706,96 m. até o 

vér ce 018, de coordenadas N - 7.018.381,3565 m. e E - 659.686,4516 m.; deste, segue com a 

distância de 228,74 m. até o vér ce 019, de coordenadas N - 7.018.337,4494 m. e E - 659.910,8242 

m.; deste, segue com a distância de 544.18 m. até a Rua Ribeirão São Paulo no vér ce 020, de 

coordenadas N - 7.017.814,0728 m. e E - 660.059,8459 m.; e finalmente deste, segue em paralelo 

com a Propriedade do Sr. Gilberto Macoppi a distância de 454.49 m. até o vér ce 001, de 

coordenadas N - 7.017.379,3292 m. e E - 660.192,2712 m ponto inicial da descrição deste 

perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 

Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º 

EGr, tendo como o Datum o SAD-69. E todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados 

no plano de projeção UTM. 

BAIRRO: VILA IZABEL 

MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 164.308,53 m² / 1.643,08 km² 

PERÍMETRO: 1.909,31 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

VILA IZABEL: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, de coordenadas N - 

7.017.828,1424 m. e E - 660.366,3482 m., situado na máxima extremidade norte, do polígono do 

ponto de propriedade do Sr. Jilmar Humberto Chiarelli, localizado na Av. Brasília.; deste, segue 

com a distância de 22,79 m, até o vér ce 002, de coordenadas N - 7.017.838,1554 m. e E - 

660.345,7272 m, deste seguindo paralelo com a Av. Brasília e Rua Ribeirão São Paulo, segue 

com a distância de 383,05 m. até o vér ce 003, de coordenadas N - 7.017.814,0728 m. e E - 

660.059,8459 m.; deste, segue a distância de 544.18 m. até o vér ce 004, de coordenadas N - 

7.018.337,4494 m. e E - 659.910,8242 m.; deste, segue a distância de 569.63 m. até o vér ce 005, 

de coordenadas N - 7.018.197,8387 m. e E - 660.455,2267 m.; e finalmente deste, segue em 

paralelo com a Propriedade do Sr. Rui Merini a distância de 389,66 m. até o vér ce 001, na Av. 

Brasília, de coordenadas N - 7.017.828,1424 m. e E - 660.366,3482 m ponto inicial da descrição 
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deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 

Central 51º EGr, tendo como o Datum o SAD-69. E todas as distâncias, áreas e perímetros foram 

calculados no plano de projeção UTM. 

BAIRRO: SÃO FRANCISCO 

MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 718.868,15 m² / 7.188,68 km² 

PERÍMETRO: 3.661,07 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

SÃO FRANCISCO: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, de coordenadas N - 

7.018.857,1299 m. e E - 661.451,7366 m., situado no entroncamento da Rua Santa Catarina com 

a Rua Gregório Demarchi.; deste, segue com a distância de 451.07 m, até o vér ce 002, de 

coordenadas N 7.018.453,6015m. e E - 661.653,3192 m até a Rua Padre Natal Bertold.; deste 

seguindo pela Rua Gregório Demarch, com a distância de 209,31 m. até o vér ce 003, de 

coordenadas N - 7.018.254,5914 m. e E 660.280,7270 m.; deste, segue a distância de 450,60 m. 

até o vér ce 004, de coordenadas N 7.018.073,1853 m. e E - 661.341,4347 m.; deste, segue a 

distância de 454,14 m. até o vér ce 005, de coordenadas N - 7.017.787,9651 m. e E - 660.988,0328 

m a Rua 07 de Abril.; deste, segue pela Rua 07 de Abril a distância de 476,26 m, até o vér ce 006, 

de coordenadas N - 7.018.208,4447 m. e E - 660.769,7311 m.; deste, segue a distância de 149,41 

m, até a Rua Santa Catarina no vér ce 007, de coordenadas N 7.018.253,2807 m. e E - 

660.628,3089 m.; deste, segue pela Rua Santa Catarina a distância de 278,80 metros, até o vér 

ce 008, de coordenadas N - 7.018.498,7255 m. e E - 660.737,1948 m.; deste, segue em linha seca 

a distância de 200.46 m, na propriedade do Sra. Ivanir Tomio até o vér ce 009, de coordenadas N 

- 7.018.679,5243 m. e E - 660.650,4285 m.; deste, segue em linha seca a distância de 497,83 m. 

até o vér ce 010, de coordenadas N - 7.018.903,0592 m. e E - 661.095,2498 m limite da 

propriedade da Sra. Marilete Aparecida de Souza, divisa com o município de Rodeio.; deste, segue 

a distância de 200.46 m. até a Rua Santa Catarina no vér ce 011, de coordenadas N - 

7.018.726,3109 m. e E - 661.189,8337 m.; e finalmente deste, segue em paralelo com a Rua Santa 

Catarina a distância de 292,73 m. até o vér ce 001, de coordenadas N - 7.018.857,1299 m. e E - 

661.451,7366 m ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 

estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo como o 

N - 7.018.679,5243 m. e E - 660.650,4285 m.; deste, segue em linha seca a distância de 497,83 
m. até o Datum o SAD-69. E todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. 

BAIRRO: MONTE ALEGRE 
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MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 612.269,03 m² / 6.122,69 km² 

PERÍMETRO: 4.004,13 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

MONTE ALEGRE: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, no leito do Rio Itajaí Açú, 

de coordenadas N - 7.017.743,3444 m. e E - 660.214,0242 m.; deste, segue em linha seca pelo 

limite da propriedade do Sr. Fidelio Pisa a distância de 586,88 m. até o vér ce 002, de coordenadas 

N 7.018.254,5914 m. e E - 661747,1055 m.; em paralelo com a Rua Gregório Demarch.; deste, 

segue com a distância de 209,31 m até o vér ce 003 de coordenadas N - 7.018.453,6015 m. e E - 

661.653,3192 m., situado no entroncamento da Rua Gregório Demarch com a Rua Padre Natal 

Bertold.; deste, segue com a distância de 220,24 m, até o vér ce 004, de coordenadas N - 

7.018.550,9752 m. e E - 661.850,8731 m até a propriedade de Madasc Madeiras Ltda.; Deste, 

seguindo com a distância de 406,26 m. até a Rua Santa Catarina no vér ce 005, de coordenadas 

N - 7.018.957,1969 m. e E - 661.651,0718 m.; deste, segue pela Rua Santa Catarina a distância 

de 452,69 m. até o vér ce 006, de coordenadas N - 7.019.171,1862 m. e E 661.993,1616 m limite 

com o município de Rodeio e Ribeirão São Pedro.; deste, segue pelo leito do Ribeirão São Pedro 

a distância de 253,22 m. até o vér ce 007, de coordenadas N - 7.018.935,1297 m. e E 

662.067,0628 m.; deste, segue a distância de 289,92 m, até o vér ce 008, de coordenadas N 

7.018.691,3347 m. e E - 662.213,6360 m.; deste, segue a distância de 238,25 m, até no vér ce 

009, de coordenadas N - 7.018.500,9716 m. e E - 662.333,3809 m.; deste, segue a distância de 

245,94 metros, até o vér ce 010, cruzando a BR 470, de coordenadas N - 7.018.268,9341 m. e E 

- 662.323,2207 m.; deste, segue a distância de 315.17 m, até o vér ce 011, de coordenadas N - 

7.018.172,8380 m. e E 662.593,0732 m.; deste, segue a distância de 43,99 m. até o vér ce 012, 

de coordenadas N 7.018.144,8922 m. e E - 662.621,9533 m limite com o município de Rodeio e 

Leito do Rio Itajaí Açú.; deste, segue a distância de 330,03 m. até o vér ce 013, de coordenadas 

N - 7.018.004,8048 m. e E 662.329,0002 m no Leito do Rio Itajaí Açú.; e finalmente deste, segue 

a distância de 412,23 m. até o vér ce 001, de coordenadas N - 7.017.743,3444 m. e E - 

660.214,0242 m no Leito do Rio Itajaí Açú, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 

coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 

encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo 

como o Datum o SAD-69. E todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 

projeção UTM. BAIRRO: NOSSA SENHORA DE LURDES 

MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 1.067.183,97 m² / 1.067,18 km² 

PERÍMETRO: 6.619,21 m 
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DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

NOSSA SENHORA DE LURDES: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, de 

coordenadas N 7.015.929,5769 m e E - 658.870,3662 m, situado na máxima extremidade sul, do 

polígono do ponto de propriedade do Sr. Valdemiro Grippa.; deste, segue com a distância de 

419,42 m, até o vér ce 002, de coordenadas N - 7.016.336,2127 m e E - 658.767,5767 m.; deste, 

segue em linha seca com a distância de 206,30 m, até o vér ce 003, de coordenadas N - 

7.016.390,1475 m. e E - 658.966,7103 m.; deste, segue em linha seca a distância de 389,79 m, 

até o vér ce 004, de coordenadas N - 7.016.278,5237 m e E 659.340,1823 m.; deste, segue em 

linha seca a distância de 1.016,10 m, até o vér ce 005, de coordenadas N - 7.016.819,6130 m e E 

- 660.198,0601 m.; deste, segue a distância de 60,23 m, até o vér ce 006, de coordenadas N - 

7.016.876,8691 m e E - 660.179,3683 m.; deste, segue a distância de 87,81 m, até o vér ce 007, 

de coordenadas N - 7.016.940,9818 m e E - 660.239,3695 m.; deste, segue a distância de 42,96 

metros, até o vér ce 008, no leito do Ribeirão, de coordenadas N - 7.016.819,6130 m. e E 

660.198,0601 m.; deste, segue o leito do ribeirão a distância de 443,45 m até o vér ce 009, leito 

do Ribeirão São Paulo, de coordenadas N - 7.017.149,9978 m e E - 660.636,2751 m.; deste, segue 

a distância de 121,24 m pelo leito do Ribeirão São Paulo, até o vér ce 010, de coordenadas N - 

7.017.051,2029 m. e E - 660.771,2573 m limite de propriedade do Sr. Dionei José Beber.; deste, 

segue em linha seca a distância de 237,73 m, até o vér ce 011, de coordenadas N - 7.016.819,3578 

m e E - 660.718,8124 m, limite do polígono do lote com a Rua Vereador Aldo Valdir Pintarelli.; 

deste, segue a distância de 200,81 m, pela Rua Vereador Aldo Valdir Pintarelli, até o vér ce 012, 

de coordenadas N - 7.016.773,5964 m, e E 660.914,3389 m.; deste, segue no limite do polígono 

da propriedade do Sr. Alphonse Bongmann Lee a distância de 117,35 m, até o vér ce 013, de 

coordenadas N - 7.016.659,4716 m e E - 660.887,0058 m.; deste, segue em linha seca a distância 

de 121,27 m, até a Rua Lucio Marchi no vér ce 014, de coordenadas N - 7.016.542,7328 m e E - 

660.854,1336 m.; deste, segue em linha seca a distância de 187,46 m, até o vér ce 015, de 

coordenadas N - 7.016.384,4481 m e E - 660.652,8673 m, limite do polígono da propriedade de 

POSSAMAI & CIA LTDA.; deste, segue a distância de 168,65 m, até o vér ce 016, de coordenadas 

N - 7.016.384,4481 m e E - 660.652,8673 m.; deste, segue com a distância de 200.08 m, até no 

vér ce 017, de coordenadas N - 7.016.216,8265m. e E - 660.762,1155 m.; deste, segue com a 

distância de 300.38 m, até o vér ce 018, de coordenadas N - 7.016.060,0097 m. e E - 660.505,9158 

m.; deste, segue em linha seca com a distância de 410,74 m. até o vér ce 019, de coordenadas N 

7.016.440,5048 m e E - 660.351,1964 m.; deste, segue em linha seca com a distância de 

1.042,44m, até o vér ce 020, de coordenadas N - 7.015.889,1097 m e E - 659.466,5677 m.; deste, 

segue em linha seca com a distância de 400.71 m, até o vér ce 021, de coordenadas N - 

7.015.981,3030 m e E - 659.076,6046 m.; e finalmente deste, segue a distância de 212,62 m. até 

o vér ce 001, de coordenadas N - 7.015.929,5769 m e E - 658.870,3662 m, situado na máxima 

extremidade sul, do polígono do ponto de propriedade do Sr. Valdemiro Grippa, ponto inicial da 

descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao 

Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 

Meridiano Central 51º EGr, tendo como o Datum o SAD-69. E todas as distâncias, áreas e 

perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 

BAIRRO: SALTINHO 
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MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 1.186.135,79 m² / 1.186,13 km² 

PERÍMETRO: 8.564,95 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

SALTINHO: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, de coordenadas N - 

7.013.943,0791 m e E - 660.266,0178 m, situado na máxima extremidade sul, no entroncamento 

do Rio Itajaí Açú com o Ribeirão Guaricanas do polígono do ponto de propriedade do Sr. João 

Floriano Costa.; deste, segue o leito do Ribeirão Guaricanas com a distância de 285,49 m, até o 

vér ce 002, de coordenadas N 7.013.962,5574 m e E - 659.981,3252 m.; deste, segue em linha 

seca com a distância de 504.59 m, até o vér ce 003, de coordenadas N - 7.014.328,9758 m. e E - 

660.328,2406 m.; deste, segue em linha seca a distância de 563,50 m, até o vér ce 004, de 

coordenadas N - 7.014.681,3373 m e E - 660.767,9953 m.; deste, segue em linha seca a distância 

de 557,40 m, até o vér ce 005, de coordenadas N - 7.014.894,3447 m e E - 661.283,0455 m.; 

deste, segue a distância de 510,80 m, até o vér ce 006, de coordenadas N 7.015.342,6441 m e E 

- 661.527,8896 m.; deste, segue a distância de 1.054,71 m, até o vér ce 007, de coordenadas N - 

7.016.300,8072 m e E - 661.087,0394 m.; deste, segue a distância de 273,76 metros, até o vér ce 

008, limite do polígono da propriedade de Possamai & Cia Ltda.;, de coordenadas N 

7.016.384,4481 m e E - 660.652,8673 m.; deste, segue em linha seca a distância de 187,46 m, 

até o vér ce 009, de coordenadas N - 7.016.542,7328 m e E - 660.854,1336 m na Rua Lucio 

Marchi, limite do polígono da propriedade de Possamai & Cia Ltda.; deste, segue a distância de 

121,27 m, até o vér ce 010, de coordenadas N - 7.016.659,4716 m e E - 660.887,0058 m no limite 

do polígono da propriedade do Sr. Alphonse Bongmann Lee.; deste, segue em linha seca a 

distância de 117,35 m, até o vér ce 011, de coordenadas N - 7.016.773,5964 m e E - 660.914,3389 

m, limite do polígono do lote com a Rua Vereador Aldo Valdir Pintarelli.; deste, segue a distância 

de 707,75 m, pela Rua Vereador Aldo Valdir Pintarelli, até o Rio Itajaí Açú no vér ce 012, de 

coordenadas N - 7.016.656,4632 m, e E - 661.407,4418 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí 

Açú a distância de 274,28 m, até o vér ce 013, de coordenadas N - 7.016.399,1147 m e E - 

661.492,2323 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 285,87 m, até o vér ce 

014, de coordenadas N - 7.016.136,7743 m e E - 661.605,5868 m.; deste, segue pelo leito do Rio 

Itajaí Açú a distância de 256,66 m, até o vér ce 015, de coordenadas N - 7.015.929,2060 m e E - 

661.744,7210 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 324,69 m, até o vér ce 

016, de coordenadas N 7.015.635,2670 m e E - 661.882,1085 m.; deste, segue pelo leito do Rio 

Itajaí Açú a distância de 274,92 m, até o vér ce 017, de coordenadas N - 7.015.373,0150 m e E - 

661.820,2266 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 590,07 m, até o vér ce 

018, de coordenadas N - 7.014.853,2307 m e E 661.541,2974 m.; deste, segue pelo leito do Rio 

Itajaí Açú a distância de 345,61 m, até o vér ce 019, de coordenadas N - 7.014.614,5031 m e E - 

661.346,7370 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 590,56 m, até o vér ce 

020, de coordenadas N - 7.014.417,2355 m e E - 660.813,1261 m.; deste, segue pelo leito do Rio 

Itajaí Açú a distância de 346,78 m, até o vér ce 021, de coordenadas N 7.014.224,9107 m e E - 

660.534,2407 m.; e finalmente deste, segue a distância de 391,43 m. até o vér ce 001, de 
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coordenadas N - 7.013.943,0791 m e E - 660.266,0178 m, situado na máxima extremidade sul, no 

entroncamento do Rio Itajaí Açú com o Ribeirão Guaricanas do polígono do ponto de propriedade 

do Sr. João Floriano Costa, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 

descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas 

no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo como o Datum o SAD-69. E 

todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 

BAIRRO: ESTAÇÃO 

MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 2.679.002,.17 m² / 2.679,00 km² 

PERÍMETRO: 9.876,64 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

ESTAÇÃO: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, de coordenadas N - 

7.017.852,7525 m e E 662.375,4190 m, situado no leito do Rio Itajaí Açú do polígono do ponto de 

propriedade do Sr. Alfredo Fava.; deste, segue pela Rua Apiúna com a distância de 221,60 m, até 

o vér ce 002, de coordenadas N 7.017.641,3598 m e E - 662.441,8785 m.; deste, segue em linha 

seca com a distância de 870,01 m, até o vér ce 003, de coordenadas N - 7.016.868,8058 m. e E - 

662.839,2339 m.; deste, segue em linha seca a distância de 337,21 m, até o vér ce 004, de 

coordenadas N - 7.016.764,0817 m e E - 663.152,8314 m.; deste, segue em linha seca a distância 

de 76,94 m, até o vér ce 005-006, Viaduto do Ilse, de coordenadas N - 7.016.728,6776 m e E - 

663.221,1526 m.; deste, segue a distância de 37,74 m, até o vér ce 007, de coordenadas N - 

7.016.736,1936 m e E - 663.253,3621 m, limite do polígono da propriedade do Sr. João Cardoso.; 

deste, segue a distância de 77,37 metros, até o vér ce 008, de coordenadas N - 7.016.664,9568 

m e E - 663.283,5701 m.; deste, segue em linha seca a distância de 17,85 m, até o vér ce 009, de 

coordenadas N - 7.016.672,0871 m e E - 663.299,9347 m.; deste, segue a distância de 175,66 m, 

até o vér ce 010, de coordenadas N - 7.016.507,4718 m e E - 663.361,2431 m.; deste, segue em 

linha seca a distância de 76,16 m, até o vér ce 011, de coordenadas N - 7.016.537,6701 m e E - 

663.291,3234 m.; deste, segue em linha seca a distância de 361,26 m, até o vér ce 012, de 

coordenadas N - 7.016.459,7161 m, e E - 662.941,1333 m.; deste, segue em linha seca a distância 

de 475.13 m, até o vér ce 013, de coordenadas N - 7.016.051,5820 m e E - 662.698,7411 m.; 

deste, segue a distância de 36,22 m, até o vér ce 014, de coordenadas N - 7.016.033,0945 m e E 

- 662.729,8954 m.; deste, segue a distância de 102.52 m, até o vér ce 015, de coordenadas N - 

7.015.946,8906 m e E - 662.785,3990 m.; deste, segue a distância de 191,14 m, até o vér ce 016, 

de coordenadas N - 7.015.783,5868 m e E - 662.686,0675 m.; deste, segue em linha seca a 

distância de 48,54 m, até o vér ce 017, de coordenadas N - 7.015.817,3446 m e E - 662.655,4455 

m.; deste, segue em linha seca a distância de 1.677,33 m, até o vér ce 018, de coordenadas N - 

7.014.391,2664 m e E - 661.776,5979 m.; deste, segue a distância de 53,74 m, até o vér ce 019, 

de coordenadas N - 7.014.411,9038 m e E - 661.726,9777 m.; deste, segue pelo limite do polígono 
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de propriedade do Sr. Ivo Pokrewieski a distância de 128,04 m, até o vér ce 020, na BR 470, de 

coordenadas N - 7.014.461,0740 m e E - 661.608,7536 m.; deste, segue pela BR 470 a distância 

de 276,29 m, até o vér ce 021, de coordenadas N - 7.014.197,4595 m e E - 661.528,3844 m no 

leito do Ribeirão Santa Bárbara divisa com Apiúna.; deste, segue pelo leito do Ribeirão Santa 

Bárbara divisa com Apiúna a distância de 422,34 m, até o vér ce 022, de coordenadas N - 

7.014.506,9589 m e E - 661.340,0403 m no entroncamento do leito do Ribeirão Santa Bárbara 

com o leito do Rio Itajaí Açú.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 302,15 m, até 

o vér ce 023, de coordenadas N - 7.014.588,9465 m e E 661.610,0698 m.; deste, segue pelo leito 

do Rio Itajaí Açú a distância de 239,80 m, até o vér ce 024, de coordenadas N - 7.014.818,8007 

m e E - 661.614,4632 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 595,86 m, até o 

vér ce 025, de coordenadas N - 7.015.308,7706 m e E - 661.614,0726 m.; deste, segue pelo leito 

do Rio Itajaí Açú a distância de 351,58 m, até o vér ce 026, de coordenadas N 7.015.644,2721 m 

e E - 662.008,9967 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 307,15 m, até o vér 

ce 027, de coordenadas N - 7.015.931,1168 m e E - 661.905,0359 m.; deste, segue pelo leito do 

Rio Itajaí Açú a distância de 293,46 m, até o vér ce 028, de coordenadas N - 7.016.204,4202 m e 

E 661.812,3097 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 326,21 m, até o vér ce 

029, de coordenadas N - 7.016.468,2020 m e E - 661.625,5856 m.; deste, segue pelo leito do Rio 

Itajaí Açú a distância de 382,67 m, até o vér ce 030, de coordenadas N - 7.016.842,9885 m e E - 

661.557,8942 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 68,13 m, até o vér ce 

031, de coordenadas N 7.016.894,6627 m e E - 661.521,3881 m.; deste, segue pelo leito do Rio 

Itajaí Açú a distância de 484,12 m, até o vér ce 032, de coordenadas N - 7.017.340,5712 m e E - 

661.693,2757 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açú a distância de 508,21 m, até o vér ce 

033, de coordenadas N - 7.017.641,6531 m e E 662.092,5186 m.; e finalmente deste, segue pelo 

leito do Rio Itajaí Açú a distância de 354,21 m. até o vér ce 001, de coordenadas N - 

7.017.852,7525 m e E - 662.375,4190 m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 

coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 

encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo 

como o Datum o SAD-69. E todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 

projeção UTM. 

BAIRRO: SANTA BÁRBARA 

MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 176.213,01 m² / 1,76,km² 

PERÍMETRO: 2.064,80 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

SANTA BÁRBARA: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce 001, de coordenadas N 

7.014.461,0740 m e E - 661.608,7536 m, situado na BR 470, no limite do polígono do ponto de 

propriedade do Sr. Ivo Pokrewieski.; deste, segue pela linha seca a distância de 128,04 m, até o 
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vér ce 002, de coordenadas N - 7.014.411,9038 m e E - 661.726,9777 m.; deste, segue em linha 

seca com a distância de 295,93 m, até o vér ce 003, de coordenadas N - 7.014.146,3904 m. e E - 

661.857,6614 m.; deste, segue em linha seca a distância de 39,18 m, até o vér ce 004, de 

coordenadas N - 7.014.128,0516 m e E - 661.823,0325 m.; deste, segue em linha seca a distância 

de 458,80 m, até o vér ce 005, de coordenadas N - 7.013.716,0884 m e E - 662.037,0618 m até a 

Rua Santa Bárbara.; deste, segue pela Rua Santa Bárbara e em seguida segue o leito do Ribeirão 

Santa Bárbara a distância de 638,46 m, até o vér ce 006, de coordenadas N - 7.014.010,9164 m 

e E - 661.505,2950 m, seguindo o leito do Ribeirão Santa Bárbara.; deste, segue a distância de 

123,93 metros, até o vér ce 007, de coordenadas N 7.014.108,2734 m e E - 661.573,8225 m.; 

deste, segue pelo leito do Ribeirão Santa Bárbara a distância de 104,17 m, até o vér ce 008, de 

coordenadas N - 7.014.197,4595 m e E - 661.528,3844 m, na BR 470.; e finalmente deste, segue 

pela BR 470 a distância de 276,29 m. até o vér ce 001, de coordenadas N 7.014.461,0740 m e E 

- 661.608,7536 m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 

estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo como o Datum o SAD-69. E 

todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 

BAIRRO: ILSE 

MUNICÍPIO: ASCURRA ESTADO: SC 

ÁREA TOTAL: 1.388.544,71 m² / 1.388,54 km² 

PERÍMETRO: 10.391,98 m 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

ILSE: Inicia-se a descrição deste perímetro no vérÁR A TOTAL: 1.388.544,71 m² / 1.388,54 km²

 ce 001, de coordenadas N - 7.016.425,1498 m e E - 

663391.9327 m, situado no polígono do ponto de propriedade do Sra. Arlete Bunde.; deste, segue 

a distância de 87,85 m, até o vér ce 002, de coordenadas N - 7.016.507,4718 m e E - 663.361,2431 

m.; deste, segue em linha seca com a distância de 175,66 m, até o vér ce 003, de coordenadas N 

7.016.672,0871 m. e E - 663.299,9347 m.; deste, segue em linha seca a distância de 17,85 m, até 

o vér ce 004, de coordenadas N - 7.016.664,9568 m e E - 663.283,5701 m.; deste, segue em linha 

seca a distância de 77,37 m, até o vér ce 005,, limite do polígono da propriedade do Sr. João 

Cardoso de coordenadas N 7.016.736,1936 m e E - 663.253,3621 m.; deste, segue a distância de 

37,74 m, até o vér ce 006, de coordenadas N - 7.016.728,6776 m e E - 663.221,1526 m, Viaduto 

do Ilse.; deste, segue pela Rua Indaial e Rua Apiuna II com a distância de 380,31 metros, até o 

vér ce 007, de coordenadas N - 7.016.880,0898 m e E - 663.552,6241 m.; deste, segue pelo leito 

do Rio Itajaí Açu com a distância de 791,09 metros, até o vér ce 008, de coordenadas N - 

7.016.551,8685 m e E - 664.271,3767 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açu a distância de 

847,26 m, até o vér ce 009, de coordenadas N - 7.016.185,8969 m e E 665.008,1330 m.; deste, 

segue pelo leito do Rio Itajaí Açu a distância de 313,93 m, até o vér ce 010, de coordenadas N - 

7.016.234,6229 m e E - 665.309,0194 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açu a distância de 
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671,36 m, até o vér ce 011, de coordenadas N - 7.016.374,6223 m e E - 665.961,0814 m.; deste, 

segue pelo leito do Rio Itajaí Açu a distância de 961,71 m, até o vér ce 012, de coordenadas N 

7.016.495,8471 m, e E - 666.893,2554 m.; deste, segue pelo leito do Rio Itajaí Açu a distância de 

757,86 m, até o vér ce 013, de coordenadas N - 7.017.012,8233 m e E - 667.319,3196 m, 

entroncamento com o leito do Ribeirão Ilse, limite com o município de Indaial.; deste, segue pelo 

leito do Ribeirão Ilse a distância de 599,95 m, até o vér ce 014, de coordenadas N - 7.016.546,9703 

m e E - 667.578,6221 m.; deste, segue em linha seca a distância de 513,87 m, até o vér ce 015, 

de coordenadas N - 7.016.315,9252 m e E - 667.126,5634 m.; deste, segue a distância de 115,48 

m, até o vér ce 016, de coordenadas N 7.016.214,1066 m e E - 667.181,0561 m.; deste, segue em 

linha seca a distância de 198,47 m, até o vér ce 017, de coordenadas N - 7.016.114,5012 m e E - 

667.009,3827 m.; deste, segue em linha seca a distância de 95,55 m, até o vér ce 018, de 

coordenadas N - 7.016.199,2518 m e E - 666.965,2522 m.; deste, segue a distância de 208,03 m, 

até o vér ce 019, de coordenadas N - 7.016.102,4840 m e E 666.781,0878 m.; deste, segue a 

distância de 65,04 m, até o vér ce 020, de coordenadas N 7.016.159,5656 m e E - 666.749,9099 

m.; deste, segue em linha seca a distância de 1.906,56 m, até o vér ce 021, de coordenadas N - 

7.015.925,6008 m e E - 664.857,7907 m.; deste, segue em linha seca a distância de 1.445,63 m, 

até o vér ce 022, de coordenadas N - 7.016.453,5971 m e E - 663.512,0282 m.; e finalmente deste, 

segue a distância de 123,41 m. até o vér ce 001, de coordenadas N - 7.016.425,1498 m e E - 

663.391,9327 m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 

estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo como o Datum o SAD-69. E 

todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 

DATA: 23 de junho de 2010. 

Responsável Técnico: Engenheiro Agrimensor Eduardo Rodrigues Baldini CREA SC 032.899-6 

Esse conteúdo não subs tui o publicado no Diário Oficial do Município. 

Data de Inserção no Sistema 

LeisMunicipais: 11/10/2012 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO PERÍMETRO URBANO 

O Perímetro Urbano do Município de Ascurra - SC é composto por dois núcleos: Núcleo Urbano 

Principal e Núcleo Urbano Santa Bárbara, ambos estão delimitados pelas poligonais formadas por 

vértices que são indicados nas respectivas descrições abaixo. Fazem parte do perímetro urbano 

os 11 (onze) bairros seguintes: Centro, Vila Nova, Ribeirão São Paulo, Vila Izabel, São Francisco, 

Monte Alegre, Nossa Senhora de Lurdes, Saltinho, Estação, Santa Bárbara e Ilse, estes também 

delimitados por poligonais formadas pelos vértices indicados nas respectivas descrições. Todos 

os vértices apresentados nas descrições estão Georreferenciados ao sistema UTM, Datum 

horizontal SIRGAS 2000 - zone 22S (código EPSG: 31982). 

Área e perímetro das poligonais dos Núcleos Urbanos do Município de Ascurra: 

Núcleo Área (m²) Área (km²) Área (ha) Perímetro (m) 

Núcleo Urbano Santa Bárbara 56 426,78 0,06 5,64 1 332,32 

Núcleo Urbano Principal 14 241 531,58 14,24 1 424,15 40 537,45 

Área Urbana Total 14 297 958,36 14,30 1 429,80 41 869,77 
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1.1 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO NÚCLEO SANTA BÁRBARA 

 

  

Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O Perímetro Urbano do Núcleo Santa Bárbara inicia-se no 

vértice
1 662495,95 7013515,26

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Santa Bárbara, 

distante 100m da mesma, pelo seu lado esquerdo, até o 

vértice

2 662764,1 7013415,63

Deste, segue em linha seca por 100m até a Rua Santa 

Bárbara, encontrando o vértice
3 662723,73 7013324,11

Deste segue pelo eixo da Rua Santa Bárbara, por 15,43m, 

até o vértice
4 662737,7 7013317,57

A partir deste, segue em linha seca e reta, por 40m, até o 

vértice
5 662720,01 7013281,69

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Santa Bárbara, 

distante 40m da mesma, pelo seu lado direito, até o vértice
6 662425,8 7013394,09

A partir deste, segue em linha seca e reta, por 20m, até o 

vértice
7 662415,75 7013376,8

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Santa Bárbara, 

distante 60m da mesma, pelo seu lado direito, até o vértice
8 662334,36 7013431,41

A partir deste, segue em linha seca e reta, por 60m, até 

encontrar o eixo da Rua Santa Bárbara no vértice
9 662366,92 7013481,82

Segue pelo eixo da Rua Santa Bárbara, por 93,36m, até o  

vértice
10 662286,23 7013534

A partir deste, segue em linha seca e reta, para o lado 

esquerdo da via, por 40m, até o vértice
11 662310,84 7013565,95

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Santa Bárbara, 

distante 40m da mesma, pelo seu lado esquerdo, até o 

vértice

12 662464,09 7013464,35

E finalmente, a partir desde, segue em linha reta, por 60m, 

até encontrar o ponto inicial da descrição deste perímetro 

no vértice

1 662495,95 7013515,26
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1.2 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO NÚCLEO PRINCIPAL 

 

Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O Perímetro Urbano Principal do Município de Ascurra inicia-

se a 93,63m da Rua Curt Hasse em seu lado direito, no vértice
13 663310,53 7015963,25

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Curt Hasse, 

distante 90m da mesma, pelo seu lado direito, até o vértice
14 663367,44 7016385,7

A partir deste, segue em linha seca e reta, por 26,23m, até o 

vértice
15 663341,92 7016379,65

Deste, segue em linha seca e reta, por 87,86m, até o vértice 16 663311,23 7016461,97

Deste, segue em linha seca e reta, por 76,16m, até o vértice 17 663241,31 7016492,17

Deste, segue em linha seca e reta, por 76,16m, até o vértice 18 663179,97 7016464,07

Deste, segue em linha seca e reta, por 78,8m, até o vértice 19 663102,44 7016449,97

Deste, segue em linha seca e reta, por 150,45m, até o vértice 20 662953 7016432,57

Deste, segue em linha seca e reta, por 64,55m, até o vértice 21 662891,12 7016414,21

Deste, segue em linha seca e reta, por 70m, até o vértice 22 662856,36 7016353,52

Deste, segue em linha seca e reta, por 517,32m, até o vértice 23 663096,3 7015895,2

Deste, segue em linha seca e reta, por 301m, até o vértice 24 662839,33 7015738,29

Deste, segue em linha seca e reta, por 193,4m, até o vértice 25 662735,39 7015901,38

Deste, segue em linha seca e reta, por 166,3m, até o vértice 26 662651,5 7015757,8

Deste, segue em linha seca e reta, por 21,21m, até encontrar 

a rua Jacob Dalfovo no vértice
27 662640,15 7015739,89

A partir deste , segue  descendo pelo eixo da rua, por 35,57m, 

até encontrar o vértice 
28 662616,96 7015763,75

Deste, segue em linha seca e reta, por 14,7m, até o vértice 29 662605,44 7015771,83

Deste, segue em linha seca e reta, por 72,8m, até o vértice 30 662547,57 7015767,75

Deste, segue em linha seca e reta, por 77m, até o vértice 31 662472,34 7015784,17

Deste, segue em linha seca e reta, por 92,5m, até o vértice 32 662390,25 7015826,74

Deste, segue em linha seca e reta, por 41,8m, até o vértice 33 662371,51 7015864,08

Deste, segue em linha seca e reta, por 73m, até o vértice 34 662335,21 7015927,37

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Indaial, 

distante 120m da mesma, até o vértice
35 662204,13 7015485,57

Deste, segue em linha seca e reta, por 40,5m, até encontrar 

córrego no vértice
36 662185,2 7015449,73

Segue à montante do córrego, por 11m, até o vértice 37 662194,51 7015444,03
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

Deste, segue em linha seca e reta, por 47m, até o vértice 38 662233,76 7015418,74

Deste, segue em linha seca e reta, por 157m, até o vértice 39 662130,67 7015300,73

Deste, segue em linha seca e reta, por 108m, até o vértice 40 662053,15 7015374,76

Deste, segue em linha seca e reta, por 22,8m, até o vértice 41 662035,56 7015389,27

A partir deste segue pelo eixo da BR-470, por 576,15m, até 

encontrar o vértice
42 661777,55 7014875,26

Deste, segue em linha reta, por 50m, até o vértice 43 661823,71 7014855,34

A partir deste, segue com uma linha paralela à BR-470, 

distante 50m da mesma, até o vértice
44 661788,86 7014793,69

Deste, segue em linha reta, por 70m, até o vértice 45 661851,57 7014762,39

Deste, segue em linha reta, por 63,2m, até o vértice 46 661820,46 7014707,35

Deste, segue em linha reta, por 68m, até o vértice 47 661759,55 7014737,76

A partir deste, segue com uma linha paralela à BR-470, 

distante 50m da mesma, até o vértice
48 661644,89 7014519,5

Deste, segue em linha reta, por 156,45m, até o vértice 49 661676,97 7014366,36

Deste, segue em linha reta, por 288m, até encontrar córrego 

no vértice
50 661804,16 7014107,95

Segue à jusante do córrego, por 40m, até o vértice 51 661770,07 7014089,97

Deste, segue em linha reta, por 7,2m, até o vértice 52 661773,05 7014083,42

Deste, segue em linha reta, por 458,8m, até o vértice 53 661984,64 7013676,32

Deste, segue em linha reta, por 2,28m, até encontrar o eixo da  

rua Sante Bárbara no vértice
54 661985,34 7013674,15

A partir deste segue pelo eixo da rua, por 88,9m, até encontrar 

o vértice
55 661897 7013665,55

Deste, segue em linha reta, por 78,8m, até encontrar o 

Ribeirão da Cabra (ou Santa Bárbara) no vértice
56 661818,17 7013665,38

Deste segue à jusante do ribeirão até encontrar a BR-470 no 

vértice
57 661462,68 7014149,55

Continua à jusante do ribeirão até sua foz, no Rio Itajaí-açu, no 

vértice
58 661269,5 7014460,79

Segue pela margem direita do Rio Itajaí-açu  até encontrar o 

vértice
59 661543,39 7014633,23

Deste, cruza o Rio Itajaí-açu até encontrar córrego na margem 

esquerda, seguindo à montante deste até encontrar o eixo da 

Rua Aderbal Ramos da Silva no vértice

60 661432,61 7014663,56

Deste, cruza a rua e segue à montante do  córrego, por 43m, 

até o vértice
61 661397,34 7014685,3

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Aderbal 

Ramos da Silva, distante 40m da mesma, até o vértice
62 661472,12 7014876,19
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

Continua em linha paralela à Rua Aderbal Ramos da Silva, 

distante 40m da mesma, até o vértice
63 661518,56 7015047,8

Deste, segue em linha reta, por 245,75m, até o vértice 64 661524,46 7015293,47

Deste, segue em linha reta, por 27,8m, até o vértice 65 661497,93 7015301,74

Deste, segue em linha reta, por 30m, até o vértice 66 661488,07 7015330,1

Deste, segue em linha reta, por 94,25m, até o vértice 67 661496,82 7015423,95

Deste, segue em linha reta, por 6,65m, até o vértice 68 661490,33 7015425,4

Deste, segue em linha reta, por 225m, até o vértice 69 661495,67 7015650,34

Deste, segue em linha reta, por 25,8m, até o vértice 70 661479,99 7015670,82

Deste, segue em linha reta, por 25,8m, até o vértice 71 661471,19 7015716,59

Deste, segue em linha reta, por 46,6m, até o vértice 72 661397,74 7015856,93

A partir deste, segue novamente com uma linha paralela à Rua 

Aderbal Ramos da Silva, distante 40m da mesma, até o vértice
73 661287,86 7016025,97

Deste, segue em linha reta, por 131,8m, até o vértice 74 661170,89 7015965,3

Deste, segue em linha reta, por 124,8m, até o vértice 75 661118,75 7016078,64

Deste, segue em linha reta, por 157,5m, até o vértice 76 661054,51 7016222,47

Deste, segue em linha reta, por 297m, até o vértice 77 660766,06 7016292,84

Deste, segue em linha reta, por 169,5m, até o vértice 78 660602,87 7016338,89

Deste, segue em linha reta, por 50,56m, até encontrar córrego 

no vértice
79 660630,48 7016296,53

Deste, segue à montante do córrego cruzando o vértice 80 660627,52 7016205,16

Deste continua à nontante do córrego, por 125m, até o vértice 81 660541,69 7016118,46

Deste, segue em linha reta, por 18,4m, até o vértice 82 660531,44 7016133,73

Deste, segue em linha reta, por 119,6m, até o vértice 83 660437,59 7016059,53

Deste, segue em linha reta, por 361,6m, até o vértice 84 660296,49 7016392,49

Deste, segue em linha reta, por 298m, até o vértice 85 660046,9 7016230,31

Deste, segue em linha reta, por 121,65m, até o vértice 86 660002,22 7016343,46

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Ver. Aldo 

Valdir Pintarelli, distante 70m da mesma, até o vértice
87 659922,53 7016305,37
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

Deste, segue em linha reta, por 30m, até o vértice 88 659910,51 7016332,85

A partir deste, segue novamente com uma linha paralela à Rua 

Ver. Aldo Valdir Pintarelli, distante 40m da mesma, até o 

vértice

89 659688,41 7016203,54

Deste, segue em linha reta, por 129m, até o vértice 90 659729,79 7016081,27

Deste segue até o  vértice 91 659690,91 7016064,88

Deste, segue em linha reta, por 118,2m, até o vértice 92 659651,99 7016176,48

A partir deste, segue novamente com uma linha paralela à Rua 

Ver. Aldo Valdir Pintarelli, distante 40m da mesma, até o 

vértice

93 659368,64 7016001,9

Deste, segue em linha reta, por 118,2m, até o vértice 94 659353,03 7015927,84

Deste, segue em linha reta, por 40,6m, até o vértice 95 659314,58 7015940,88

Deste, segue em linha reta, por 101m, até o vértice 96 659244,97 7016014,15

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Ver. Aldo 

Valdir Pintarelli, distante 40m da mesma, até o vértice
97 659084,09 7016099,65

Deste continua em linha paralela à Rua Ver. Aldo Valdir 

Pintarelli, distante 40m da mesma, até o vértice
98 658764,39 7016135,83

A partir deste, segue em linha reta, por 80m, cruzando a 

continuação da Rua Ver. Aldo Valdir Pintarelli, até o vértice
99 658764,39 7016215,83

Deste continua em linha paralela à Rua Ver. Aldo Valdir 

Pintarelli, distante 40m da mesma,  agora em seu lado direito, 

passando pelo vértice

100 659045,1 7016181,34

Deste continua em linha paralela à Rua Ver. Aldo Valdir 

Pintarelli, distante 40m da mesma, até o vértice
101 659355,25 7016081,53

Deste, segue em linha reta, por 30m, até o vértice 102 659342,6 7016109,01

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Ver. Aldo 

Valdir Pintarelli, distante 70m da mesma, até o vértice
103 659486,46 7016187,02

Deste, segue em linha reta, por 86,6m, até o vértice 104 659466,22 7016271,19

Deste, segue em linha reta, por 11,4m, até encontrar córrego 

no vértice
105 659475,07 7016278,32

Deste, segue à jusante do córrego cruzando o vértice 106 659633,28 7016304,19

Continua à jusante do córrego até o vértice 107 659777,12 7016393,55

A partir deste, segue em lilnha reta, por 135m, até o vértice 108 659909,54 7016419,62

Deste, segue em linha reta, por 137m, até o vértice 109 659967,48 7016543,73

Deste, segue em linha reta, por 82,3m, até encontrar córrego 

no vértice
110 659948,76 7016623,85

Deste, segue à jusante do córrego até o vértice 111 659982,35 7016627,97

E deste, continua pelo córrego, por 61,3m, até encontrar o 

vértice
112 659965,35 7016686,86
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

Continua à jusante do córrego até cruzar o vértice 113 660173,6 7016732,62

Depois, ainda à jusante do córrego, cruza o vértice 114 660201,52 7016883,94

Continua à jusante do córrego até cruzar o vértice 115 660324,33 7016861,15

E ainda continua à jusante do córrego até a foz do córrego no 

vértice
116 660536,24 7016998,69

A partir deste, cruza o Ribeirão São Paulo até o vértice 117 660549,51 7017006,47

Deste, segue pela margem esquerda do Ribeirão São Paulo 

até o vértice
118 657672,82 7016992,47

Neste ponto encontra a foz de córrego não identificado, 

seguindo à montante por este até o vértice
119 657635,74 7016996,61

A partir deste, segue em lina reta, por 67m, até a Rua Ribeirão 

São Paulo no vértice
120 657610,81 7017058,8

Deste, segue em linha reta, por 49m, até o vértice 121 657645,74 7017093,25

Deste, segue em linha reta, por 200m, até o vértice 122 657585,02 7017283,81

Deste, segue em linha reta, por 266,3m, até o vértice 123 657797,45 7017444,34

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Alberto 

Poffo, distante 80m da mesma, até encontrar o eixo da Rua 

Vila Nova no vértice

124 657578,61 7018187,38

Deste, segue, por 200m, até o vértice 125 657519,97 7018378,96

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Vila Nova, 

distante 200m da mesma, cruzando o vértice
126 658047,17 7018575,83

Continua em linha paralela à Rua Vila Nova, distante 200m da 

mesma, até o vértice
127 658507,76 7018834,86

Deste, segue em linha reta, por 31,8m, até o vértice 128 658539,37 7018838,52

Deste, segue em linha reta, por 33,3m, até o vértice 129 658529,08 7018870,19

Deste, segue em linha reta, por 84,3m, até o vértice 130 658612,13 7018855,9

A partir deste, continua em linha paralela à Rua Vila Nova, 

distante 200m da mesma, cruzando o vértice
131 659111,19 7018727,37

Segue ainda em linha paralela à Rua Vila Nova, distante 200m 

da mesma, até o vértice
132 659457,85 7018679,97

Deste, segue em linha reta, por 107,8m, até o vértice 133 659563,55 7018700,97

Deste, segue em linha reta, por 31,4m, até o vértice 134 659594,76 7018697,41

Deste, segue em linha reta, pelos fundos de lotes, por 100m, 

até o vértice
135 659694,71 7018697,19

Deste, segue em linha reta, pelos fundos de lotes até o vértice 136 659850,16 7018676,82

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Francisco 

Chiarelli, distante 100m da mesma, até encontrar o limite 

municipal, com o município Rodeio, no vértice

137 660175,77 7020162,85
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

Deste, segue pelo limite municipal até o vértice 138 661034,78 7018871

Deste, segue pelo limite municipal até o vértice 139 661141,92 7018681,3

Deste, segue pelo limite municipal, pela Rua Santa Catarina, 

até o vértice
140 661401,16 7018809,91

Deste, segue pelo limite municipal, pela Rua Gregório 

Demarchi, até o vértice
141 661494,92 7018618,25

Continua pelo limite municipal, encontrando córrego não 

identificado, no vértice
142 662248,55 7018581,51

Deste, pelo limite municipal e pelo córrego não identificado até 

cruzar a BR-470 no vértice
143 662257,03 7018272,24

Deste, pelo limite municipal e pelo córrego não identificado até 

sua foz, na margem esquerda do Rio Itajaí-açu, no vértice
144 662568,77 7018121,5

A partir deste, cruza o Rio Itajaí -açu até sua margem direita, 

no vértice
145 662593,93 7017934,35

Segue pela margem direita do Rio Itajaí-açu, à jusante, até 

encontrar a foz do Ribeirão Ilse, no vértice
146 667266,9 7016962,96

A partir deste, segue à montante do Ribeirão Ilse, por sua 

margem esquerda, até o vértice
147 667519,48 7016500,37

Deste, segue em linha reta, pelo fundo do lote, por 126,4m, até 

o vértice
148 667395,88 7016473,74

Deste, segue em linha reta, pelo fundo do lote, por 120,3m, até 

o vértice
149 667292,03 7016413,08

Deste, segue em linha reta, por 158,4m, até o vértice 150 667076,52 7016270,5

Deste, segue em linha reta, por 115,5m, até o vértice 151 667131,01 7016168,68

Deste, segue em linha reta, por 201,6m, até o eixo da Estrada 

Ilse Grande, no vértice
152 666955,99 7016068,69

Deste, segue pelo eixo da Estrada Ilse Grande, por 95m, até o 

vértice
153 666911,03 7016152,32

Deste, segue em linha reta, pelo fundo do lote, por 203,2m, até 

o vértice
154 666731,11 7016057,85

Deste, segue em linha reta, pelo fundo do lote, por 65m, até o 

vértice
155 666699,93 7016114,94

Deste, segue até o vértice 156 664809,29 7015882,45

Deste, segue até o vértice 157 663521,83 7016385,61

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Curt 

Hasse, distante 60m da mesma, pelo seu lado esquerdo, até o 

vértice

158 663474,52 7015958,21

Deste, segue, por 70,4m, até o eixo da Rua Curt Hasse, no 

vértice
159 663404,12 7015958,21

E finalmente, a partir desde, segue em linha reta, por 93,6m, 

até encontrar o ponto inicial da descrição deste perímetro no 

vértice

13 663310,53 7015963,25
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2. MEMORIAL DESCRITIVO DE BAIRROS 

 

Área e perímetro das poligonais dos Bairros do Município de Ascurra: 

 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO CENTRO 

Poligonal do Centro, com vértices numerados: 

 

Bairro Área (m²) Área (km²) Área (ha) Perímetro (m)

Centro 1 763 428,38 1,76 176,34 7 058,10

Estação 2 450 582,22 2,45 245,06 11 129,01

Ilse 2 258 262,77 2,26 225,83 14 226,33

Monte Alegre 523 695,51 0,52 52,37 3 361,54

Nossa Senhora de Lurdes 655 438,00 0,66 65,54 6 811,67

Ribeirão São Paulo 1 685 233,03 1,69 168,52 7 234,28

Saltinho 715 156,90 0,72 71,52 5 475,86

São Francisco 718 637,14 0,72 71,86 3 656,09

Vila Izabel 162 924,26 0,16 16,29 1 845,50

Vila Nova 2 585 794,00 2,59 258,58 10 368,82

Santa Bárbara 1 199 349,07 0,20 19,93 2 186,56

Santa Bárbara 2 (núcleo) 56 426,78 0,06 5,64 1 332,32

Santa Bárbara Total 255 775,85 0,26 25,58 3 518,88
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Bairro Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O Perímetro do Centro inicia-se na Rua 7 de Abril, no vértice 1 660931,86 7017738,34

Deste, segue pelo eixo da Rua 7 de Abril até encontrar o eixo 

da rua Santa Catarina, no vértice
2 660582,71 7018202,21

A partir deste, segue em linha seca e reta, pelo eixo da Rua 

Santa Catarian, por 82,6m,  até o eixo da Rua 25 de Feveriro, 

no vértice

3 660562,04 7018122,25

Deste, segue pelo eixo da Rua 25 de Fevereiro, por 158m, até 

o vértice
4 660406,88 7018159,12

Deste, segue em linha seca e reta, por 368m, até o eixo da Av. 

Brasília, no vértice
5 660321,55 7017801,32

Deste, segue pelo eixo da Av. Brasília, na direção do Bairro 

Rib. São Paulo, até o vértice
6 660008,67 7017774,62

Deste, segue em linha seca e reta, por 4,72m, até o vértice 7 660010,83 7017770,42

Deste, segue em linha seca e reta, por 461,2m, até a margem 

esquerda do Rib. São Paulo, no vértice
8 660147,27 7017329,87

Deste, segue à jusante do ribeirão até encontrar, na sua 

margem direita, o vértice
9 660737,31 7016990,65

Deste, segue em linha seca e reta, por 220,35m, até o eixo da 

Rua Ver. Aldo Valdir Pintarelli, no vértice
10 660674,59 7016779,42

Deste, segue pelo eixo da rua cruzando o vértice 11 660865,8 7016735

Deste, segue pelo eixo da rua até encontrar, no eixo da Rua 

Aderbal Ramos da Silva, o vértice
12 661201,31 7016654,34

Deste, segue em linha seca e reta, por 9,5m, até o vértice 13 661208,7 7016648,43

Deste, segue em linha seca e reta, por 153,2m, até o vértice 14 661357,46 7016611,83

Deste, segue em linha seca e reta, por 19,5m, até a margem 

esquerda do Rio Itajaí-açu, no vértice
15 661376,5 7016607,72

A partir deste, segue  à jusante do Rio Itajaí-açu, até encontrar 

o vértice 
16 661965,22 7017696,9

Deste, segue pelo limite lateral dos lotes até encontrar o eixo 

da BR-470 no vértice
17 661832,81 7017940,85

Deste, segue pelo eixo da rua Gregório Demarchi,  até o 

vértice
18 661694,73 7018217,91

Deste, segue em linha seca e reta, por 445,5m, até o vértice 19 661291,46 7018028,56

Deste, segue em linha seca e reta, por 462m, até encontrar o 

ponto inicial da descrição deste perímetro no vértice
1 660931,86 7017738,34
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2.2 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO VILA NOVA 

Poligonal do Bairro Vila Nova, com vértices numerados: 
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Bairro Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O Perímetro do Bairro Vila Nova inicia-se no cruzamento da 

Rua 7 de Abril com a Rua Santa Catarina, no vértice
1 660582,71 7018202,21

A partir deste, segue em linha seca e reta, pelo eixo da Rua 

Santa Catarian, por 82,6m,  até o eixo da Rua 25 de Feveriro, 

no vértice

2 660562,04 7018122,25

Deste, segue pelo eixo da Rua 25 de Fevereiro, por 158m, até 

o vértice
3 660406,88 7018159,12

Deste, segue pelo eixo da Rua 25 de Fevereiro e seu 

prolongamento, por 558,35m, até o vértice
4 659863,8 7018282,47

Deste, segue em linha seca e reta, por 233,3m, até o vértice 5 659636,74 7018335,98

Deste, segue em linha seca e reta, por 1.943m, cruzando a 

Rua AlbertoPoffo, no vértice
6 657738,35 7017921,99

Deste, segue em linha seca e reta, por 78m, até o limite do 

perímetro urbano, no vértice
7 657661,16 7017910,44

Deste segue, pelo limite do perímetro urbano, por 289m, até o 

eixo da Rua Vila Nova, no vértice
8 657578,61 7018187,38

Deste, segue em linha seca e reta, por 200m, até o limite do 

perímetro urbano, no vértice
9 657519,97 7018378,96

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Vila Nova, distante 

200m da mesma, pelo seu lado direito, cruzando o vértice
10 658047,17 7018575,83

Deste, continua com uma linha paralela à Rua Vila Nova, 

distante 200m da mesma, pelo seu lado direito, cruzando o 

vértice

11 658507,76 7018834,86

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 31,8m, até o  vértice
12 658539,37 7018838,52

Deste, segue em linha seca e reta, por 33,2m, até o vértice 13 658529,08 7018870,19

Deste, segue em linha seca e reta, por 84m, até o vértice 14 658612,13 7018855,9

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Vila Nova, distante 

200m da mesma, pelo seu lado direito, cruzando o vértice
15 659111,19 7018727,37

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Vila Nova, distante 

200m da mesma, pelo seu lado direito, até o vértice
16 659457,85 7018679,97

Deste, segue em linha seca e reta, por 107,8m, até o vértice 17 659563,55 7018700,97

Deste, segue em linha seca e reta, por 31,4m, até o vértice 18 659594,76 7018697,41

Deste, segue em linha seca e reta pelo fundo do lote, por 

99,95m, até o vértice
19 659694,71 7018697,19

Deste, segue pelo fundo dos lotes até o vértice 20 659850,16 7018676,82

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Francisco 

Chiarelli, distante 100m da mesma, pelo seu lado esquerdo, até 

a divisa municipal, no vértice

21 660175,77 7020162,85

Deste segue pela divisa municipal até o vértice 22 661034,78 7018871

Deste segue, em linha reta, pela divisa municipal, por 16,8m, 

até o vértice
23 661043,04 7018856,37

Deste, segue em linha seca e reta, por 495m, até o vértice 24 660600,74 7018634,1

Deste, segue em linha reta, por 203,2m, até o eixo da Rua 

Santa Catarina, no vértice
25 660688,66 7018450,9

Deste, continua pelo eixo da Rua Santa Catarina, até encontrar 

o ponto inicial da descrição deste perímetro no vértice
1 660582,71 7018202,21

V
ila

 N
o

v
a



 
 
 
 

PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DA LEI Nº1177/2010 

LEI DO PERÍMETRO URBANO E DE BAIRROS 
 

 

Página 31 de 50 

2.3 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO RIBEIRÃO SÃO PAULO 

Poligonal do Bairro Ribeirão São Paulo, com vértices numerados: 

 

  

Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O perímetro do Bairro Rib. São Paulo inicia-se na Av. 

Brasíliano vértice
1 660008,67 7017774,62

Deste, segue em linha seca e reta, por 4,72m, até o vértice 2 660010,83 7017770,42

Deste, segue em linha seca e reta, por 461,2m, até a 

margem esquerda do Rib. São Paulo, no vértice
3 660147,27 7017329,87

Deste, segue pela margem esquerda do Ribeirão São Paulo 

até o vértice
4 657672,82 7016992,47

Neste ponto encontra a foz de córrego não identificado, 

seguindo à montante por este até o vértice
5 657635,74 7016996,61

A partir deste, segue em lina reta, por 67m, até a Rua 

Ribeirão São Paulo no vértice
6 657610,81 7017058,8

Deste, segue em linha reta, por 49m, até o vértice 7 657645,74 7017093,25

Deste, segue em linha reta, por 200m, até o vértice 8 657585,02 7017283,81

Deste, segue em linha reta, por 266,3m, até o vértice 9 657797,45 7017444,34

Deste, segue em linha paralela à Rua Alberto Poffo, 

distante 80m desta, até o vértice
10 657661,16 7017910,44

Deste, segue em linha seca e reta, por 78m, até a Rua 

Alberto Poffo, no vértice
11 657738,35 7017921,99

Deste, cruza a Rua AlbertoPoffo e segue, em linha seca e 

reta, por 1.943m, até o vértice
12 659636,74 7018335,98

Deste, segue em linha seca e reta, por 233,3m, até o 

vértice
13 659863,8 7018282,47

Por fim, deste, segue, em linha reta, por 528m, até 

encontrar o ponto inicial da descrição deste perímetro no 

vértice

1 660008,67 7017774,62
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2.4 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO VILA IZABEL 

Poligonal do Bairro Vila Izabel, com vértices numerados: 

 
 
 

 

  

Bairro Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O perímetro do Bairro Vila Izabel inicia-se na Av. Brasília, no 

vértice
1 660321,55 7017801,32

Deste, segue pelo eixo da Av. Brasília, na direção do Bairro 

Rib. São Paulo, até o vértice
2 660008,67 7017774,62

Deste, segue em linha reta, por 528,15m, até o vértice 3 659863,8 7018282,47

Deste, segue em linha reta, por 557m, passando pelo eixo da Rua 25, de Fevereiro, até o vértice 4 660406,88 7018159,12

Deste, segue em linha seca e reta, por 368m, até o eixo da 

Av. Brasília, onde encontra o ponto inicial da descrição deste 

perímetro no vértice

1 660321,55 7017801,32
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2.5 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO 

Poligonal do Bairro São Francisco, com vértices numerados: 

 
 

  

Bairro Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O Perímetro do Bairro São Francisco inicia-se na Rua 

Gregório Demarchi, no vértice
1 661494,92 7018618

Deste, segue pelo eixo da Rua Gregório Demarchi, por 447,4m 

até encontrar o  vértice
2 661694,73 7018218

Deste, segue em linha seca e reta, por 445,5m, até o vértice 3 661291,46 7018029

Deste, segue em linha seca e reta, por 462m, até encontrar o  

vértice
4 660931,86 7017738

Deste, segue pelo eixo da Rua 7 de Abril até encontrar o eixo 

da rua Santa Catarina, no vértice
5 660582,71 7018202

Deste, continua pelo eixo da Rua Santa Catarina, até encontrar 

o  vértice
6 660688,66 7018451

Deste, segue em linha reta, por 203,2m, até o  vértice 7 660600,74 7018634

Deste, segue em linha seca e reta, por 495m, até a divisa 

municipal, no vértice
8 661043,04 7018856

Deste segue, em linha reta, pela divisa municipal, por 201m, 

até o vértice
9 661141,92 7018681

Deste segue, em linha reta, pela divisa municipa, no eixo da 

Rua Santa Catarina, por 289,4m, até o vértice
10 661401,16 7018810

Deste, segue em linha reta, por 213,7m, até encontrar o ponto 

inicial da descrição deste perímetro no vértice
1 661494,92 7018618
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2.6 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO MONTE ALEGRE 

Poligonal do Bairro Monte Alegre, com vértices numerados: 

 

 

 

  

Bairro Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O Perímetro do Bairro Monte Alegre inicia-se no eixo da BR-

470, no vértice
1 661832,81 7017940,85

Deste, segue pelo eixo da Rua Gregório Demarchi até 

encontrar a divisa municipal, no vértice
2 661494,92 7018618,25

Deste, segue pela divisa municipal até encontrar córrego não 

identificado, no vértice
3 662248,55 7018581,51

Deste, continua à jusante do córrego, pela divisa municipal, até 

encontrar o eixo da BR-470, no vértice
4 662257,03 7018272,24

Deste, continua à jusante do córrego, pela divisa municipal, até 

encontrar sua foz, no Rio Itjaí-açu, em sua margem esquerda, 

no vértice

5 662568,77 7018121,5

Deste, segue pela margem esquerda do Rio Itajaí-açu até 

encontrar o vértice
6 661965,22 7017696,9

Deste, segue pelo limite lateral dos lotes até encontrar o eixo 

da BR-470,  encontrando o ponto inicial da descrição deste 

perímetro, no vértice

1 661832,81 7017940,85
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2.7 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES 

Poligonal do Bairro Nossa Senhora de Lurdes, com vértices numerados: 
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O perímetro do Bairro Nossa Senhora de Lurdes inicia-se no 

eixo do cruzamento entre as ruas Dom Bosco e Ver. Aldo 

Valdir Pintarelli, no vértice

1 660865,8 7016735

Deste, segue em linha reta, pelo limite lateral do lote, por 

123,6m, até o vértice
2 660837,03 7016614,84

Deste, segue em linha reta, por 107,3m, até o vértice 3 660805,82 7016512,16

Deste, cruza a Rua Lucio Marchi, no vértice 4 660804,27 7016503,61

Deste, segue em linha reta, por 214,2m, até o limite do 

perímetro urbano, no vértice
5 660766,06 7016292,84

Deste, segue em linha reta, por 169,5m, até o vértice 6 660602,87 7016338,89

Deste, segue em linha reta, por 50,56m, até encontrar córrego 

no vértice
7 660630,48 7016296,53

Deste, segue à montante do córrego cruzando o vértice 8 660627,52 7016205,16

Deste continua à nontante do córrego, por 125m, até o vértice 9 660541,69 7016118,46

Deste, segue em linha reta, por 18,4m, até o vértice 10 660531,44 7016133,73

Deste, segue em linha reta, por 119,6m, até o vértice 11 660437,59 7016059,53

Deste, segue em linha reta, por 361,6m, até o vértice 12 660296,49 7016392,49

Deste, segue em linha reta, por 298m, até o vértice 13 660046,9 7016230,31

Deste, segue em linha reta, por 121,65m, até o vértice 14 660002,22 7016343,46

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Ver. Aldo 

Valdir Pintarelli, distante 70m da mesma, até o vértice
15 659922,53 7016305,37

Deste, segue em linha reta, por 30m, até o vértice 16 659910,51 7016332,85

A partir deste, segue novamente com uma linha paralela à Rua 

Ver. Aldo Valdir Pintarelli, distante 40m da mesma, até o 

vértice

17 659688,41 7016203,54

Deste, segue em linha reta, por 129m, até o vértice 18 659729,79 7016081,27

Deste segue até o  vértice 19 659690,91 7016064,88

Deste, segue em linha reta, por 118,2m, até o vértice 20 659651,99 7016176,48

A partir deste, segue novamente com uma linha paralela à Rua 

Ver. Aldo Valdir Pintarelli, distante 40m da mesma, até o 

vértice

21 659368,64 7016001,9

Deste, segue em linha reta, por 118,2m, até o vértice 22 659353,03 7015927,84

Deste, segue em linha reta, por 40,6m, até o vértice 23 659314,58 7015940,88

Deste, segue em linha reta, por 101m, até o vértice 24 659244,97 7016014,15

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Ver. Aldo 

Valdir Pintarelli, distante 40m da mesma, até o vértice
25 659084,09 7016099,65

Deste continua em linha paralela à Rua Ver. Aldo Valdir 

Pintarelli, distante 40m da mesma, até o vértice
26 658764,39 7016135,83

A partir deste, segue em linha reta, por 80m, cruzando a 

continuação da Rua Ver. Aldo Valdir Pintarelli, até o vértice
27 658764,39 7016215,83
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

Deste continua em linha paralela à Rua Ver. Aldo Valdir 

Pintarelli, distante 40m da mesma,  agora em seu lado direito, 

passando pelo vértice

28 659045,1 7016181,34

Deste continua em linha paralela à Rua Ver. Aldo Valdir 

Pintarelli, distante 40m da mesma, até o vértice
29 659355,25 7016081,53

Deste, segue em linha reta, por 30m, até o vértice 30 659342,6 7016109,01

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Ver. Aldo 

Valdir Pintarelli, distante 70m da mesma, até o vértice
31 659486,46 7016187,02

Deste, segue em linha reta, por 86,6m, até o vértice 32 659466,22 7016271,19

Deste, segue em linha reta, por 11,4m, até encontrar córrego 

no vértice
33 659475,07 7016278,32

Deste, segue à jusante do córrego cruzando o vértice 34 659633,28 7016304,19

Continua à jusante do córrego até o vértice 35 659777,12 7016393,55

A partir deste, segue em lilnha reta, por 135m, até o vértice 36 659909,54 7016419,62

Deste, segue em linha reta, por 137m, até o vértice 37 659967,48 7016543,73

Deste, segue em linha reta, por 82,3m, até encontrar córrego 

no vértice
38 659948,76 7016623,85

Deste, segue à jusante do córrego até o vértice 39 659982,35 7016627,97

E deste, continua pelo córrego, por 61,3m, até encontrar o 

vértice
40 659965,35 7016686,86

Continua à jusante do córrego até cruzar o vértice 41 660173,6 7016732,62

Depois, ainda à jusante do córrego, cruza o vértice 42 660201,52 7016883,94

Continua à jusante do córrego até cruzar o vértice 43 660324,33 7016861,15

E ainda continua à jusante do córrego até a foz na margem 

direita do Rib. São Paulo, no vértice
44 660536,24 7016998,69

Deste, segue à jusante, pela margem direita do Rib. São Paulo, 

até encontrar o vértice
45 660737,31 7016990,65

Deste segue, em linha reta, por 220,4m, até o eixo da Rua Ver. 

Aldo Valdir Pintarelli, no vértice
46 660674,59 7016779,42

E finalmente, a partir desde, segue em linha reta, pelo eixo da 

rua, até encontrar, no cruzamento desta com a Rua Dom 

Bosco, o ponto inicial da descrição deste perímetro no vértice

1 660865,8 7016735
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2.8 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO SALTINHO 

Poligonal do Bairro Saltinho, com vértices numerados: 
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O perímetro do Bairro Saltinho inicia-se no eixo do cruzamento 

entre as ruas Dom Bosco e Ver. Aldo Valdir Pintarelli, no 

vértice

1 660865,8 7016735

Deste, segue em linha reta, pelo limite lateral do lote, por 

123,6m, até o vértice
2 660837,03 7016614,84

Deste, segue em linha reta, por 107,3m, até o vértice 3 660805,82 7016512,16

Deste, cruza a Rua Lucio Marchi, no vértice 4 660804,27 7016503,61

Deste, segue em linha reta, por 214,2m, até o limite do 

perímetro urbano, no vértice
5 660766,06 7016292,84

Deste, segue em linha reta, por 297m, até o vértice 6 661054,51 7016222,47

Deste, segue em linha reta, por 157,5m, até o vértice 7 661118,75 7016078,64

Deste, segue em linha reta, por 124,8m, até o vértice 8 661170,89 7015965,3

Deste, segue em linha reta, por 131,8m, até o vértice 9 661287,86 7016025,97

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Aderbal 

Ramos da Silva, distante 40m da mesma, até o vértice
10 661397,74 7015856,93

Deste, continua com uma linha paralela à Rua Aderbal Ramos 

da Silva, distante 40m da mesma, até o vértice
11 661471,19 7015716,59

Deste, segue em linha reta, por 46,6m, até o vértice 12 661479,99 7015670,82

Deste, segue em linha reta, por 25,8m, até o vértice 13 661495,67 7015650,34

Deste, segue em linha reta, por 225m, até o vértice 14 661490,33 7015425,4

Deste, segue em linha reta, por 6,65m, até o vértice 15 661496,82 7015423,95

Deste, segue em linha reta, por 94,25m, até o vértice 16 661488,07 7015330,1

Deste, segue em linha reta, por 30m, até o vértice 17 661524,46 7015293,47

Deste, segue em linha reta, por 27,8m, até o vértice 18 661497,93 7015301,74

Deste, segue em linha reta, por 245,75m, até o vértice 19 661518,56 7015047,8

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Aderbal 

Ramos da Silva, distante 40m da mesma, até o vértice
20 661472,12 7014876,19

Continua em linha paralela à Rua Aderbal Ramos da Silva, 

distante 40m da mesma, até córrego inominado, no vértice
21 661397,34 7014685,3

Deste, segue à jusante do  córrego, chegando ao eixo da Rua 

Aderbal Ramos da Silva, no vértice
22 661432,61 7014663,56

Deste, segue à jusante do córrego até sua foz, na margem 

esquerda do Rio Itajaí-açu, no vértice
23 661461,56 7014644,1

Deste, segue pela margem esquerda no Rio Itajaí-açu, até o 

vértice
24 661376,5 7016607,72

Deste, segue em linha seca e reta, por 19,5m, até o vértice 25 661357,46 7016611,83

Deste, segue em linha seca e reta, por 153,2m, até o vértice 26 661208,7 7016648,43

Deste, segue em linha seca e reta, por 9,5m, até o eixo da Rua 

Aderbal Ramos da Silva, no  vértice
27 661201,31 7016654,34

E finalmente, a partir desde, segue  pelo eixo da rua, até 

encontrar o ponto inicial da descrição deste perímetro no 

vértice

1 660865,8 7016735

B
a

ir
ro

 S
a

lt
in

h
o



 
 
 
 

PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DA LEI Nº1177/2010 

LEI DO PERÍMETRO URBANO E DE BAIRROS 
 

 

Página 40 de 50 

2.9 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO ESTAÇÃO 

Poligonal do Bairro Estação, com vértices numerados: 
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O Perímetro do Bairro Estação inicia-se no eixo da Rua 

Indaial, no vértice
1 663194,16 7016694,31

Deste, segue em linha seca e reta, por 9,65m, até o vértice 2 663203,43 7016691,59

Deste, segue em linha reta, pela lateral do lote, por 77,4m, até 

o vértice
3 663233,59 7016620,33

Deste, sgue, em linha reta, pelo fundo do lote, por 17,85m, até 

o vértice
4 663249,96 7016627,46

Deste, segue em linha seca e reta, por 176,5m, até o vértice 5 663311,23 7016461,97

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 76,16m, até o vértice
6 663241,31 7016492,17

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 76,16m, até o vértice
7 663179,97 7016464,07

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 78,8m, até o vértice
8 663102,44 7016449,97

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 150,45m, até o vértice
9 662953 7016432,57

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 64,55m, até o vértice
10 662891,12 7016414,21

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 70m, até o vértice
11 662856,36 7016353,52

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 517,32m, até o vértice
12 663096,3 7015895,2

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 301m, até o vértice
13 662839,33 7015738,29

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 193,4m, até o vértice
14 662735,39 7015901,38

Deste, segue em linha seca e reta, pelo limite do perímetro 

urbano, por 166,3m, até o vértice
15 662651,5 7015757,8

Deste, segue em linha seca e reta, por 21,21m, até encontrar 

a rua Jacob Dalfovo no vértice
16 662640,31 7015740,16

A partir deste, segue  descendo pelo eixo da rua, por 35,57m, 

até encontrar o vértice 
17 662616,96 7015763,75

Deste, segue em linha seca e reta, por 14,7m, até o vértice 18 662605,44 7015771,83

Deste, segue em linha seca e reta, ainda pelo limite do 

perímetro urbano, por 72,8m, até o vértice
19 662547,57 7015767,75

Deste, segue em linha seca e reta, por 77m, até o vértice 20 662472,34 7015784,17

Deste, segue em linha seca e reta, por 92,5m, até o vértice 21 662390,25 7015826,74

Deste, segue em linha seca e reta, por 41,8m, até o vértice 22 662371,51 7015864,08

Deste, segue em linha seca e reta, por 73m, até o vértice 23 662335,21 7015927,37

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Indaial, 

distante 120m da mesma, até o vértice
24 662204,13 7015485,57

Deste, segue em linha seca e reta, por 40,5m, até encontrar 

córrego no vértice
25 662185,2 7015449,73

Segue à montante do córrego, por 11m, até o vértice 26 662194,51 7015444,03
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

Deste, segue em linha seca e reta, ainda pelo limite do 

perímetro urbano, por 47m, até o vértice
27 662233,76 7015418,74

Deste, segue em linha seca e reta, por 157m, até o vértice 28 662130,67 7015300,73

Deste, segue em linha seca e reta, por 108m, até o vértice 29 662053,15 7015374,76

Deste, segue em linha seca e reta, por 22,8m, até o vértice 30 662035,56 7015389,27

A partir deste segue pelo eixo da BR-470, por 576,15m, até 

encontrar o vértice
31 661777,55 7014875,26

Deste, segue em linha reta, por 50m, até o vértice 32 661823,71 7014855,34

A partir deste, segue com uma linha paralela à BR-470, 

distante 50m da mesma, até o vértice
33 661788,86 7014793,69

Deste, segue em linha reta, por 70m, até o vértice 34 661851,57 7014762,39

Deste, segue em linha reta, por 63,2m, até o vértice 35 661820,46 7014707,35

Deste, segue em linha reta, por 68m, até o vértice 36 661759,55 7014737,76

A partir deste, segue com uma linha paralela à BR-470, 

distante 50m da mesma, até o vértice
37 661644,89 7014519,5

Deste, segue em linha reta, ainda pelo limite do perímetro 

urbano, por 155,4m, até o vértice
38 661676,76 7014367,37

Deste, segue em linha reta, pelo limite lateral do lote, por 

51,54m, até encontrar o vértice
39 661629,17 7014387,17

Segue em linha reta, por 79,6m, até o  eixo da BR-470, no 

vértice
40 661555,39 7014417,12

Deste, segue pelo eixo da BR-470, até a margem direita do 

Rib. Das Cabras (ou Rib. Santa Bárbara), no vértice
41 661464,56 7014151,72

Deste, segue à jusante do ribeirão até encontrar sua foz na 

margem direita do Rio Itajaí-açu, no vértice
42 661269,5 7014460,79

Deste, segue pela margem direita do Rio Itajaí-açu, cruzando o 

vértice
43 661543,39 7014633,23

Deste, continua pela margem direita do Rio Itajaí-açu até o 

vértice
44 662327,22 7017802,29

Deste, segue em linha reta, por 40m, até encontrar o eixo da 

Rua Apiúna no vértice
45 662341,12 7017764,96

Deste segue pelo eixo da Rua Apiuna até o vértice 46 662506,54 7017381,01

Deste, segue em linha reta, por 15,25m,  pelo limite de fundos 

do lote, até encontrar o vértice
47 662513,72 7017367,57

Deste, continua pelo limite  de fundos do lote, até encontrar o 

vértice
48 662528,54 7017341,43

Deste, segue em linha reta, por 593,6m, pelo limite de fundos 

do lote, até encontrar o vértice
49 662810,8 7016819,26

Deste, segue em linha reta, por 268,6m, pelo limite de fundos 

do lote, até encontrar o vértice
50 662993,09 7016722,69

Deste, segue em linha reta, por 124,6m, pelo limite de fundos 

do lote, até encontrar o vértice
51 663117,54 7016716,78

E finalmente, a partir desde, segue em linha reta, por 79,8m, 

até encontrar, no eixo da Rua Indaial, o ponto inicial da 

descrição deste perímetro no vértice

1 663194,16 7016694,31
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2.10 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO SANTA BÁRBARA 1 (parte integrante do 
núcleo urbano principal) 

Poligonal do Bairro Santa Bárbara 1, com vértices numerados: 
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O perímetro do Bairro Santa Bárbara (1) inicia-se na divisa 

municipal, no eixo da BR-470, no vértice
1 661463,71 7014149,14

Deste cruza o Ribeirão das Cabras (ou Rib. Santa Bárbara,  até 

o vértice
2 661464,56 7014151,72

Deste, segue pelo eixo da BR-470, até o vértice 3 661555,39 7014417,12

Deste, segue em linha reta, pelo limite lateral do lote, por 79,6m, 

até o vértice
4 661629,17 7014387,17

Deste, segue em linha reta, por 51,5m, até o vértice 5 661676,76 7014367,37

Deste, segue até encontrar córrego inominado no vértice 6 661804,16 7014107,95

Segue à jusante do córrego, por 40m, até o vértice 7 661770,07 7014089,97

Deste, segue em linha reta, por 7,2m, até o vértice 8 661773,05 7014083,42

Deste, segue em linha reta, por 458,8m, até o vértice 9 661984,64 7013676,32

Deste, segue em linha reta, por 2,28m, até encontrar o eixo da  

rua Sante Bárbara no vértice
10 661985,34 7013674,15

A partir deste segue pelo eixo da rua, por 88,9m, até encontrar 

o vértice
11 661897 7013665,55

Deste, segue em linha reta, por 78,8m, até encontrar o Ribeirão 

da Cabra (ou Santa Bárbara) no vértice
12 661818,17 7013665,38

Deste segue à jusante do ribeirão até a BR-470,  encontrando o 

ponto inicial da descrição deste perímetro no vértice
1 661463,71 7014149,14
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2.11 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO SANTA BÁRBARA 2 (parte integrante do 
núcleo urbano Santa Bárbara) 

Poligonal do Bairro Santa Bárbara 2, com vértices numerados: 

 

  

Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O Perímetro Urbano do Núcleo Santa Bárbara inicia-se no 

vértice
1 662495,95 7013515,26

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Santa Bárbara, 

distante 100m da mesma, pelo seu lado esquerdo, até o vértice
2 662764,1 7013415,63

Deste, segue em linha seca por 100m até a Rua Santa Bárbara, 

encontrando o vértice
3 662723,73 7013324,11

Deste segue pelo eixo da Rua Santa Bárbara, por 15,43m, até o 

vértice
4 662737,7 7013317,57

A partir deste, segue em linha seca e reta, por 40m, até o 

vértice
5 662720,01 7013281,69

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Santa Bárbara, 

distante 40m da mesma, pelo seu lado direito, até o vértice
6 662425,8 7013394,09

A partir deste, segue em linha seca e reta, por 20m, até o 

vértice
7 662415,75 7013376,8

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Santa Bárbara, 

distante 60m da mesma, pelo seu lado direito, até o vértice
8 662334,36 7013431,41

A partir deste, segue em linha seca e reta, por 60m, até 

encontrar o eixo da Rua Santa Bárbara no vértice
9 662366,92 7013481,82

Segue pelo eixo da Rua Santa Bárbara, por 93,36m, até o  

vértice
10 662286,23 7013534

A partir deste, segue em linha seca e reta, para o lado esquerdo 

da via, por 40m, até o vértice
11 662310,84 7013565,95

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Santa Bárbara, 

distante 40m da mesma, pelo seu lado esquerdo, até o vértice
12 662464,09 7013464,35

E finalmente, a partir desde, segue em linha reta, por 60m, até 

encontrar o ponto inicial da descrição deste perímetro no 

vértice

1 662495,95 7013515,26
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2.12 DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO BAIRRO ILSE 
Poligonal do Bairro Ilse, com vértices numerados: 

 
 

 

Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

O Perímetro do Bairro Ilse inicia-se no eixo da Rua Indaial, no 

vértice
1 663194,16 7016694,31

Deste, segue em linha seca e reta, por 9,65m, até o vértice 2 663203,43 7016691,59

Deste, segue em linha reta, pela lateral do lote, por 77,4m, até 

o vértice
3 663233,59 7016620,33

Deste, sgue, em linha reta, pelo fundo do lote, por 17,85m, até 

o vértice
4 663249,96 7016627,46

Deste, segue em linha seca e reta, por 176,5m, até o vértice 5 663311,23 7016461,97

Deste, segue em linha seca e reta, por 87,86m, até o vértice 6 663341,92 7016379,65

A partir deste, segue em linha seca e reta, por 26,23m, até o 

vértice
7 663367,44 7016385,7

Deste, segue com uma linha paralela à Rua Curt Hasse, 

distante 90m da mesma, pelo seu lado direito, até o vértice
8 663310,53 7015963,25

Desde, segue em linha reta, por 93,6m, até encontrar o eixo da 

Rua Curt Hesse, no vértice
9 663404,12 7015960,38

Deste, segue, por 70,4m, até o vértice 10 663474,52 7015958,21

A partir deste, segue com uma linha paralela à Rua Curt 

Hasse, distante 60m da mesma, pelo seu lado esquerdo, até o 

vértice

11 663521,83 7016385,61

Deste, segue, pela linha de fundo dos lotes, no limite do 

perímetro urbano, até o vértice
12 664809,29 7015882,45

Deste, segue, pela linha de fundo dos lotes, no limite do 

perímetro urbano, até o vértice
13 666699,93 7016114,94

Deste, segue em linha reta, pelo fundo do lote, por 65m, até o 

vértice
14 666731,11 7016057,85
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Núcleo Descrição
Número 

do vértice

Coordenada  

X

Coordenada  

Y

Deste, segue em linha reta, pelo fundo do lote, por 203,2m, até 

o vértice
15 666911,03 7016152,32

Deste, segue pelo eixo da Estrada Ilse Grande, por 95m, até o 

vértice
16 666955,99 7016068,69

Deste, segue em linha reta, por 201,6m, até o eixo da Estrada 

Ilse Grande, no vértice
17 667131,01 7016168,68

Deste, segue em linha reta, por 115,5m, até o vértice 18 667076,52 7016270,5

Deste, segue em linha reta, por 158,4m, até o vértice 19 667292,03 7016413,08

Deste, segue em linha reta, pelo fundo do lote, por 120,3m, até 

o vértice
20 667395,88 7016473,74

Deste, segue em linha reta, pelo fundo do lote, por 126,4m, até 

o vértice
21 667519,48 7016500,37

A partir deste, segue à jusante do Ribeirão Ilse, por sua 

margem esquerda, até encontrar a foz do Ribeirão Ilse, no 

vértice

22 667266,9 7016962,96

Deste, segue pela margem direita do Rio Itajaí-açu, até 

encontrar o vértice
23 662593,93 7017934,35

Deste, segue pela margem direita do Rio Itajaí-açu, até o 

vértice
24 662491,31 7017866,5

Continua pela margem direita do Rio Itajaí-açu, até o vértice 25 662327,22 7017802,29

Deste, segue em linha reta, por 40m, até encontrar o eixo da 

Rua Apiúna no vértice
26 662341,12 7017764,96

Deste seguepelo eixo da Rua Apiuna até o vértice 27 662506,54 7017381,01

Deste, segue em linha reta, por 15,25m,  pelo limite de fundos 

do lote, até encontrar o vértice
28 662513,72 7017367,57

Deste, continua pelo limite  de fundos do lote, até encontrar o 

vértice
29 662528,54 7017341,43

Deste, segue em linha reta, por 593,6m, pelo limite de fundos 

do lote, até encontrar o vértice
30 662810,8 7016819,26

Deste, segue em linha reta, por 268,6m, pelo limite de fundos 

do lote, até encontrar o vértice
31 662993,09 7016722,69

Deste, segue em linha reta, por 124,6m, pelo limite de fundos 

do lote, até encontrar o vértice
32 663117,54 7016716,78

E finalmente, a partir desde, segue em linha reta, por 79,8m, 

até encontrar, no eixo da Rua Indaial, o ponto inicial da 

descrição deste perímetro no vértice

1 663194,16 7016694,31
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ANEXO II 

MAPA DE LIMITE DO PERÍMETRO URBANO – ABRANGENDO O 
MUNICÍPIO TODO 
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ANEXO III 

MAPA DE LIMITE DO PERÍMETRO URBANO – APENAS ÁREA 
URBANA, COM VÉRTICES NUMERADOS 
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ANEXO IV  

MAPA DE PERÍMETRO DE BAIRROS 

 


