
 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL 

 
LEI Nº 3.293, de 28 de setembro de 2011. 

 
“Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 
2.839, de 03 de outubro de 2006, de forma 
a Instituir nova Área Urbana no Município 
e criar o Distrito Industrial e Comercial de 
São Lourenço do Sul.” 

 
O Prefeito de São Lourenço do Sul, faço saber, em cumprimento ao disposto na 

Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
 
                Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a Instituir nova Área Urbana no 
Município e a Criar o Distrito Industrial e Comercial de São Lourenço do Sul, nos termos dos 
artigos que seguem. 
 

Art. 2.º Fica alterado o art. 13, § 1.º da Lei Municipal n.º 2.839, de 03 de outubro 
de 2006, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 13 (...) 
 
§ 1.º As Áreas Urbanas I e II são compreendidas pelos limites constantes no 
Anexo I e Mapas 4 e 1, respectivamente. (NR) 
  
Art. 3.º Fica alterado o art. 16, da Lei Municipal n.º 2.839, de 03 de outubro de 

2006, o qual passa a vigorar acrescido do inciso XVI, conforme segue: 
 
Art. 16 (...) 
 
XVI – Zona Industrial e Comercial (ZIC) (NR) 
 
Art. 4.º Fica alterado o Anexo I da Lei Municipal n.º 2.839, de 03 de outubro de 

2006, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA ÁREA URBANA 
 

ÁREA URBANA I  
O limite urbano da cidade de São Lourenço do Sul fica assim demarcado: 
Partindo de um ponto na margem da Lagoa dos Patos, distante 220,00 m 
(duzentose vinte metros) à Oeste da Barra do Arroio São Lourenço, segue numa 
linha imaginária paralela e distante 220,00 m (duzentos e vinte metros) do Arroio 
São Lourenço, águas acima, até um ponto com 31°22’28” (trinta e um graus, vinte 
e dois minutos e vinte e oito segundos) de latitude sul e 33°59’05” (trinta e três 
graus, cinqüenta e nove segundos e cinco segundos), daí flexiona em direção ao 
leito doArroio São Lourenço até o ponto com 31°22’22” de latitude Sul e 
33°59’12” de longitude Oeste; segue numa linha imaginária no leito do Arroio 
São Lourenço até um ponto co 31°22’50” (trinta e um graus, vinte e dois minutos 
e cinqüenta segundos) de latitude Sul e 34°00’05” (trinta e quatro graus e cinco 
segundos) de longitude Oeste, seguindo em linha reta, na direção Norte, até um 
ponto com 31°22’46,5” (trinta e um graus, vinte e dois minutos, quarenta e seis 
segundos e cinco décimos de segundos) de latitude Sul e 34°00’12” (trinta e 
quatro graus e doze segundos) de longitude Oeste; a partir deste ponto segue em 
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uma linha imaginária, paralela e distante 220,00 m (duzentos e vinte metros) da 
margem direita do Arroio 
São Lourenço, águas acima, até um ponto situado a 220,00 m (duzentos e vinte 
metros) além da Estrada Municipal SLS 060 (Estrada do Passo dos Baios) 
seguindo paralela a esta no sentido Leste até um ponto 220,00 m (duzentos e vinte 
metros) aquém da Rua Nestor Fernando Graeff; após segue para o Norte numa 
linha imaginária, paralela e distante 220,00 m (duzentos e vinte metros) desta 
Rua, até um ponto situado no prolongamento Leste/Oeste do eixo da Estrada 
Municipal de acesso à Estrada Estadual RS 265, logo após o Núcleo Habitacional 
Nova Esperança; segue para o Norte em uma linha imaginária e reta até 
encontrar um ponto situado na Sanga do Banhado Grande, perpendicular e 
distante 1.000,00 m (mil metros) da Estrada Estadual RS 265; segue pela Sanga 
do Banhado Grande, águas abaixo, até um ponto distante 400,00 m (quatrocentos 
metros) além da RS 265, e daí para o Sul por uma linha imaginária, paralela e 
distante 400,00 m (quatrocentos metros) da RS 265 até um ponto a 500,00 m 
(quinhentos metros) aquém da Rua Theodoro Henrique Schuch seguindo para o 
Norte, paralela e distante 500,00 m (quinhentos metros) desta; ao alcançar um 
ponto distante 900,00 m novecentos metros) após o eixo do entroncamento da 
mesma via com a Rua Carlos Chagas, segue perpendicularmente na direção 
Oeste-Leste por uma linha imaginária até um ponto a 600,00 m (seiscentos 
metros) da Rua Theodoro Henrique Schuch; segue paralela a esta, para o sul até 
encontrar um ponto a 50,00 m (cinqüenta metros) a Leste da projeção do 
prolongamento da Av. Santos Abreu, seguindo paralela a esta até um ponto 
distante 450,00 m (quatrocentos e cinqüenta metros) aquém da Av. Sony Soares 
Corrêa; daí segue para Leste até encontrar o lado direito da projeção do 
prolongamento da Rua Prof. Dionísio Aragão; declina até a Av. Sony Soares 
Correa seguindo pelo seu leito até o Arroio Carahá, águas abaixo, até encontrar 
com a Laguna dos Patos. 

 
ÁREA URBANA II 
Terreno de formato irregular, com 525.984,33m² de área superficial, 
apresentando 381,00m de frente oeste ao lado ímpar da Estrada Federal BR 116 
(Km 461), toma direção noroeste-sudeste e mede 637,29m a sudoeste; daí, na 
direção oeste-leste mede 514,35m a sul; toma direção su-sudeste/nor-noroeste, 
medindo 220,00 a lês-nordeste; toma direção sul-norte, medindo 377,00m a leste; 
inflexiona na direção lês-sudeste/oes-sudoeste, onde mede 906,00m a nor-
nordeste, fechando o polígono. (NR) 
 
Art. 5.º Fica alterado o Anexo II, item 2 da Lei Municipal n.º 2.839, de 03 de 

outubro de 2006, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Delimitada ao Norte pelo cruzamento da BR116 sobre o Arroio Carahá, à Leste 
pela borda da Área de Preservação Permanente do Arroio Carahá, a sul pelo 
perímetro da área urbana e a borda da Área de Preservação Permanente do 
Arroio São Lourenço, e a noroeste pela BR 116.  
 
Reduzida desta área a Área Urbana II. (NR) 
 
Art. 6.º Fica acrescido ao Anexo II, item 2 da Lei Municipal n.º 2.839, de 03 de 

outubro de 2006, mais uma Unidade Espacial de Planejamento na Área Urbana, a qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
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ZIC - ZONA INDUSTRIAL E COMERCIAL  

Características: 

Situada em frente à Estrada Federal, BR 116, frente oeste, em seu Km 461,  
abrangendo uma área de 525.984,33 m²;  

Possui topografia ondulada, apresenta área de preservação permanente que 
deverá ser mantida; 

As atividades econômicas são típicas do meio rural, predominando a pecuária e 
agricultura, onde não há núcleos habitacionais; 

Estruturalmente a região é caracterizada pela presença de corpos graníticos em 
contato difuso com os metamórficos, com fraturamentos secundários, 
característica de solos com boa capacidade de suporte;  

Está localizada na rota do super porto de Rio Grande e importante polo naval;  

Proximidade e viabilidade de redes estruturais para o abastecimento de energia 
elétrica e de água; 

Encontra-se dentro dos limites da bacia do arroio Carahá. (NR) 

 

Objetivos: 

Ofertar áreas para o desenvolvimento econômico local; 

Promover a instalação de empresas de potencial poluidor pequeno, médio e alto;  

Evitar trânsito pesado na malha viária urbana; 

Permitir a instalação de comércio que dará suporte para as atividades de 
indústrias implantadas;  

Preservar a fauna e flora nativas existentes; 

Ampliar a oferta de imóveis para atender a demanda por indústrias; 

Propor alternativas de geração de emprego e renda; 

Permitir o monitoramento e controle ambiental.(NR) 
 
 
Art. 7.º Fica alterado o Mapa 01 da Lei Municipal n.º 2.839, de 03 de outubro de 

2006, conforme anexo. 
 
 
Art. 8.º Fica acrescido o Mapa 05A à Lei Municipal n.º 2.839, de 03 de outubro de 

2006, conforme anexo. 
 
 
Art. 9.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
  São Lourenço do Sul, 28 de Setembro de 2011. 
  
  José Sidney Nunes de Almeida 
      Prefeito 


