
 

 LEI COMPLEMENTAR N  133 /2018 
(Dispõe sobre Zona Urbana Específica no município de Rio 

Verde e dá outras providências) 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 
 
 
Art. 1º - A zona urbana específica estabelecida nesta Lei é a linha arbitrada descrita por 

coordenadas geográficas que a separam da zona rural onde se situa e destina-se à 
implantação de loteamento residencial fechado que deverá atender às disposições da 
Lei Complementar Municipal n. 6.167, de 18 de junho de 2012, não podendo ser 
alterado o seu uso. 

 
 
Art. 2º - Fica considerada Zona Urbana Específica a área delimitada pelas seguintes 

coordenadas geográficas: : "Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice API-M-
5076 de coordenadas (Longitude: -50°52'24.5044", Latitude: -17°50'50.2606"); 
deste segue confrontando   com FAZENDA SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA 
lugar SANTO ANTÔNIO, matrícula 73.869, proprietários GUSTAVO RATTES 
DE CASTRO e DANNILLO DA CUNHA PEREIRA,  com os seguintes azimutes 
e distâncias:  101°30'51" e distância 172,32m, até o vértice API-M-5078 de 
coordenadas (Longitude: -50°52'18.7665", Latitude: -17°50'51.3762"); 173°43'47" 
e 456,06m, até o vértice API-M-5079, de coordenadas (Longitude: -50°52'17.0635", 
Latitude: -17°51'06.1262"); deste, segue confrontando com a FAZENDA SÃO 
TOMAZ CACHOEIRINHA, matrícula nº 66.075, proprietário Agostinho José 
Macêdo, , com o azimute de 255°34'54" e distância 446,05m, até o vértice BL3-M-
3958 de coordenadas (Longitude: -50°52'31.7394", Latitude: -17°51'09.7498"); 
situado na margem esquerda do RIBEIRÃO CACHOEIRINHA; deste, segue 
confrontando com a margem esquerda deste RIBEIRÃO a montante, com os 
seguintes azimutes e distâncias:  334°53'28" e 29,93m, até o vértice API-P-19456 de 
coordenadas (Longitude: -50°52'32.1716", Latitude: -17°51'08.8682"); 334°11'28" e 
19,87m, até o vértice API-P-19455 de coordenadas (Longitude: -50°52'32.4660", 
Latitude: -17°51'08.2862"); 32°30'54" e 26,45m, até o vértice API-P-19454 de 
coordenadas (Longitude: -50°52'31.9835", Latitude: -17°51'07.5602"); 340°35'39" 
e 28,20m, até o vértice API-P-19453 de coordenadas (Longitude: -50°52'32.3024", 
Latitude: -17°51'06.6949"); 309°15'19" e 36,02m, até o vértice API-P-19452 de 
coordenadas (Longitude: -50°52'33.2506", Latitude: -17°51'05.9539"); 351°51'16" 
e 14,36m, até o vértice API-P-19451 de coordenadas (Longitude: -50°52'33.3200", 
Latitude: -17°51'05.4916"); 29°49'25" e 15,73m, até o vértice API-P-19450 de 
coordenadas (Longitude: -50°52'33.0544", Latitude: -17°51'05.0472"); 84°39'01" e 
24,78m, até o vértice API-P-19449 de coordenadas (Longitude: -50°52'32.2160", 
Latitude: -17°51'04.9715"); 351°02'53" e 48,57m, até o vértice API-P-19448 de 
coordenadas (Longitude: -50°52'32.4739", Latitude: -17°51'03.4105"); deste, segue 
confrontando com o limite da margem esquerda do RIBEIRÃO CACHOEIRINHA 
L0.00, a montante, com o azimute de 286°24'48" e distância 7,65m, até o vértice 



 

API-M-5120 de coordenadas (Longitude: -50°52'32.7233", Latitude: -
17°51'03.3404"); deste segue confrontando   com FAZENDA SÃO TOMAZ 
CACHOEIRINHA lugar SANTO ANTÔNIO, matrícula 73.869, proprietários 
GUSTAVO RATTES DE CASTRO e DANNILLO DA CUNHA PEREIRA 
286°24'48" e 7,65m, , até o vértice API-M-5121 de coordenadas (Longitude: -
50°52'25.2781", Latitude: -17°51'01.5008"); 165°34'30" e 76,00m, até o vértice 
API-M-5122 de coordenadas (Longitude: -50°52'24.6331", Latitude: -
17°51'03.8955"); 75°37'06" e 92,85m, até o vértice API-M-5123 de coordenadas 
(Longitude: -50°52'21.5775", Latitude: -17°51'03.1430"); 353°43'43" e 294,68m, 
até o vértice API-M-5124 de coordenadas (Longitude: -50°52'22.6781", Latitude: -
17°50'53.6123"); 221°09'23" e 47,13m, até o vértice API-M-5125 de coordenadas 
(Longitude: -50°52'23.7312", Latitude: -17°50'54.7678"); 259°48'20" e 36,56m, até 
o vértice API-M-5126 de coordenadas (Longitude: -50°52'24.9538", Latitude: -
17°50'54.9792"); 349°48'19" e 139,85m, até o vértice API-M-5127 de coordenadas 
(Longitude: -50°52'25.7980", Latitude: -17°50'50.5009"); 79°03'39" e 38,78m, até o 
vértice API-M-5076 de coordenadas (Longitude: -50°52'24.5044", Latitude: -
17°50'50.2606"); vértice inicial da descrição deste perímetro.  

 
 
 
Art. 3º - A Zona Urbana Específica de trata esta Lei está representada nos Anexos que a 

acompanham, constituindo parte integrante obrigatória desta Lei. 
 
 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO DE 
GOIÁS, aos 05 dias do mês de julho de 2018. 
 
 
         
 
          Lucivaldo Tavares Medeiros 
                           Presidente              

                     Manoel Messias Pereira dos Santos 
                                          1o Secretário 

 




