
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS  

DIRETORIA LEGISLATIVA  

LEI Nº 1.401, DE 14 DE JANEIRO DE 2010

 
(D.O.M. 14.01.2010 – N. 2365 Ano XI)  

DISPÕE sobre a criação e a 
divisão dos bairros da cidade de 
Manaus, com estabelecimento de 
novos limites, e dá outras 
providências.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

MANAUS. 

 FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a 
seguinte,  

LEI:    

          Art. 1º Art. 1° São criados os seguintes bairros na cidade de Manaus: 
                                     I - Nova Cidade; 
                                     II - Cidade de Deus; 
                                     III - Novo Aleixo; 
                                     IV - Gilberto Mestrinho; 
                                     V - Lago Azul; 
                                     VI - Tarumã-Açu; e 
                                     VII - Distrito Industrial II.                                      

Parágrafo único. Em conseqüência do disposto neste artigo, as 
denominações e delimitações dos bairros de Manaus passam a vigorar na forma do Anexo 
Único desta Lei, que substitui o Anexo Único da Lei n. 287, de 23 de maio de 1995.  
          

Art. 2º Consideradas as definições contidas na Lei n. 287, de 23 de maio de 
1995, os novos bairros, objeto do artigo anterior, têm as seguintes origens: 
                         I – o bairro Cidade Nova fica dividido em quatro partes, dando origem aos 
bairros Nova Cidade, Cidade de Deus e Novo Aleixo, permanecendo o restante de sua área 
com a denominação atual de Cidade Nova, todos com localização na Zona Norte; 
                         II - o bairro São José Operário fica dividido em duas partes, dando origem ao 
bairro Gilberto Mestrinho e permanecendo o restante de sua área com a denominação atual 
de São José Operário, ambos com localização na Zona Leste; 
                         III - o bairro Tarumã fica dividido em duas partes, dando origem ao bairro 
Tarumã-Açu, permanecendo o restante de sua área com a denominação atual de Tarumã, 
ambos com localização na Zona Oeste; 
                         IV - o bairro do Distrito Industrial fica dividido em duas partes, originando o 
bairro Distrito Industrial II, permanecendo o restante de sua área com a denominação atual 
de Distrito Industrial I, com localização, respectivamente, na Zona Leste e na Zona Sul de 
Manaus; 
                         V - o bairro Lago Azul resulta de redenominação e redefinição da área de 
expansão referente às Unidades de Estruturação Urbana - UES Santa Etelvina e UES da 
Bolívia.     
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           Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Anexo 
Único da Lei n. 287, de 23 de maio de 1995.  

                         Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.    

Manaus, 14 de janeiro de 2010.  

AMAZONINO ARMANDO MENDES 

Prefeito Municipal de Manaus.  

JOÃO COELHO BRAGA 

Secretário-Chefe do Gabinete Civil.   

ANEXO I 
Descrição do perímetro dos Bairros  

DELIMITAÇÃO DOS BAIRROS                                                             SUPERFÍCIE: 426,94 ha  

1 – CENTRO  

Definição do Perímetro - Começa no Ig. dos Educandos com o Rio Negro; deste último até o Ig. de 
São Vicente; deste até o beco Casemiro; deste até a Rua Pe. Agostinho; desta até a rua Luiz Antony; 
desta até o Ig. da Castelhana; deste até a Avenida Constantino Nery; desta até a Av. Álvaro Maia; 
desta até a rua Major Gabriel; desta até a rua Ramos Ferreira; desta até o Ig. do Mestre Chico; deste 
até o Ig. dos Educandos e deste até o Rio Negro.  

2 – NOSSA SENHORA APARECIDA                                                    SUPERFÍCIE: 66,85 ha  

Ponto inicial - Ig. de São Vicente com o Rio Negro. 

Definição do Perímetro - Começa no Ig. de São Vicente com o Rio Negro; deste último até o Ig. de 
São Raimundo; seguindo por este até o Ig. da Castelhana; deste até a rua Luiz Antony; desta até a 
Rua Pe. Agostinho; seguindo por esta até o beco Casemiro seguindo por este até o Ig. de São 
Vicente e deste até o Rio Negro.   

3 – PRESIDENTE VARGAS  
                                                                                                                SUPERFÍCIE: 56,70 ha 
Ponto inicial - Ig. do Castelhana com o Ig. de São Raimundo.  

Definição do Perímetro - Começa no Ig. do Castelhana com o Ig. De São Raimundo; deste último 
até a Av. Álvaro Maia; segue por esta até a Av. Constantino Nery; desta até o Ig. da Castelhana, 
deste até o Ig. Do São Raimundo. 
4 – PRAÇA 14 DE JANEIRO                                                                 SUPERFÍCIE: 100,34 há  

Ponto inicial - Cruzamento da rua Ramos Ferreira com a rua Major Gabriel.  

Definição do Perímetro - Começa no cruzamento da rua Ramos Ferreira com a rua Major Gabriel; 
seguindo por esta até a Av. Álvaro Maia; desta até Av. Duque de Caxias; desta até a Rua Maraã; 
desta até a Tv. São Gabriel da Cachoeira; desta até a Rua Novo Airão; desta até o Igarapé do Mestre 
Chico; seguindo por este até a rua Ramos Ferreira; seguindo por esta até a rua Major Gabriel. 
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5 – CACHOEIRINHA                                                                              SUPERFÍCIE: 197,71 há  

Ponto inicial - Ig. da Cachoeirinha com o Ig. do Quarenta.  

Definição do Perímetro - Começa na confluência do Ig. Da Cachoeirinha com o Ig. do Quarenta; 
seguindo por este até o Ig. Do Mestre Chico; deste até a rua Novo Airão; desta até a Tv. São Gabriel 
da Cachoeira; desta até a rua Maraã; desta até a Av. Duque de Caxias; desta até a Av. Paraíba; 
desta até a rua Belém; desta até a Av. Codajás; seguindo por esta até o Ig. da Cachoeirinha; deste 
até o Ig. do Quarenta.   

6 – SÃO RAIMUNDO                                                                             SUPERFÍCIE: 112,45 há  

Ponto inicial - Ig. de São Raimundo com o Rio Negro.  

Definição do Perímetro - Inicia no Ig. do São Raimundo com o Rio Negro; seguindo pela margem 
deste até um ponto frontal ao inicio da rua Cmte. Vicente Cruz; daí por uma linha reta no sentido 
oeste-leste até rua Cmte. Vicente Cruz; segue por esta até a Av. Presidente Dutra; segue por esta até 
a rua da Cachoeira; segue por esta até o Igarapé do Sulamérica; segue por este até o Ig. do São 
Raimundo; segue por este até o Rio Negro

 

7 – GLÓRIA                                                                                           SUPERFÍCIE: 49,47 há  

Ponto inicial - Av. Presidente Dutra com o Ig. do São Raimundo  

Definição do Perímetro - Começa no cruzamento da Av. Presidente Dutra com o Ig. do São 
Raimundo; seguindo por este até o Ig. Do Sulamérica; segue por este até a rua da Cachoeira; segue 
por este a Av. Presidente Dutra; seguindo por esta até o Ig. do São Raimundo.  

8 – SANTO ANTÔNIO                                                                           SUPERFÍCIE: 113,15 ha  

Ponto inicial - Entroncamento da Av. Pres. Dutra com a rua Cmte. Vicente Cruz.  

Definição do Perímetro - Começa no entroncamento da Av. Presidente Dutra com a rua Cmte. 
Vicente Cruz; desta até a Av. Pe. Agostinho Caballero Martin; desta até a Av. Brasil; segue por esta 
até o Ig. de São Raimundo; seguindo por este até a Av. Presidente Dutra; desta até a rua 
Cmte. Vicente Cruz.  

9 – VILA DA PRATA                                                                             SUPERFÍCIE: 66,13 ha  

Ponto inicial - Rua Isaac Benjó com a Av. Brasil.  

Definição do Perímetro - Começa no entroncamento da rua Isaac Benjó com a Av. Brasil; desta 
última até a Av. Compensa; desta até a Av. São Jorge; desta até a rua Neper da Silveira; desta até a 
rua Alice Sarleno; desta até a rua Isaac Benjó; desta até a Av. Brasil.  

10 – COMPENSA                                                                                  SUPERFÍCIE: 508,27 há  

Ponto inicial - Entroncamento da Av. São Jorge com Av. Compensa.  

Definição do Perímetro - Inicia no entroncamento da Av. São Jorge com a Av. Compensa; segue por 
esta até a rua Pe. Agostinho Caballero Martin; segue por esta até encontrar a rua Cmte. Vicente 
Cruz; daí por uma linha reta no sentido leste-oeste até o Rio Negro; segue pela margem esquerda 
desta até encontrar um ponto frontal do final da rua Nelson Rodrigues; deste em linha reta até a rua 
Nelson Rodrigues; seguindo por esta até a rua Profa. Emília Cavalcante, desta até a rua Antonio José 
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Saraiva; seguindo por esta até a Av. Cyrillo Neves; segue por esta até a Av. Brasil; segue por esta até 
a Av. Cel. Teixeira; segue por esta até a Av. São Jorge; segue por esta até a Av. Compensa.  

11 – SÃO JORGE                                                                                  SUPERFÍCIE: 320,95 há  

Ponto inicial - Entroncamento da Av. São Jorge com a Av. Pedro Teixeira.  

Definição do Perímetro - Começa no entroncamento da Av. São Jorge com a Av. Pedro Teixeira; 
segue por esta até o Ig. da Cachoeira Grande; deste até a Av. Brasil; seguindo por esta até a rua 
Isaac Benjó; seguindo por esta até a rua Alice Sarleno; seguindo por esta até a rua Neper da Silveira; 
desta até a Av. São Jorge; desta até a Av. Pedro Teixeira.  

12 – SANTO AGOSTINHO                                                                    SUPERFÍCIE: 149,07 há  

Ponto inicial - Entroncamento da Av. Brasil com a Av. Cyrillo Neves.  

Definição do Perímetro - Inicia no entroncamento da Av. Brasil com a Av. Cyrillo Neves; desta até a 
rua Antonio José Saraiva; seguindo por esta até a rua Profa. Emília Cavalcante; segue por esta até a 
rua Nelson Rodrigues; segue por esta até o seu final; deste segue em linha reta até o Rio Negro; 
segue por este até a rua Raimundo Nonato de Castro; segue por esta até a Av. Cel. Teixeira; segue 
por esta até a Av. Brasil; segue por esta até a Av. Cyrillo Neves.  

13 – NOVA ESPERANÇA                                                                      SUPERFÍCIE: 147,78 há  

Ponto inicial - Av. Pedro Teixeira com a Av. Cel. Teixeira.  

Definição do Perímetro - Começa no entroncamento da Av. Pedro Teixeira com a Av. Cel. Teixeira; 
desta até a Av. Laguna; seguindo por esta até a rua Thomas Edson; desta até a rua Almada 
Negreiros; segue por esta até a rua Prof. Alfredo Fernandes; desta até a rua Prof. Castro Figueredo; 
seguindo por esta até a rua Itiruçu; seguindo por esta até a Av. Virgílio Ferreira; seguindo por esta até 
a rua Antonio Figueiredo; seguindo por esta até o Ig. da Cachoeira Grande; seguindo por este até a 
Av. Pedro Teixeira; deste até a Av. Cel. Teixeira.  

14 – LÍRIO DO VALE                                                                             SUPERFÍCIE: 214,01 há  

Ponto inicial - Av. Laguna com a Av. Cel. Teixeira.  

Definição do Perímetro - Começa na Av. Laguna com a Av. Cel. Teixeira; desta até a rua Cajaíba; 
desta até a rua Urapady; desta até a rua Camarão Amarelo; desta até a rua Cáspio; desta até a rua 
Profa. Maria Bacelar; desta até a rua Prof. Margarida Gonçalves; desta até o Igarapé do Gigante; 
deste até um ponto frontal ao limite leste do loteamento N.R.I. Ponta negra; deste por uma linha reta 
até ao limite leste do loteamento N.R.I. Ponta negra; seguindo por este até o seu final; daí por uma 
linha reta seguindo o mesmo alinhamento até o encontro com a via projetada da Av. Desembargador 
João Machado; seguindo por esta até o Ig. da Redenção; seguindo por este até o limite leste do 
Conjunto Residencial Augusto Montenegro; seguindo por este até a rua Jequié; segue por esta até a 
Av. Laguna; desta até a Av. Cel. Teixeira.  

15 – PLANALTO                                                                                    SUPERFÍCIE: 429,22 há  

Ponto inicial - Av. Constantinopla com a Av. Des. João Machado.  

Definição do Perímetro: Começa no cruzamento da Av. Constantinopla com a Av. Des. João 
Machado; seguindo por esta até a rua Felismino C. Vasconcelos; seguindo por este até a rua 
Waldemir Cordeiro; desta até a rua Prof. Aires Marinho; segue por esta até a rua Hildebrando Antony; 
desta até a Av. da Anunciação; desta até a rua Urandi; desta até a rua Prof. Castro Figueredo; desta 
até a rua Prof. Alfredo Fernandes; desta até a rua Almada Negreiros; desta até a Av. Thomas Edson; 
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desta até a Av. Laguna; desta até a rua Jequié; segue por esta até o limite leste do Condomínio 
Residencial Augusto Montenegro; segue por esta até o Ig. da Redenção; seguindo por esta até o Ig. 
do Aeroporto; segue por este até a Av. do Futuro; segue por esta até a rua Cravina dos Poetas; 
seguindo por esta até a Av. Constantinopla; desta a até a Av. Des. João Machado.  

16 – ALVORADA SUPERFÍCIE: 553,18 há  

Ponto inicial - Ig. dos Franceses com Ig. da Sapolândia.  

Definição do Perímetro - Começa no Ig. dos Franceses com Ig. Da Sapolândia; segue por este até a 
rua Loris Cordovil; seguindo por esta até a rua Alvorada; segue por esta até a Av. D. Pedro I; 
seguindo por esta até a rua Prof. Abílio Alencar; seguindo por esta até a rua João Paulo; desta até a 
rua Manoel Borba Gato; seguindo por esta até a Av Domingos Jorge Velho; desta até a rua da 
Prosperidade; seguindo por esta até o Ig. Da Cachoeira Grande; seguindo por este até a rua Antônio 
Figueiredo; seguindo por esta até a rua Virgílio Ferreira; seguindo por esta até a rua Itiruçu; desta até 
a rua Prof. Castro Figueredo; seguindo por esta até a rua Urandi; seguindo por esta até a rua da 
Anunciação, desta até a rua Hidelbrando Antony; desta até a rua Prof. Aires Marinho; desta até a rua 
Waldemir Cordeiro; desta até a rua Felismino C. Vasconcelos; seguindo por esta até a Av. Des. João 
Machado; seguindo por esta até a Av. Constantinopla; seguindo por esta até a rua Campos Bravos; 
seguindo por esta até a rua Utuiutaba; seguindo por esta até a rua Elias Benzecry; desta até a rua 
Edmundo de Almeida Nery; desta até a rua Wagner; segue por esta até o Ig. da Paz; deste até a Av. 
Sen. Raimundo Parente; seguindo por este até o Ig. dos Franceses; deste até o Ig. da Sapolândia.  

17 – REDENÇÃO                                                                                   SUPERFÍCIE: 300,16 há  

Ponto Inicial - Ig. da Paz com a Rua Wagner.  

Descrição do Perímetro - Começa no Ig. da Paz com a rua Wagner; seguindo por esta até a rua 
Edmundo de Almeida Nery; seguindo por esta até a rua Elias Benzecry; desta até a rua Ituiutaba; 
desta até a rua Campos Bravos; desta até a Av. Constantinopla; desta até a rua Cravina dos Poetas; 
desta até a Av. do Futuro; desta seguindo pelo limite Sul das terras do Aeroporto Internacional 
Eduardo Gomes até um ponto frontal do eixo da rua Dr. Agapito Pereira; daí por uma linha reta no 
sentido Norte/Sul até a rua Dr. Agapito Pereira; seguindo por esta até a rua Eduardo Gomes; 
seguindo por esta até a rua Lírio do Vale; seguindo por esta até a rua Cmte. Norberto Won Gal; 
seguindo por esta até a rua Gurupí; seguindo por esta até o Ig. da Paz; seguindo por este até a rua 
Wagner.  

18 – DA PAZ                                                                                           SUPERFÍCIE: 240,97 há  

Ponto Inicial - Confluência da Rua Wagner com o Ig.da Paz.  

Definição do Perímetro: Começa com a confluência da rua Wagner com o Ig. da Paz; seguindo por 
este até a rua Gurupí; desta até a rua Cmte Norberto Won Gal; desta até a rua Lírio do Vale; desta, 
desta até a rua Eduardo Gomes, seguindo por esta até a rua Dr. Agapito Pereira; seguindo seu eixo 
de via, até a Av. do Futuro, no limite Sul das terras do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes; 
seguindo por este, no sentido Oeste/Leste, até Av Torquato Tapajós; seguindo por esta até a Av. 
Sen. Raimundo Parente; deste até o Ig. da Paz; deste até a rua Wagner.  

19 – RAIZ                                                                                                SUPERFÍCIE: 85,92 há  

Ponto inicial - Ig. do Quarenta com o Ig. da Cachoeirinha.  

Definição do Perímetro - Começa na confluência do Ig. do Quarenta com o Ig. da Cachoeirinha; 
seguindo por este até rua Abílio Nery; segue por esta até a Rua Francisco Couto Vale; desta até a 
rua Delfim de Souza; desta até a rua Antonia Rodrigues; desta até o Ig. de Petrópolis; seguindo por 
este até o Ig. do Quarenta; deste até o Ig. da Cachoeirinha. 
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20 – SÃO FRANCISCO SUPERFÍCIE: 162,28 há  

Ponto inicial - Cruzamento da Rua Belém com Av. Paraíba.  

Definição do Perímetro - Começa com o cruzamento da rua Belém com a Av. Paraíba; desta última 
até a Av. André Araújo; seguindo por esta até a rua Rio Amazonas; seguindo por esta a rua Rio 
Tocantins; desta até a rua Andirás: desta até ao beco Atangará; seguindo por este até o Ig. Do São 
Francisco; segue por este até a Av. Codajás; segue por esta até a rua Belém; desta até seu 
cruzamento com a Av. Paraíba.  

21 – PETRÓPOLIS SUPERFÍCIE: 324,10 há  

Ponto inicial - Ig. de Petrópolis com a rua Antonia Rodrigues.  

Definição do Perímetro - Começa no Ig. de Petrópolis com a rua Antonia Rodrigues; desta até a rua 
Delfim de Souza; desta até a rua Francisco Couto Vale; desta até a rua Abílio Nery; seguindo por esta 
até o Ig. Da Cachoeirinha; deste até o Ig. de São Francisco; seguindo por este até o beco Atangará; 
deste até a rua Andirás; desta até a rua Rio Tocantins; desta até a rua Rio Amazonas; desta até a Av. 
André Araújo; seguindo por esta até a Praça Joaquim Barateiro (exclusive); desta até a Av. Rodrigo 
Otavio; seguindo por esta até a rua Paraguaçu; segue por esta até a rua Bernardo Michiles; segue 
por esta até a rua Pontalina; desta até a rua Noêmia de Carvalho; desta até a rua Inconfidência; desta 
até a rua Nova Olinda; seguindo por esta até a rua Thomas do Amaral; desta até a rua Danilo Corrêa; 
desta até a rua Maria Mansour; seguindo por esta até o Ig. de Petrópolis; deste até a rua Antonia 
Rodrigues.  

22 – JAPIIM                                                                                            SUPERFÍCIE: 547,63 ha   

Ponto inicial - Ig. do Quarenta com o Ig. de Petrópolis.  

Definição do Perímetro - Inicia na confluência do Ig. do Quarenta com o Ig. de Petrópolis; segue por 
este até a rua Maria Mansour; desta até a rua Danilo Corrêa; desta até a rua Thomas do Amaral; 
desta até a rua Nova Olinda; desta até a rua Inconfidência; desta até a rua Noêmia de Carvalho; 
desta até a rua Pontalina; desta até a rua Bernardo Michiles; segue por esta até a rua Paraguaçu; 
segue por esta até a Av. Rodrigo Otávio; segue por esta até a Av. Carlos Drummond de Andrade; 
desta até o limite Sul do terreno da Universidade Federal do Amazonas, segue por este até o Ig. do 
Conjunto Nova República, seguindo por este até o Ig. do Quarenta; segue por este até o Ig. de 
Petrópolis.  

23 – COROADO SUPERFÍCIE: 1031,62 há  

Ponto inicial - Av. André Araújo com a Bola do Coroado.  

Definição do Perímetro - Inicia na Av. André Araújo com a Bola do Coroado; daí contornando a 
Praça Joaquim Barateiro (inclusive) até a Av. Cosme Ferreira; desta até a Rotatória do São José; 
contornando está (exclusive) até Av. Autaz Mirim; segue por esta até o Ig. Do Quarenta; segue por 
este até o Ig. do Nova República; seguindo por este até o limite sul do terreno da Universidade 
Federal do Amazonas; seguindo por este até a Av. Carlos Drummond de Andrade; seguindo por esta 
até a Av. Rodrigo Otavio; segue por esta até a Bola do Coroado; daí contornando a Bola do Coroado 
(inclusive) até Av. André Araújo.  

24 – EDUCANDOS                                                                                 SUPERFÍCIE: 82,83 há  

Ponto inicial - Rio Negro com o Ig. dos Educandos.  
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Definição do Perímetro - Começa no Rio Negro com o Ig. dos Educandos; deste último até o Ig. do 
Quarenta; deste até a Av. Leopoldo Péres; desta até a Av. Presidente Kennedy; seguido por esta até 
o Ig. da Colônia Oliveira Machado; deste até o Rio Negro; deste até o Ig. dos Educandos.  

25 – SANTA LUZIA                                                                                SUPERFÍCIE: 27,39 há  

Ponto inicial - Av. Leopoldo Peres com o Ig. Do Quarenta.  

Definição do Perímetro - Começa na Av. Leopoldo Péres com o Ig. Do Quarenta; deste até um 
ponto frontal ao eixo da rua Leopoldo Neves; daí por uma linha reta até a rua Leopoldo Neves; desta 
até a rua Hannibal Porto; segue por esta até a rua Presidente Kennedy; desta até a Av. Leopoldo 
Péres; seguindo por esta até o Ig. do Quarenta.  

26 – MORRO DA LIBERDADE                                                              SUPERFÍCIE: 71,37 há  

Ponto inicial - Entroncamento da Av. Presidente Kennedy com a Av. Aníbal Porto.  

Definição do Perímetro - Inicia no entroncamento da Av. Presidente Kennedy com a rua Hannibal 
Porto; seguindo por esta até a rua Leopoldo Neves; segue por esta, seguindo seu eixo, até o Ig. Do 
Quarenta; seguindo por este até a confluência do Canal da Vovó; segue por este até a rua Maria 
Andrade; daí até a rua Mérios; desta até a rua Walter Orion; desta até a rua Russos; desta até a rua 
Maias; desta até a rua Prof. Ricardo Amorim; desta até a Av. Rodrigo Otavio; desta até a Av. 
Presidente Kennedy; segue por esta até a rua Hannibal Porto.  

27 – BETÂNIA                                                                                        SUPERFÍCIE: 52,51 há  

Ponto inicial - Confluência do Ig. do Quarenta com o Ig. da Lagoa Verde.  

Definição do Perímetro - Começa na confluência do Ig. Do Quarenta com o Ig. Da Lagoa Verde; 
seguindo por este até a rua 31 de março; desta até a rua Pamplona; desta até a rua Vicente Teles; 
seguindo por esta até a rua Dr. Vicente Reis; desta até a rua Edgar Neves; seguindo por esta até a 
rua Escandinávia; desta até a rua Aristides Mavigner; seguindo por esta até a rua Waldemar Sholz; 
seguindo por esta até a rua São Jerônimo; seguindo por esta até a rua Maria Andrade; seguindo por 
esta até o Canal da Vovó; seguindo por este até o Ig. do Quarenta; seguindo por este até o Ig. da 
Lagoa Verde.  

28 – COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO                                                  SUPERFÍCIE: 140,01 há  

Ponto inicial - Rio Negro com Ig. da Colônia Oliveira Machado.  

Definição do Perímetro - Inicia no Rio Negro com o Ig. da Colônia Oliveira Machado; segue por este 
até a Av. Presidente Kennedy; segue por esta até a rua Zebu; segue por esta até o seu final; daí por 
uma linha reta no sentido de seu eixo até o Rio Negro; segue pela margem deste até a confluência do 
Ig. da Colônia Oliveira Machado.  

29 – SÃO LÁZARO                                                                                SUPERFÍCIE: 81,73 há  

Ponto inicial - Av. Rodrigo Otávio com a Rua Prof. Ricardo Amorim.  

Definição do Perímetro - Começa no entroncamento da Av. Rodrigo Otavio com a rua Prof. Ricardo 
Amorim; desta até a rua Maias; desta até a rua Russos; desta até a rua Walter Orion; desta até a rua 
Mérios; desta até a rua Maria Andrade; desta até a rua Aristides Mavigner; desta até a rua São 
Jerônimo; desta até a rua Waldemar Sholz; desta até a rua Escandinávia; desta até a rua Edgar 
Neves; desta até a rua Dr. Vicente Reis; desta até a rua Armando de Barreto; até o Igarapé da Lagoa 
Verde; deste até a Av. Rodrigo Otavio; seguido por esta até a rua Prof. Ricardo Amorim.  
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30 – CRESPO                                                                                        SUPERFÍCIE: 110,11 há  

Ponto inicial - Ig. da Lagoa Verde com o Ig. do Quarenta.  

Definição do Perímetro - Começa no Ig. da Lagoa Verde com o Ig. do Quarenta; seguindo por este 
até o Ig. da Vovó; deste até a Av. Rodrigo Otávio; desta, contornando a Praça Francisco Pereira da 
Silva (exclusive), até a Av. Gov. Danilo Areosa; seguindo por esta até a Rua das Águias, seguindo 
por esta até a Av. Rodrigo Otávio, desta até o Ig. do Lagoa Verde; seguindo por este até a rua 
Armando Barreto; seguindo por esta até a rua Dr. Vicente Reis; desta até a rua Vicente Teles; desta 
até a rua Pamplona; desta até a rua 31 de março, desta até o Ig. da Lagoa Verde; seguindo por este 
até o Ig. do Quarenta.  

31 – VILA BURITI                                                                                  SUPERFÍCIE: 1004,96 há  

Ponto inicial - Av. Min. Mario Andreazza com o Rio Negro.  

Descrição do Perímetro - Inicia na Av. Min. Mario Andreazza com o Rio Negro, segue pela margem 
deste até um ponto frontal ao eixo da Av. Zebu; daí em linha reta, no sentido Sul-Norte até a rua 
Zebu; segue por esta até a Av. Presidente Kennedy; desta até a Av. Rodrigo Otávio; desta até a rua 
das Águias; desta até o limite Norte da área pertencente ao 5.o COMAR; segue por este no sentido 
Oeste-Leste até a rua Rio Jaguarão em um ponto frontal ao Ig. Da Refinaria; daí em linha reta no 
sentido Oeste-Leste até o Ig. Da Refinaria; seguindo por este até a rua Rio Quixito; segue por esta 
até o Ig. da Refinaria, seguindo por este até a Av. Min. Mario Andreazza; segue por esta até o Rio 
Negro.  

32 – DISTRITO INDUSTRIAL I                                                              SUPERFÍCIE : 1168,59 há  

Ponto inicial - Av. Rodrigo Otávio com o Ig. do Quarenta.  

Definição do Perímetro - Começa na Av. Rodrigo Otávio com o Ig. do Quarenta; seguindo por este 
até a Av. Autaz Mirim; seguindo por esta contornando a rotatória do Armando Mendes (exclusive) até 
a Av. Solimões; desta até a Rotatória da Gillete (inclusive); desta até a Av. Abiurana, seguindo por 
esta até a Av. Min. Mario Andreazza; desta até um ponto frontal ao Ig. do Beira Rio, deste em linha 
reta até o Ig. do Beira Rio; deste até a rua Rio Quixito; desta até o Ig. Da Refinaria; seguindo por este 
até um ponto frontal a rua Rio Jaguarão; deste em linha reta no sentido Leste-Oeste até a rua Rio 
Jaguarão; desta até o limite Norte da área pertencente ao 5.o COMAR; segue por este no sentido 
Leste-Oeste até a rua das Águias; seguindo por esta até a Av. Gov. Danilo Areosa; seguindo por esta 
até a Praça Francisco Pereira da Silva (inclusive); contornando esta até a Av. Rodrigo Otávio; 
seguindo por esta até o Ig. do Quarenta.  

33 – DISTRITO INDUSTRIAL II                                                              SUPERFÍCIE : 5137,69 há  

Ponto Inicial - Av. Solimões com a Av. Autaz Mirim.  

Definição do Perímetro – Inicia Av. Solimões com a Av. Autaz Mirim; seguindo por esta até a 
rotatória do Armando Mendes; contornando esta (exclusive) até a Av. dos Oitis; desta até a rua 
Palmeira do Miriti; seguindo por esta até a rua Hibisco; desta até um afluente da Bacia do Ig. da 
Colônia Antônio Aleixo; seguindo por este até um afluente da Bacia do Ig. Boa Vista; seguindo por 
este, contornando a Comunidade Santa Inês até a rua Prímula; segue por esta até a rua do Brasileiro, 
seguindo por esta até a rua Casca Preciosa; desta até a rua Catarué; desta até a rua Douradinha; 
seguindo por esta até o ramal do Ipiranguinha; segue por este até o limite Sul da reserva Adolfo 
Ducke; segue por este no sentido Oeste-Leste até encontrar o Ig. do Ipiranga; seguindo por este até 
encontrar o rio Puraquequara; seguindo por este até a rua do Brasileiro; desta até a rua Marapuama; 
segue por esta até a rua Parkia; desta até a rua da Escola; seguindo por esta até a rua Licuri; desta 
até a Av. Puraquequara; seguindo por esta até a Av. Colantino Aleixo; desta até o Ig. da Colônia 
Antonio Aleixo; segue por este afluente até o Igarapé da Colônia Antonio Aleixo; segue por este até 
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um ponto frontal a Av. Cosme Ferreira; deste em linha reta no sentido Norte-Sul até a Av. Cosme 
Ferreira; desta a rua Gisele; seguindo por esta até encontrar a linha de transmissão da Amazonas 
Energia; desta até a rua Antonio de Castilho; desta até a rua Emiliano de Souza; segue por esta até a 
Av. Solimões; seguindo por esta até a Av. Autaz Mirim.  

34 – MAUAZINHO                                                                                  SUPERFÍCIE: 748,83 há  

Ponto Inicial - Rio Negro com a Av. Min. João Gonçalves.  

Definição do Perímetro - Inicia no Rio Negro com a Av. Min. Mario Andreazza; desta até a Av. 
Abiurana; desta até a Rotatória da Gillete; contornando esta (exclusive) até encontrar a Av. Solimões; 
desta até a rua Emiliano de Souza; desta até a rua Antonio de Castilho; desta até a linha de 
transmissão de energia da Amazonas Energia; seguindo por esta até rua Gisele; desta até a Av. 
Cosme Ferreira; segue por esta até o Ig. Da Fortuna; segue por este até o Ig. do Mauá; segue por 
este até a margem esquerda do Rio Negro; segue por este até a Av. Min. João Gonçalves.  

35 – COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO                                                       SUPERFÍCIE: 923,82 há  

Ponto inicial - Rio Negro com o Ig. do Mauá.  

Descrição do Perímetro - Inicia na confluência do rio Negro com o Ig. Do Mauá, segue por este até 
encontrar o Ig. da Fortuna, segue por este até Av. Cosme Ferreira; segue por esta até a projeção de 
um afluente do Ig. Da Colônia Antonio Aleixo; segue por este afluente até o Igarapé da Colônia 
Antonio Aleixo; segue por este até o Ig. da Colônia Antônio Aleixo; segue por este até o Lago da 
Colônia Antônio Aleixo; segue por este até margem esquerda do Rio Amazonas, seguindo por este 
até encontrar margem esquerda do Rio Negro, segue por este até o Ig. do Mauá.  

36 – PURAQUEQUARA                                                                        SUPERFÍCIE: 4055, 69 há  

Ponto inicial – Rua do Brasileiro com Rio Puraquequara  

Definição do Perímetro - Inicia na rua do Brasileiro com Rio Puraquequara; segue por este até o 
Lago Puraquequara; segue por este até a margem esquerda do Rio Amazonas; segue por este até ao 
Lago do Aleixo; segue por este até o Ig. da Colônia Antônio Aleixo; segue por este até Av. Colatino 
Aleixo; desta até a Av. Puraquequara; seguindo por esta até a rua Liruri; segue por esta até a rua da 
Escola; desta até a rua Parkia; seguindo por esta até a rua Murapuama; desta até a rua do Brasileiro; 
seguindo por esta até o rio Puraquequara.  

37 – DOM PEDRO I                                                                               SUPERFÍCIE: 275,78 há  

Ponto inicial - Av. Pedro Teixeira com o Ig. da Cachoeira Grande.  

Definição do Perímetro - Inicia na Av. Pedro Teixeira com o Ig. Da Cachoeira Grande; segue por 
este até a rua da Prosperidade; segue por esta até a Av. Domingos Jorge Velho; segue por esta até a 
rua Manoel Borba Gato; desta até a rua João Paulo I; segue por esta até a rua Prof. Abílio Alencar; 
segue por esta até a Av. Dom Pedro I; segue por esta até a rua Alvorada; segue por esta até a rua 
Loris Cordovil; segue por até um afluente do Igarapé dos Franceses (Sapolândia); seguindo por este 
até o Igarapé dos Franceses; segue por até um afluente do Igarapé dos Franceses; seguindo por este 
até a Av. Pedro I; desta até a Pça. Jornalista 
Umberto Calderaro Filho (inclusive), contornando esta até a Av. Jacira Reis; seguindo por esta até o 
Igarapé da Cachoeira Grande; deste ate Av. Pedro Teixeira.   

38 – FLORES                                                                                         SUPERFÍCIE: 1311,57 há  

Ponto inicial - Av. Pedro Teixeira com o Ig. dos Franceses.  
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Definição do Perímetro - Começa na Av. Pedro Teixeira com o Ig. Dos Franceses; deste até a Av. 
Torquato Tapajós; segue por esta até a Av. Max Teixeira; seguindo por esta até a rua Pe. Monteiro de 
Noronha; desta até a rua Dr. Astrolábio Passos; desta até a rua Conde de Sapucaí; desta até a Av. 
Jurunas; desta até a rua Conde Sergimirim; desta até a Av. das Torres; desta até a Av. Visconde de 
Porto Seguro; seguido por esta até a rua Visconde de Abaeté; desta até a rua Diamantina; desta até 
a Av. Tancredo Neves, desta até a rua Dallas; desta até o Ig. do Bindá; deste até a rua Pires de 
Carvalho; segue por esta até a rua Santa Bárbara; seguindo por esta até a rua Nazareth Mesquita; 
segue por esta até a rua Pedro Dias Leme; segue por esta até a rua 02 de Agosto; desta até a rua 
Des. Gaspar Guimarães; desta até a Av. Djalma Batista; desta até a Av. Pedro Teixeira, daí até o Ig. 
dos Franceses.  

39 – PARQUE 10 DE NOVEMBRO                                                       SUPERFÍCIE: 821,12 há  

Ponto inicial - Ig. do Mindu com a Av. Djalma Batista.  

Descrição do Perímetro - Inicia no cruzamento do Ig. do Mindu com Av. Djalma Batista; segue por 
esta até a rua Des. Gaspar Guimarães; desta até a rua 02 de Agosto; segue por esta até a rua Pedro 
Dias Leme; desta até a rua Nazareth Mesquita; segue por esta até a rua Santa Bárbara; segue por 
esta até a rua Pires de Carvalho; segue por esta até o Ig. do Bindá; segue por este até rua Dallas; 
segue por esta até a Av. Tancredo Neves; desta até a rua Diamantina; desta até a rua Visconde de 
Abaeté; desta até a Av. Visconde de Porto Seguro; desta até a Av. das Torres; segue por esta até o 
Ig. de Flores; segue por este até o Ig. do Goiabinha; segue por este até o Ig. do Mindu; segue por 
esta até a Av. Jornalista Umberto C. Filho; desta até a rua Carlos Lacerda; desta até a Av. Mário 
Ypiranga; segue por esta até a TV. Mário Ypiranga; desta até a rua Maceió; desta até o Ig. Do 
Acapulco; deste até o Ig. do Mindu; deste até a Av. Djalma Batista.  

40 – ALEIXO                                                                                          SUPERFÍCIE: 618,34 há  

Ponto inicial - Av. André Araújo com a Tv. Mauá  

Definição do Perímetro - Inicia no cruzamento da Av. André Araújo com a TV. Mauá; segue por esta 
até a rua Belo Horizonte; segue por esta até a rua Seara; segue por esta até a rua Renê de Nápolis; 
segue por esta até a rua Orion; segue por esta até o beco Tefé; deste até a o Ig. do Curre; seguindo 
por este até a rua Huascar Angelim; desta até a Av. José de Arimatéia; desta até a rua da Alegria; 
desta até a Av. Guilherme Paraense; desta até a rua Tirza Carvalho; desta até a rua André Lopez 
Albuquerque; desta até a rua Galícia; seguindo por esta até a Av. Via Láctea; segue por esta até a 
rua Agostinho Barbosa; segue por esta até o Ig. do Clube do Agrepo; segue por este até a Av. 
Ephigênio Salles; segue por esta até a Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho; segue por esta até o 
Ig. do Mindu; segue por este até o Ig. do Acariquara; segue por este até a Av. Cosme Ferreira; segue 
por esta até a Praça Joaquim Barateiro (exclusive); daí contornando a mesma até encontrar Av. 
André Araújo; segue por esta até a TV. Mauá.  

41 – ADRIANÓPOLIS                                                                            SUPERFÍCIE: 248,45 há  

Ponto inicial - Av. Álvaro Maia com a Rua Major Gabriel.  

Definição do Perímetro - Inicia no cruzamento da Av. Álvaro Maia com a rua Major Gabriel; segue 
por esta até a rua Maceió; segue por esta até a rua Mário Hayden; segue por esta até a TV. Paraná; 
desta até a rua Curitiba, segue por esta até a Av. Mário Ypiranga; desta até a rua Carlos Lacerda; 
segue por esta até a Av. Jornalista Umberto C. Filho; desta até a Av. Ephigênio Salles; desta até o Ig. 
do Agrepo; deste até a rua Agostinho Barbosa; desta até a Av. Via Láctea; desta até a rua Galícia; 
desta até a rua André Lopez Albuquerque; desta até a rua Tirza Carvalho; desta até a Av. Guilherme 
Paraense; desta até a rua da Alegria; segue por esta até a Av. José de Arimatéia; desta até a rua 
Huascar Angelim; segue por esta até o Ig.do Curre; segue por este até o beco Tefé; segue por este 
até rua Orion; segue por esta até a rua Renê de Nápolis; desta até a rua Seara; desta até a rua Belo 
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Horizonte; desta até a TV Mauá; desta até a Av. André Araújo; segue por esta até a Av. Paraíba; 
segue por esta até a Av Álvaro Maia; segue por esta até a rua Major Gabriel.  

42 – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS                                                SUPERFÍCIE: 211,72 há  

Ponto inicial - Cruzamento da rua Major Gabriel com a Av. Álvaro Maia.  

Definição do Perímetro - Começa com o cruzamento da rua Major Gabriel com a Av. Álvaro Maia; 
segue por esta até a Av. Djalma Batista; seguindo por esta até o Ig. do Mindu; seguindo por este até 
o Ig. do Acapulco; seguindo por este até a rua Maceió; seguindo por esta até a TV. Mário Ypiranga; 
seguindo por esta até a Av. Mário Ypiranga; seguindo por esta até a rua Curitiba; segue por esta até 
a TV. Paraná; desta até a rua Mário Hayden; desta até a rua Maceió; desta até a rua Major Gabriel; 
desta até a Av. Álvaro Maia.   

43 – SÃO GERALDO                                                                             SUPERFÍCIE: 104,50 há  

Ponto inicial - Entroncamento da Av. Djalma Batista com a Av. Álvaro Maia.  

Definição do Perímetro - Começa no entroncamento da Av. Djalma Batista com a Av. Álvaro Maia; 
segue por esta até o Ig. da Cachoeira Grande; seguindo por este até o Ig. do Mindú; deste até a Av. 
Djalma Batista; seguindo por esta até a Av. Sen. Álvaro Maia.  

44 – CHAPADA SUPERFÍCIE: 241,27 há  

Ponto inicial - Ig. do Mindu com o Ig. da Cachoeira Grande.  

Definição do Perímetro - Começa no Ig. do Mindú com o Ig. da Cachoeira Grande; segue por este 
até a Av. Jacira Reis; segue por esta até a Pça. Jornalista Umberto Calderaro Filho (exclusive); 
contornando esta até a Av. D. Pedro I; desta até um afluente do Ig. dos Franceses; segue por este 
até o Ig. dos Franceses; deste até a Av. Pedro Teixeira; segue por esta até a Av. Djalma Batista; 
segue por esta até o Ig. do Mindú; segue por este até o Ig. da Cachoeira Grande.  

45 – COLÔNIA SANTO ANTÔNIO                                                        SUPERFÍCIE: 342,08 há  

Ponto inicial - Av. Max Teixeira com a Av. Torquato Tapajós.  

Definição do Perímetro - Começa na Av. Max Teixeira com a Av. Torquato Tapajós; segue por esta 
até a rua Judéia; segue por esta até a rua Monte Calvário; segue por esta até a rua Almíscar; segue 
por esta até a rua Juscelino Kubitschek; segue por esta até a rua Francisco de Freitas; segue por 
esta até a rua Estrela de Davi; segue por esta até o Ig. Dos Franceses; segue por este até a rua 
Arthur de Souza; segue por esta até a rua Baré; segue por esta até a rua Yanomami; segue por esta 
até a rua Marajoara; desta até a rua Paulo Cesar Serracini; desta até a rua Raimunda Loureiro; desta 
até a Av. Francisco Queiroz; desta até a Av. Max Teixeira; desta até a Av. Torquato Tapajós.  

46 – NOVO ISRAEL                                                                               SUPERFÍCIE: 140,14 há  

Ponto inicial - Av. Torquato Tapajós com a Rua Consolador  

Definição do Perímetro - Inicia na Av. Torquato Tapajós com a rua Consolador; segue por esta até a 
rua Tudy Moutinho; segue por esta até a rua Laudicéia; segue por esta até o seu final; deste seguindo 
seu eixo até Ig. do Passarinho; segue por este até a rua Maniva; segue por esta até a Av. San Miguel 
de Tucuman; desta até a rua Samuel; desta até a rua Fenícia; desta até a Av. Cristã; desta até a rua 
dos Profetas; desta até a rua Profa. Maria J. Brígido, desta até a rua Monte Horebe; desta até a rua 
Arthur de Souza; desta até o Ig. dos Franceses; deste até rua Estrela de Davi; desta até a rua 
Francisco de Freitas; desta até a rua Juscelino Kubitscheck; desta até a rua Almíscar; desta até a rua 
Monte Calvário; desta até a rua Judéia; desta até a Av.Torquato Tapajós; desta até a rua Consolador. 
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47 – COLÔNIA TERRA NOVA                                                               SUPERFÍCIE: 943,98 há  

Ponto inicial - Av. Torquato Tapajós com a Av. Arq. José Henriques Bento Rodrigues.  

Definição do Perímetro - Começa na Av. Torquato Tapajós com a Av. Arq. José Henriques Bento 
Rodrigues; segue por este até o Ig. do Passarinho; deste até a Av. Elias Ramiro Bentes; desta até a 
rua Inca; desta até a rua Apurina Colony; segue por esta até a rua Altamira; segue por esta até a Av. 
Francisco Queiroz; segue por esta até a rua Raimundo Loureiro; segue por esta até a rua Paulo 
Cesar Serracini; desta até a rua Marajoara; desta até a rua Yanomami; desta até a rua Baré; desta 
até a rua Athur de Souza; desta até a rua Monte Horebe; desta até a rua Profa. Maria J. Brígido; 
desta até a rua dos Profetas; desta até a Av. Cristã; segue por esta até a rua Fenícia; segue por esta 
até a rua Samuel; segue por esta até a Av. San Miguel de Tucuman; seguindo por esta até a rua 
Maniva; seguindo por esta até o Ig. do Passarinho; deste até o eixo da rua Laudicéia; deste até a rua 
Laudicéia; segue por esta até a rua Tudy Moutinho; segue por esta até a rua Consolador; segue por 
esta até a Av.Torquato Tapajós; segue por esta até o Ig. Do Passarinho.  

48 – SANTA ETELVINA                                                                         SUPERFÍCIE: 669,45 há  

Ponto inicial - Av. Torquato Tapajós com Ig. da Bolívia.  

Definição do Perímetro - Começa na Av. Torquato Tapajós com Ig. da Bolívia; segue por este até a 
Av. Dom Jackson Damasceno; segue por esta até a Av. 7 de Maio; segue por esta até a rua 
Mangueiras; segue por esta até a TV. Bolívia; desta até a Av. Mulateiro; desta até a rua Agrodoce; 
desta até a Av. Preciosa; desta até a Av. Arq. José Henriques Bento Rodrigues; desta até a Av. 
Torquato Tapajós; seguindo por esta até o Ig. da Bolívia.  

49 – MONTE DAS OLIVEIRAS                                                              SUPERFÍCIE : 401,92 há  

Ponto inicial - Começa no Ig. do Passarinho com a Av. Arq. José Henriques Bento Rodrigues.  

Definição do Perímetro - Começa no Ig. do Passarinho com a Av. Arq. José Henriques Bento 
Rodrigues; desta até a Av. Preciosa; desta até a rua Agrodoce; segue por esta até a Av. Mulateiro; 
segue por esta até a TV. Bolívia; desta até a rua Mangueiras; desta até a Av. 7 de Maio; desta até a 
Av. Curaçao; desta até o limite Oeste do Conjunto Residencial Nova Cidade; seguindo por esta no 
sentido Norte-Sul até a Av. Margarita; segue por esta até a Av. Samaúma; segue por esta até o Ig. do 
Passarinho; segue por este até o Ig. Do Manoa; seguindo por este até a rua Dom Romualdo A. de 
Souza; desta até a rua Prof. Manoel Belém; segue por esta até a rua Paraíso do Tocantins; segue por 
esta até a rua Joaquim M. de Souza; desta até TV. Arari; desta até a rua Ararangua; seguindo por 
esta até a rua Araci, seguindo por esta até a rua Arapuã; segue por esta até a rua Aliança; desta até 
a rua Arangá; seguindo por esta até a rua Aracé; desta até a rua Apurina Colony; desta até a rua 
Inca; segue por esta até a Av. Elias Ramiro Bentes, seguindo por esta até o Ig. do Passarinho, 
seguindo por este até a Av. Arq. José Henriques Bento Rodrigues.  

50 – CIDADE NOVA                                                                               SUPERFÍCIE: 1419,38 há  

Ponto Inicial - Rua Pe. Monteiro de Noronha com a Av. Max Teixeira.  

Descrição do Perímetro - Inicia na rua Pe. Monteiro de Noronha com a Av. Max Teixeira; segue por 
esta até a Av. Francisco Queiroz; segue por esta até a rua Altamira; segue por esta até a rua Aracé; 
segue por esta até a rua Arangá; segue por este até a rua Aliança; deste até a rua Arapuá; desta até 
a TV. Araci; desta até a rua Araranguá; desta até a TV. Arari; desta até a rua Joaquim de Souza; 
desta até a rua Paraíso do Tocantins, seguindo por esta até a rua Prof. Manoel Belém; desta até a 
rua Dom Romualdo A. de Souza; desta até o Ig. do Manoa; seguindo por este até a rua Paulo 
Eduardo de Lima; deste até a rua Laredo; seguindo por esta até a rua Santa Maria Bertila; seguindo 
por esta até a rua Hortolândia; desta até a rua Ibirapitinga; por esta até a rua Gravataí; desta até a 
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rua Ibitita; seguindo por esta até a rua Síria; desta até a rua Treviso; desta até a rua Cisjordânia; 
seguindo por esta até a rua Damaco;desta até a Av. Curaçao; por esta até a rua Ilhas Maldivas; desta 
até a Av. Margarita; deste até o Ig. do Canaranas; seguindo por este até a rua Pinheiro-Azul; 
seguindo por esta até a rua Lagoa Grande; desta até a rua Francisca Mendes; seguindo por esta até 
a rua Pe.João Ribeiro; desta até a Av. Camapuã; seguindo por este até a rotatória do Hospital 
Francisca Mendes; contornando esta (inclusive) até a Av. Noel Nutels, seguindo por esta até o 
afluente do Ig. Do Goiabinha; seguindo por este até o Ig. do Goiabinha; por este até um ponto frontal 
ao eixo da rua Barão do Rio Branco; deste ponto em linha reta no sentido Leste-Oeste até a rua 
Barão do Rio Branco; desta até a Av. das Torres; seguindo por esta até a rua Conde de Sergimirim; 
desta até a Av. Jurunas; desta até a Conde de Sapucaí; seguindo por esta até a rua Dr. Astrolábio 
Passos; seguindo por esta até a rua Pe. Monteiro de Noronha; desta até a Av. Max Teixeira.  

51 – NOVO ALEIXO                                                                              SUPERFÍCIE: 1276,78 há  

Ponto Inicial - Av. Autaz Mirim com Rua Itaeté.  

Descrição do Perímetro – Inicia na Av. Autaz Mirim com rua Itaeté; segue por esta até o Ig. do 
Mindú; segue por este até o Ig. Do Goiabinha; seguindo por este até a Av. das Torres; seguindo por 
esta até a rua Barão do Rio Branco; desta até o seu final; deste em linha reta no sentido Oeste-Leste 
até o Ig. do Goiabinha; seguindo por este até o afluente do Ig. do Goiabinha; deste até a Av. Noel 
Nutels; desta até a rotatória do Hospital Francisca Mendes; contornando esta (exclusive) até a Av. 
Camapuã; seguindo por esta até a rotatória da Feira do Produtor; contornando esta (exclusive) até a 
Av. Autaz Mirim; desta até a rua Itaeté.  

52 – CIDADE DE DEUS                                                                        SUPERFÍCIE: 676,76 há  

Ponto Inicial - Av. Camapuã com Rua Pe. João Ribeiro.  

Descrição do Perímetro – Inicia na Av. Camapuã com rua Pe. João Ribeiro; segue por esta até rua 
Francisca Mendes; segue por esta até a rua Lagoa Grande; seguindo por esta até a rua Pinheiro-
Azul; seguindo por esta o Ig. do Canaranas; seguindo por este até o limite Sul da reserva Adolfo 
Ducke; seguindo este no sentido Oeste-Leste até a Av. N.S. da Conceição; desta até a Av. Autaz 
Mirim; seguindo por esta até a rotatória da Feira do Produtor; contornando esta (inclusive) até a Av. 
Camapuã; seguindo por esta até a Rua Pe. 
João Ribeiro.  

53 – NOVA CIDADE                                                                               SUPERFÍCIE: 1044,48 há  

Ponto Inicial - Ig. do Passarinho com Av. Samaúma.  

Descrição do Perímetro – Inicia na Ig. do Passarinho com Av. Samaúma; segue por esta até Av. 
Margarita; segue por esta até o limite oeste do Loteamento Nova Cidade; seguindo por este no 
sentido Sul-Norte até a Av. Curaçao; seguindo por esta até a rotatória do João Paulo II; contornando 
esta (inclusive) até a Av. Dom Jackson Damasceno; seguindo por esta até o Ig. da Bolívia; seguindo 
por este até o limite Oeste do Conj. Habitacional João Paulo II; seguindo por este no sentido Sul-
Norte até o limite Norte do referido Conjunto; seguindo por este no sentido Oeste-Leste até o limite 
Norte do Residencial Parque Buritis; seguindo por este no sentido oeste-leste até o limite Leste do 
referido Conjunto; deste no sentido Norte-Sul até o afluente do Ig. da Bolívia; seguindo por este até o 
limite Oeste da reserva Adolfo Ducke; seguindo este no sentido Norte-Sul até o limite Sul da reserva 
Adolfo Ducke; deste até o Ig. do Canaranas; seguindo por este até a Av. Margarita; seguindo por esta 
até a rua Ilhas Maldivas; seguindo por esta até a Av. Curaçao; seguindo por esta até a rua Damaco; 
seguindo por esta até a rua Cisjordânia; desta até a rua Treviso; seguindo por esta até a Rua Síria; 
desta até a rua Ibitita; desta até a rua Gravataí; segue por esta até a rua Ibirapitinga; desta até a rua 
Hortolândia; desta até a rua Santa Maria Bertila; segue por esta até a rua Laredo; segue por esta até 
rua Paulo Eduardo de Lima; seguindo por esta até o Ig. do Manoa; deste até o Ig. do Passarinho; 
seguindo por este até a Av. Samaúma. 
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54 – PONTA NEGRA                                                                             SUPERFÍCIE: 2413,04 há  

Ponto inicial - Av. Cel. Teixeira com a rua Raimundo Nonato de Castro.  

Definição do Perímetro - Começa na Av. Cel. Teixeira com a rua Raimundo Nonato de Castro; desta 
última até o Rio Negro; deste até o Ig. do Tarumã-Açu; seguindo por este até o Ig. do Tarumã; segue 
por este até a sua confluência com o Ig. Tabatinga; deste até a rua Marina Taúa; desta até a Av. do 
Turismo; segue por esta até a Av. Cecília Meireles; desta até o eixo da via projetada da Av. Des. João 
Machado; desta até um ponto frontal ao limite Leste do loteamento N.R.I. Ponta Negra; deste por uma 
linha reta até ao limite leste do loteamento N.R.I. Ponta Negra; seguindo por este até o seu final; daí 
por uma linha reta seguindo o mesmo alinhamento até o encontro com Ig. do Gigante; desta rua Prof. 
Margarida Gonçalves; desta até a rua Profa. Maria A.Bacelar; desta até a rua Cáspio; desta até a rua 
Camarão Amarelo; desta até a rua Urupady; desta até a rua Cajaíba; desta até a Av. Cel. Teixeira; 
desta até a rua Raimundo Nonato de Castro.  

55 – TARUMÃ                                                                                        SUPERFÍCIE: 3928,07 há  

Ponto inicial - Av. do Turismo com a Av. Torquato Tapajós.  

Descrição do Perímetro - Começa na Av. do Turismo com a Av. Torquato Tapajós; segue por esta 
até o limite Sul das terras da INFRAERO; seguindo por este até a Av. do Futuro; seguindo por esta 
até o Ig. do Aeroporto; deste até a via projetada da Av. Des. João Machado; desta até a Av. Cecília 
Meireles; desta até a Av. do Turismo; seguindo por esta até a rua Marina Taúa; seguindo por esta até 
o Ig. Tabatinga; seguindo por este até a sua confluência com o Ig. do Tarumã; deste até a Av. da 
Floresta; desta até a Av. do Turismo; desta até a Av. Torquato Tapajós.  

56 – TARUMÃ-AÇÚ                                                                               SUPERFÍCIE: 4807,05 há  

Ponto inicial - Av. do Turismo com a Av. Torquato Tapajós.  

Descrição do Perímetro – Começa na Av. Torquato Tapajós com a Av. do Turismo; segue por esta 
até a Av. da Floresta; desta até o Ig. Do Tarumã; deste até a confluência com o Ig. do Tarumã-Açu; 
segue pela sua margem até o Ig. do Mariano; segue por este no sentido Oeste-Leste até a Av. Prof. 
Paulo Graça; desta até a Av. Torquato Tapajós; desta até a Av. do Turismo.  

57 – ARMANDO MENDES                                                                    SUPERFÍCIE : 307,65 há  

Ponto inicial - Começa na Av. Autaz Mirim com o Ig. do Zumbi.  

Descrição do Perímetro - Começa na Av. Autaz Mirim com o Ig. Do Zumbi; deste até a rua Marcelo 
Santos; desta até a Av. Cosme Ferreira; desta até a Av. dos Oitis; seguindo por esta até a rotatória do 
Armando Mendes; contornando esta (inclusive) até a Av. Autaz Mirim; desta até Ig. do Zumbi.  

58 – ZUMBI DOS PALMARES                                                               SUPERFÍCIE : 251,05 há  

Ponto inicial - Começa na Av. Autaz Mirim com a Rotatória do São José Operário.  

Descrição do Perímetro - Começa no cruzamento da Av. Autaz Mirim com a Rotatória do São José 
Operário; contornando esta até a Av. Cosme Ferreira, desta até a rua Marcelo Santos; desta até o Ig. 
Do Zumbi; deste até a Av. Autaz Mirim; desta até a Rotatória do São José Operário.  

59 – SÃO JOSÉ OPERÁRIO                                                              SUPERFÍCIE: 543,10 há  

Ponto inicial - Av. Cosme Ferreira com o Ig. do Acariquara.  
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Descrição do Perímetro - Começa na Av. Cosme Ferreira com o Ig. Do Acariquara; seguindo por 
este até o Ig. do Mindú; seguindo por este até o Ig. do Aleixo; deste até a rua Bom Intento; desta até 
a rua Paduari; desta até a rua Leonora Armstrong; desta até a TV. Maracanaú; desta até a Av. 
Cosme Ferreira; seguindo por esta até a Rotatória do São José Operário; contornando esta 
(inclusive) até a Av. Cosme Ferreira; desta até o Ig. do Acariquara.  

60 – TANCREDO NEVES                                                                      SUPERFÍCIE: 304,64 há  

Ponto Inicial - Ig. do Aleixo com o Ig. do Mindú.  

Descrição do Perímetro - Começa no Ig. do Aleixo com o Ig. Do Mindú; seguindo por esta até a rua 
Itaeté; seguindo por este até a Av. Autaz Mirim; desta até a Av. Brig. Hilário Gurjão; desta até a rua 
das Turmalinas; segue por esta até a rua Topázio; segue por esta até a rua Profa. Neuza Chevalier; 
desta até a rua do Alumínio; desta até a TV. Marcassita; desta até a rua Marcassita; seguindo por 
esta até a rua Águas Marinhas; desta até a rua das Pedras Corais; desta até a rua Cachoeira da 
Prata; desta até a rua Ten. José Arnaud; desta até a rua Noêmia Cordeiro; desta até o Ig. do Aleixo; 
deste até o Ig. Do Mindú.  

61 – JORGE TEIXEIRA                                                                          SUPERFÍCIE: 1557,15 há  

Ponto inicial - Av. Brig. Hilário Gurjão com a Av. Autaz Mirim.  

Descrição do Perímetro - Começa na Av. Brig. Hilário Gurjão com a Av. Autaz Mirim, seguindo por 
esta até a Rotatória da Feira do Produtor; contornando esta (exclusive) até a Av. Autaz Mirim; 
seguindo por esta até a Av. N.S. da Conceição; segue por esta até encontrar o limite Sul da Reserva 
Adolfo Ducke; seguindo por este no sentido Oeste-Leste até a projeção do eixo do Ramal do 
Ipiranguinha; daí, por uma linha reta, até o Ramal do Ipiranguinha; seguindo por este até o rua 
Douradinha; seguindo por este até a Rua Catarué; segue por esta até a Rua Casca Preciosa; desta 
até a rua do Brasileirinho; seguindo por esta até o rua Prímula; seguindo por este até um afluente da 
Bacia do Ig. Boa Vista, seguindo por este, contornando a Comunidade Santa Inês, até encontrar um 
afluente da Bacia do Igarapé da Colônia Antônio Aleixo; seguindo por este até a Rua Hibisco; segue 
por esta até a rua Jatubú; desta até a rua das Pratas seguindo por este até a rua Pedras Corais, 
segue por esta até a rua Águas Marinhas, segue por esta até a rua Marcassita; seguindo por esta até 
a TV. Marcassita; deste até a rua do Alumínio, seguindo por esta até a rua Profa. Neuza Chevalier; 
segue por esta até a rua das Turmalinas; seguindo por esta até a Av. Brig. Hilário Gurjão; seguindo 
por esta até encontrar a Av. Autaz Mirim.  

62 – GILBERTO MESTRINHO                                                               SUPERFÍCIE: 707,15 há  

Ponto inicial - Rua Bom Intento com o Ig. do Aleixo.  

Descrição do Perímetro - Começa na Rua Bom Intento com o Ig. Do Aleixo; seguindo por este até a 
rua Noêmia Cordeiro; seguindo por esta até a rua Ten. José Arnauld; deste até a rua Cachoeira da 
Prata; desta até a rua Pedras Corais; desta até a rua das Pratas; desta até rua Jatubú; desta até a 
rua Hibisco; seguindo por esta até a rua Palmeira do Miriti; seguindo por esta até a Av. dos Oitis; 
desta até Av. Cosme Ferreira; segue por esta até a TV. Maracanaú; desta até rua Leonora 
Armstrong; segue por esta até a rua Paduari; desta até rua Bom Intento; seguindo por esta até o Ig. 
do Aleixo.  

63 – LAGO AZUL                                                                                   SUPERFÍCIE: 2961,87 há  

Ponto Inicial - Ig. da Bolívia com Av. Torquato Tapajós.  

Descrição do Perímetro – Inicia no Ig. da Bolívia com Av. Torquato Tapajós; segue por esta até Av. 
Prof. Paulo Graça; desta até o limite Norte da Comunidade São João; daí, por uma linha reta, no 
sentido Oeste-Leste, até encontrar o limite do Terreno da Subestação da Amazonas Energia; 
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contornando o mesmo (inclusive) até a estrada de acesso do mesmo; seguindo por esta até Av. 
Torquato Tapajós; seguindo por esta até o limite Oeste da Reserva Adolfo Ducke; seguindo por este 
no sentido Norte-Sul até o afluente do Ig. da Bolívia; seguindo por este até o limite Leste do 
Residencial Parque Buritis; segue por este no sentido Sul-Norte até o limite Norte do referido 
Residencial; seguindo por este no sentido leste-oeste até o limite Norte do Conj. Habitacional João 
Paulo II; seguindo por este no sentido Leste-Oeste até o limite Oeste do referido Conjunto; seguindo 
por este no sentido Norte-Sul até o Ig. da Bolívia; seguindo por este até a Av. Torquato Tapajós. 

   


