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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO 
ATOS OFICIAIS 

Em, 12 de agosto de 2014. 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 582/2014. 
APROVA A REVISÃO DOS PERÍMETROS DOS 
BAIRROS DA CIDADE DE SÃO GONÇALO, 
CRIA O BAIRRO APOLO III E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no 
exercício de suas atribuições legais, faço saber qu e a CÂMA-
RA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO aprovou e eu sanciono a  
seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica aprovada a revisão dos perímetros do s 
bairros da Cidade de São Gonçalo, conforme memorial  descri-
tivo, integrante desta lei. 

Art. 2º - A delimitação, a que alude a presente lei , obje-
tiva o atendimento às normas do Instituto Brasileir o de Geo-
grafia e Estatística, IBGE, com vistas à adequação dos novos 
Setores Censitários. 

Art. 3º - Excetuam-se dos perímetros urbanos dos 
bairros as Áreas de Preservação Permanente (APP), a s de 
Preservação Ambiental (APA), as pertencentes ao Eng enho 
Pequeno, Morro do Castro e Guapimirim (Ecossistema de 
manguezal) da Baía de Guanabara, as faixas marginai s de 
proteção dos cursos d'água e as áreas de cobertura florestal 
em vertentes fortemente onduladas e declividade ace ntuada. 

Art. 4º - Para efeito de delimitação dos bairros, s erá 
considerada a linha dos fundos de todos os lotes co m frente 
para as ruas incluídas que limitam os mesmos. 

Art. 5º - Fica criado o Bairro Apolo III, cujo perí metro 
integra o anexo único desta lei, sendo desmembrado,  portan-
to, do Bairro de Marambaia. 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 11 de agosto de 2014. 
NEILTON MULIM 

PREFEITO 
Mensagem nº 041/GP/2013, de autoria do Poder Execut ivo. 

ANEXO 
METODOLOGIA 

Foi realizado levantamento in loco, partindo das de s-
crições dos Limites Interdistrital e de Bairros.  F oram consi-
derados vários critérios como: históricos, aspectos  físicos do 
relevo, ferrovias, rodovias, avenidas e ruas (em re gra serão 
considerados os fundos de lotes, evitando assim dúv idas 
sobre o limite). 

a) limites históricos: serão considerados os dados já 
existentes delimitados pela população; 

b) limites físicos (naturais): serão importantes ri os ou 
córregos utilizados como delimitadores de bairros, assim 
como morros e serras, tendo as suas cumeadas como d elimi-
tadores naturais; 

c) limites físicos (construídos pelo homem): serão 
considerados ferrovias, rodovias e  logradouros imp ortantes 
como grandes avenidas e ruas, que pelo tamanho são bons 
delimitadores.   

Quando as ruas forem o limite, considerar-se-á que 
ambos os lados do logradouro farão parte do mesmo b airro, 
respeitando-se o critério histórico.  Porém quando o logra-
douro for muito extenso e o bairro não se alongue m uito, um 
cruzamento em um ponto significativo poderá delimit ar, colo-
cando-se o número dos imóveis que separarão os bair ros.  
Por exemplo: o Bairro São Miguel é separado do Bair ro Estre-
la do Norte pelos imóveis números 543 (excluído) e 577 (inclu-
ído) da Rua Doutor Nilo Peçanha. 

A identidade dos bairros será mantida através das 
praças, viadutos, postos de saúde, etc., utilizando -se os no-
mes originais ou como conhecidos pela população loc al. E-
xemplo: Viaduto de Santa Luzia, no Bairro de Santa Luzia, e a 
Praça do Gradim, no Bairro do Gradim. 

A Lei nº 1.056 de 31 de Dezembro de 1943 - de limit es 
municipais e distritais - foi utilizada como base p ara a delimi-
tação dos bairros e, por este motivo, foram criados  bairros 
com duplicidade de nomes, sendo diferenciados somen te por 
números em algarismos romanos, como, por exemplo, o  bair-
ro Tribobó que se encontra dividido por 3 distritos  (Centro, 
Ipiíba e Sete Pontes), sendo criados assim os Bairr os Tribobó 
I, Tribobó II e Tribobó III, respeitando sempre o l imite e a hie-
rarquia dos distritos. 

É importante registrar que nem sempre um loteamento  
significa um bairro, por mais importante que pareça  para a 
população local, pois um grande empreendimento pode  ex-
trapolar limites distritais ou até municipais, como  por exem-
plo: os bairros Apolo II e Apolo III, que no passad o foi um 
grande investimento imobiliário.  Porém, é fato que  a área de 
Apolo II pertence ao município de Itaboraí e Apolo III ao muni-
cípio de São Gonçalo, o que recentemente foi motivo  de di-
vergência entre os municípios, precisando ser ofici alizado 
pelos órgãos competentes. 

Neste momento ainda há uma grande área considera-
da como Área Rural do 2º distrito (Ipiíba), onde ap arecem 
algumas atividades agrícolas. Porém, Santa Isabel, Ipiíba e 
Largo da Ideia vêm sofrendo um grande adensamento p ro-
porcionado pelos loteamentos, alguns ainda carentes  de re-
gularização pelos órgãos competentes.  Por isso, to rna-se 
provável que no futuro haja uma expansão de perímet ro ur-
bano, com a criação de novos bairros nesta área; ou  ainda, 
novos bairros criados a partir de outro já existent e. 

LIMITE DO PERÍMETRO URBANO DO 2º DISTRITO (IPIÍBA) 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

Do encontro da Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói - Al -
cântara) com a Estrada do Raul Veiga, seguindo por esta (Li-
mite Interdistrital) até a Estrada de Pacheco, por esta (Limite 
Interdistrital) até a Estrada de Sacramento, por es ta (Limite 
Interdistrital) até a Estrada do Monte Formoso, por  esta (Limi-
te Interdistrital) até o encontro da Estrada do Eng enho Novo 
(excluída) com a Estrada do Bonsucesso (incluída). Deste 
ponto seguindo pela Estrada do Bonsucesso (incluída ) até a 
Travessa Quintino Bocaiuva, por esta (incluída) até  o seu 
final, daí seguindo na direção sul pela encosta do morro, pas-
sando acima do final das Ruas Quintino Bocaiuva, Eu gênio 
Kallmann, Rio Danúbio, Pedro Corrêa Machado, Gastão  Soa-
res, Belmiro Valverde e Ana Lúcia Ferreira (todas i ncluídas) 
até o final da Rua Dom Ricardo (incluída)), de onde  segue na 
direção leste pela cumeada do morro, passando acima  e ao 
norte do final da Rua Francisco Lengruber Portugal (incluída), 
dos Loteamentos Jardim Bandeirantes e Jardim São Lo uren-
ço (ambos incluídos) até o final da Rua Arnaldo Pim entel Viei-
ra (incluída), daí descendo na direção nordeste até  o final do 
Condomínio Residencial Três Irmãos (incluído), cont ornando 
o mesmo e seguindo até a Estrada Laura Faria, por e sta (in-
cluída) até a Estrada de Itaitindiba, por esta (inc luída) até a 
Rua Vitalino Amorim Trilha, por esta (incluída) até  a Estrada 
Ambrosina Cortes de Freitas (antiga Estrada de São Tomé), 
por esta (incluída) até a Rua Waldemar Solano de Sá , por esta 
(incluída) até a Rua São João Nepomuceno, por esta (incluída) 
até a Rua Custódio Mesquita, por esta (incluída) at é a Estrada 
Ambrosina Cortes de Freitas (antiga Estrada de São Tomé), 
por esta (incluída) até a Estrada de Cordeiro, por esta (incluí-
da) até a Estrada da Fortuna, por esta (incluída) a té o Cami-
nho dos Mendes, por esta (incluída) até a Rua Janic e Silva de 
Oliveira, por esta (incluída) até o seu final, de o nde segue na 
direção sudoeste, passando acima da Rua Djalmir Jor ge (in-
cluída) até o final da Rua Senador Renato Franco (i ncluída), 
daí se prolongando até o final da Rua do Condomínio  Altineu, 
por esta (incluída) até o Caminho dos Mendes, por e ste (inclu-
ído) até a Avenida Francisco de Azeredo Coutinho (a ntiga 
Estrada de Ipiíba), por esta (incluída) até o seu i móvel número 
1221 (incluído), cruzando a mesma e seguindo pela R ua Nilton 
Berriel (incluída) até o seu imóvel número 926 (inc luído). Des-
te ponto seguindo na direção noroeste pela cumeada  do mor-
ro, passando no final das Ruas Lina da Costa Quintã o, Aceli-
na da Costa Pimentel, João Barros da Silva, Irene d a Concei-
ção e João da Costa Pereira (todas incluídas) até o  encontro 
da Rua Waldemar José Gonçalves com a Rua Daniel San tos 
(ambas incluída), de onde se prolonga até a Estrada  da Meia 
Noite, por esta (incluída) até a Rua Agnello Collet  (incluída) 
até a Rua Expedicionário Atualpa Pereira Leite Filh o, por esta 
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(incluída) até o seu final, daí subindo em linha re ta na direção 
sul, passando no final das Ruas Odete Duarte Pinto e Osval-
dino Mendes Rosa (ambas incluídas) até a encosta do  morro, 
de onde segue na direção oeste pela encosta do morr o, pas-
sando acima da Rua Osvaldino Mendes Rocha e final d a Ex-
pedicionário Sebastião Clementino Machado (ambas in cluí-
das) até a Estrada da Meia Noite, por esta (incluíd a) até a A-
venida George Savalla Gomes (antiga Estrada do Anai a), cru-
zando a mesma e subindo na direção noroeste, passan do 
pela cumeada do Morro da Vila Candosa (cota129m) e des-
cendo até o final da Rua Luiz Cézar da Silva Olivei ra, por esta 
(incluída) até a Rua José Ferreira da Silva, por es ta (incluída) 
até a Estrada do Bandeira, por esta (incluída) até a Avenida 
Professora Ainda de Souza Faria (antiga Estrada do Anaia), 
por esta (incluída) até a Rua José Elias Zaqueur, p or esta 
(incluída) até a Rua Paulo Sandu (incluída), daí se  prolongan-
do em linha reta na direção sudeste até a cumeada d o morro, 
de onde segue na direção sudoeste pela cumeada do m orro, 
passando acima das Ruas Paulo Sandu, Alberto Nemer e Cel-
so Oliveira (todas incluídas) até o cume do morro ( cota 125m), 
acima do final da Rua François Servert (incluída). Deste ponto 
seguindo na direção sudeste, pela cumeada do morro,  pas-
sando acima do final da Rua Benedito de Oliveira, A venida 
George Savalla Gomes (antiga Estrada do Anaia Peque no ou 
do Meia Noite) e Ruas Elcio de Alcântara Marins e G eraldo 
José de Almeida (todas incluídas) e se prolongando pela cu-
meada do morro na direção sudeste, passando pela co ta 
124m até a cota 183m no alto do Morro do Anaia Pequ eno, 
passando acima do Condomínio do Padre (incluído) e des-
cendo até o encontro da Estrada do Meia Noite com R ua Pro-
feta Ezequiel, por esta (incluída) até a Rua Profet a Ozéias, por 
esta (incluída) até a Rua  Arcanjo Miguel, por esta  (incluída) 
até a Rua Pedro Apostolo Mello, por esta (incluída)  até a Ave-
nida Francisco Azeredo Coutinho (antiga Estrada de Ipiíba), 
por esta (incluída) até a Rua Vereador Luiz Paulo G uimarães 
(Estrada do Engenho do Roçado), por esta (incluída)  até Ala-
meda Caracas, subindo por esta (incluída) até a Ala meda Qui-
to, por esta (incluída) até a Rua Bogotá, por esta (incluída) até 
o seu final, de onde contorna o Sítio Menino Jesus de Praga 
(incluído) e se prolonga em linha reta na direção s udeste (Li-
mite do Perímetro Urbano) até o cume do Morro do Lo teamen-
to Jardim América (cota 160m). Deste ponto seguindo  na di-
reção sudoeste pela cumeada do morro (cota 212m), p assan-
do ao lado da Capela de São Jorge (incluída) e se p rolongan-
do paralelo a Alameda Recife (incluída) até a Estra da do Re-
bentão (cota 218m), cruzando a mesma e descendo na dire-
ção sudoeste pela Cumeada do Morro, contornando a R ua 
Pedro Dutra (incluída), passando no final da Rua Ma ria de 
Jesus (incluída), passando a sudeste da Alameda São  Sebas-
tião (incluída) e descendo pela cumeada do morro (c otas 
173m, 158m e 156m) até ponto acima e a oeste da Rua  João 
Garcia Moreira (incluída). Deste ponto seguindo na direção 
sudeste pela cumeada do morro, passando acima do fi nal da 
Travessa das Piabas (incluída) e descendo na direçã o sul até 
o encontro da Estrada das Piabas com a Rua Nova Gré cia, por 
esta (incluída), cruzando a Estrada das Piabas e su bindo pela 
Rua Nova Grécia até o seu ponto mais alto, de onde segue na 
direção leste/sudeste, cruzando a Rua Nova Grécia n o seu 
ponto mais alto e continuando pela cumeada do morro  (cotas 
143m, 128m e 161m), passando acima da localidade de  Bura-
co Quente (incluída), final da Rua Áustria (incluíd a) e seguin-
do até a cota 194m. Deste ponto seguindo na direção  nordes-
te pela cumeada do morro (cotas 177m, 178m, 141m e 182m), 
passando nos fundos do Acampamento Batista (excluíd o) e 
ao norte do Condomínio Residencial Alferes Tiradent es (inclu-
ído) até a cota 301m, abaixo e ao sul do Morro do R ebentão, 
na Serra do Calaboca, Limite Intermunicipal com Mar icá, de 
onde desce em linha reta na direção sul (Limite Int ermunicipal 
com Maricá) até a Garganta do Cala Boca, em um pont o fron-
teiro a Mineração Inoã (excluída), na Rodovia RJ-10 6 (Avenida 
Doutor Eugênio Borges), por esta (Limite Intermunic ipal com 
Niterói) até a Estrada Velha de Maricá ou Avenida P línio Go-
mes de Mattos Filho, por esta (Limite Intermunicipa l com Nite-
rói) até Rodovia RJ-106 (Avenida Doutor Eugênio Bor ges), por 
esta (Limite Intermunicipal com Niterói) até a Aven ida Abdias 
José dos Santos (antiga Estrada Velha de Maricá ou Estrada 
da Paciência), seguindo por esta (Limite intermunic ipal com 
Niterói) até a Rua Dalva Raposo, por esta (Limite I nterdistrital) 

até a Rodovia RJ-106 (Avenida Doutor Eugênio Borges ), por 
esta (Limite interdistrital) até a Rodovia RJ-104 ( Rodovia Nite-
rói - Alcântara), por esta (Limite Interdistrital) até o Rio das 
Pedras ou Rio Tribobó, descendo por este (Limite In terdistri-
tal) até o Rio Colubandê, descendo por este (Limite  Interdistri-
tal) até a ponte na Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói -
Alcântara), por esta (Limite Interdistrital) até o ponto inicial. 

ÁREA URBANA ISOLADA DO 2º DISTRITO 
BAIRRO LARGO DA IDEIA I 

Do encontro da Estrada do Rio Frio com a Estrada Jo -
sé de Souza Porto ou Estrada do Largo da Ideia, seg uindo por 
esta (Limite Interdistrital) até o marco de cimento  existente as 
margens desta Estrada (Limite Intermunicipal com It aboraí). 
Deste ponto retornando pelo Limite do Perímetro Urb ano do 
Povoado de Largo da Idéia, passando paralelo à Estr ada José 
de Souza Porto (incluída), a uma distância aproxima da de 
50m, contornando o Condomínio Residencial Largo da Idéia 
(incluído) e seguindo até o final da Rua Pedro Mira  (incluída), 
de onde desce em direção sudoeste até o final da Ru a Paulo 
Sérgio, por esta (incluída) até a Rua Mário Sérgio Dias Goudi-
nho, por esta (incluída) até a Estrada do Campanha,  por esta 
(incluída) até a Rua Jerônimo Pina, por esta (inclu ída) até a 
Estrada José de Souza Porto, por esta (incluída) at é o ponto 
inicial. 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS BAIRROS 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

1º DISTRITO 
(SÃO GONÇALO) 

01 – Bairro Antonina 
Do encontro da Rua Manoel Serrão com a Rua Tuiuti, 

seguindo por esta (incluída) até a Rua Riachuelo, p or esta 
(excluída) até a Rua Maria Célia, por esta (excluíd a) até os 
seus imóveis números 206 (excluído) e 230 (incluído ), cruzan-
do a mesma e seguindo pela Rua Antônio Pires (inclu ída) até 
a Rua Manoel Serrão, por esta (incluída) até a Aven ida Presi-
dente Kennedy, cruzando a mesma, cruzando o Trajeto  da 
Extinta Via Férrea e seguindo paralelo à Praça do T rabalhador 
(excluída) até o encontro da Rua Major Sampaio (exc luída) 
com a Rua Doutor Nilo Peçanha, por esta (incluída) até a Rua 
Visconde de Sepetiba, por esta (incluída) até o seu  final, de 
onde se prolongando em linha reta na direção sul at é o en-
contro da Rua Alexandre Cruz (excluída) com a Aveni da Bo-
ris, por esta (excluída) até a Rua Alvaro Esteves, por esta 
(excluída) a partir do seu imóvel número 434 (exclu ído) até a 
Rua Mário Sette, por esta (excluída) até um ponto f ronteiro do 
início da Rua Adilson Nunes, por esta (excluída) at é a Rua 
Cretote Silva, descendo por esta (incluída), contor nando a 
Rua Afonso Esteves de Souza (incluída), cruzando a Rua De-
sembargador Toledo Piza, entre os seus imóveis núme ros 731 
(excluído) e 769 (incluído), cruzando a Rua Doutor Nilo Peça-
nha entre os seus imóveis números 759 (excluído), 7 61 e 780 
(incluídos), cruzando o Trajeto da Extinta Via Férr ea e seguin-
do até o encontro da Avenida Presidente Kennedy com  a Tra-
vessa Oswaldo Pimentel, por esta (incluída) até a R ua General 
Bruce, por esta (incluída) até o seu imóvel número 130 (exclu-
ído), daí seguindo pela Rua Antônio Corrêa (incluíd a) até Rua 
Peleuzio Araújo, por esta (incluída) até a Rua Dout or Lauria-
no, por esta (incluída) até a Rua Antenor Nascente ou Antenor 
Serrão, por esta (incluída) até o seu final, daí se guindo pela 
servidão que a liga com a Travessa Ferreira Falcão até o en-
contro da Rua Coronel Álvaro de Carvalho (excluída)  com a 
Travessa Ferreira Falcão, por esta (incluída) até a  Rua Manoel 
Serrão, seguindo por esta a partir do seu imóvel nú mero 946 
(incluído) até o ponto inicial. 
02 – Bairro Boaçu 

Do cruzamento da Rua José Argeu da Cruz Barroso 
com o Rio Imboaçu, descendo por este (Limite Interd istrital) 
até o Canal Imboaçu, subindo por este até o Canal d o Porto 
do Rosa, subindo por este até um ponto fronteiro ao  final da 
Avenida Roberto Duarte. Deste ponto se prolongando até a 
Avenida Roberto Duarte, por esta (incluída) até a R ua Capitão 
Alfredo Souza Lima, por esta (incluída) até o seu i móvel nú-
mero 2570 (incluído), daí seguindo pela Rua Arnaldo  Souza 
Carvalho, (incluída) até a Rua Lins Rêgo, por esta (incluída) 
até a Rua General Caronbert, por esta (excluída) at é a Rua 
Arnaldo de Jesus, por esta (excluída) até a Rua Mut uá, por 
esta (excluída) até a Rua Iguaçu, por esta (excluíd a) até a Es-
cadaria que a liga a Rua Belarmino Ferreira, descen do por 
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esta (excluída) até a Rua Belarmino Ferreira, por e sta (incluí-
da) até a Rua Coronel Rodrigo de Carvalho, por esta  (excluí-
da) até a Rua Professor Alberto Macedo Soares, por esta (in-
cluída) até a Rua José Carvalheiro, por esta (exclu ída) até a 
Rua Simão Lima, por esta (excluída) até a Rua Júlio  Horta 
Barbosa, cruzando a mesma, passando entre os seus i móveis 
números 243 (excluído) e 255 (incluído), e se prolo ngando até 
a Rua Califórnia, por esta (incluída) até a Rua Leo poldo Ma-
rins, por esta (incluída) até a Rua Costa Rica, por  esta (excluí-
da) até a Travessa Professora Irene de Mattos (anti ga Traves-
sa Preciosa), por esta (excluída) até a Rua Carlos Gianelli, por 
esta (excluída) até a Rua José Argeu da Cruz Barros o, por 
esta (excluída) até o ponto inicial. 
03 – Bairro Brasilândia I   

Do encontro da Rua Sá Carvalho com o Trajeto da Ex-
tinta Via Férrea (Avenida Presidente Kennedy), segu indo por 
este até o Rio Imboaçu (Limite Interdistrital), des cendo por 
este até um ponto fronteiro ao encontro da Rua Esta do do Rio 
(incluída) com a Rua João Silvares, daí seguindo pe la Rua 
João Silvares (excluída) até a Rua Sá Carvalho, por  esta (ex-
cluída) até o ponto inicial. 
04 – Bairro Centro 

Do cruzamento do Rio Imboaçu (Limite Interdistrital ) 
com o Trajeto da extinta Via Férrea (Avenida Presid ente Ken-
nedy), seguindo por esta até a Rua Carlos Gianelli,  por esta 
(excluída) até a Travessa Professora Irene de Matto s (antiga 
Travessa Preciosa), por esta (incluída) até a Rua C osta Rica, 
por esta (incluída) até a Rua Leopoldo Marins, por esta (exclu-
ída) até a Rua Califórnia, por esta (excluída) até a Rua Floria-
no Lima, por esta (excluída) até a Rua Dezoito do F orte, por 
esta (excluída) até a Avenida Presidente Kennedy, p or esta 
(incluída) até o seu imóvel número 623 (incluído),  cruzando a 
mesma e seguindo até o Trajeto da extinta Via Férre a, por 
este até um ponto fronteiro do encontro da Rua Dout or Nilo 
Peçanha com a Rua General Antônio Rodrigues. Deste ponto 
seguindo em linha reta na direção sul cruzando a Ru a Doutor 
Nilo Peçanha até a Rua General Antônio Rodrigues, p or esta 
(incluída) até a Rua Astrogildo do Amaral, por esta  (excluída) 
até o final da Rua Arthur Alves da Mota (incluída),  daí subindo 
pela cumeada do Morro Menino de Deus, passando para lelo 
as Travessas Projetada "E", Projetada "B" e Projeta da "A" 
(todas excluídas), contornando a Igreja de Nossa Se nhora de 
Fátima (excluída) e descendo até a Rua Henrique Per roni, por 
esta (excluída) até a Rua Castro Nery, por esta (ex cluída) até a 
Rua Guilherme Lopes, por esta (excluída), contornan do a Rua 
Honorata Lopes (excluída), até a Rua Salvatori, cru zando a 
mesma e seguindo pela Rua Joaquim Pacheco (excluída ) até 
a Rua Francisca Marques, por esta (excluída) até o seu final, 
daí seguindo pela cumeada do Morro da Torre, passan do no 
final das Travessas Francisca Marques e Doutor Muri lo Fonta-
inha (ambas excluídas) e seguindo paralelo a Rua Ze lina Bar-
bosa Bravo (excluída) até o seu final, de onde segu e na dire-
ção sudoeste contornando as torres da Telemar e Emb ratel 
(ambas excluídas) e descendo até o imóvel numero 43 1 (inclu-
ído) da Rua Capitão Alonso de Faria, por esta (incl uída) a 
partir do prédio número 396 da Maçonaria (excluído)  até a 
Praça Estephânia de Carvalho, por esta (incluída) a té a Rua 
Coronel Moreira César, cruzando a mesma e seguindo pelo 
Rio Imboaçu (Limite Interdistrital) até o ponto ini cial. 
05 – Bairro Colubandê 

Do cruzamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho  
(antiga Avenida Maricá) com o Rio Alcântara, subind o por 
este e pelo Rio Colubandê (Limite Interdistrital) a té o Rio Tri-
bobó ou Rio das Pedras (Limite Interdistrital), sub indo por 
este até a Rua Fued Moisés, por esta (incluída) até  a Rua Ex-
pedicionário Aristides José da Silva (incluída). De ste ponto 
seguindo em linha reta na direção Noroeste, cruzand o a Ro-
dovia RJ-104 (Rodovia Niterói-Alcântara) no seu enc ontro 
com a Alameda Engenheiro João Córner (incluído), de  onde 
sobe na direção oeste até a cumeada do Morro (cota 148m), 
daí seguindo na direção sudoeste pela cumeada do mo rro a 
sudeste da Rodovia RJ-104 (incluída) até a cota 163 m, de 
onde desce na direção noroeste cruzando a Rua Luiz Luquez 
ao lado do Sítio do Rogério e do imóvel de número 1 168 (am-
bos excluídos) e subindo na direção noroeste até a o cume do 
Morro Vista Alegre (cota 157m), de onde segue na di reção 
oeste pela cumeada do morro até o cume do Morro da Água 
Mineral (cota 189m). Deste ponto descendo em linha reta na 

direção norte até o final da Rua Rio Nilo, por esta  (excluída) 
até a Rua Salvatori, cruzando a mesma e seguindo at é a Rua 
São Gabriel, por esta (excluída) até o seu final, c ontornando a 
Rua Maria Augusta da Cunha (excluída) e pela encost a do 
Morro descendo na direção norte até o final da Rua Jaime 
Magalhães, por esta (excluída) até a Rua Virginia M agalhães, 
por esta (excluída) até a Estrada Vereador Luiz Car los da Silva 
(antiga Estrada do Malafaia), por esta (excluída) a té a Avenida 
Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá),  por esta 
até o ponto inicial. 
06 – Bairro Cruzeiro do Sul 

Do encontro da Rua Manoel Serrão com a Estrada Co-
vanca, seguindo por esta (excluída) até a Rua Jaime  Bitten-
court, por esta (excluída) até a Rua Capitão Mucio Levy, por 
esta (excluída) até a Rua João Peixoto, por esta (i ncluída), daí 
seguindo pelos fundos dos imóveis (excluídos) das R uas 
Capitão Múcio Levy, Vicente de Lima Cleto, Maria de  Castro 
Bastos e Angustura (Todas excluídas) até os seus im óveis 
números 96 (excluído) e 98 (incluído), de onde segu e pela Rua 
Riachuelo (excluída) até a Rua Tuiuti, por esta (ex cluída) até a 
Rua Manoel Serrão, por esta (excluída) até o ponto inicial. 
07 – Bairro Engenho Pequeno I 

Do cruzamento da Rua Waldir dos Santos (antiga Es-
trada do Engenho Pequeno) com o Rio Imboaçu, descen do 
por este (Iimite Interdistrital) até os limites da Pedreira A-
nhanguera (excluída), daí subindo na direção leste,  pela cu-
meada do Morro Vista Alegre (cotas 34m e 186m) e de scendo 
até o encontro da Rua Expedicionário Anélio de Camp os Cruz 
(incluída) com a Rua Waldir dos Santos (antiga Estr ada do 
Engenho Pequeno), por esta (incluída) até a Rua Sal vatori, por 
esta (excluída) até a Rua Rio Nilo, por esta (exclu ída) até o 
seu final. Deste ponto subindo na direção sul, pass ando pelo 
cume do Morro da Água Mineral (cota 189m) e descend o até o 
ponto mais alto (cota 100m) da Estrada Acácio Rapos o (antiga 
Estrada do Lacomba), descendo por esta (Limite Inte rdistrital) 
até a Servidão para a Rua Waldir dos Santos (escada ria), por 
esta (Limite Interdistrital) até a Rua Waldir dos S antos (antiga 
Estrada do Engenho Pequeno), por esta (Limite Inter distrital) 
até o ponto inicial. 
08 – Bairro Estrela do Norte 

Encontro da Rua General Antônio Rodrigues com a 
Rua Doutor Nilo Peçanha, daí cruzando o trajeto da extinta Via 
Férrea até a Avenida Presidente Kennedy, por esta a té o seu 
imóvel número 623 (excluído), de onde segue pelo mu ro do 
Clube Esportivo Mauá (incluído), passando no final da Rua 
Maria Nazaré (excluída), fundos dos imóveis (excluí dos) da 
Rua Francisco Alves (excluída), final das Travessas  Regina de 
Moraes, Trazilbo Filgueira, Olivia Faria Barbeiro e  Teodoro 
Barbeiro e Anair Amarante (todas excluídas) até o f inal da Rua 
Viriato Fialho, por esta (excluída) até a Rua Franc isco Tava-
res, por esta (toda incluída) até a Travessa Cordei ro, por esta 
(incluída) até a Avenida Presidente Kennedy, cruzan do a 
mesma e seguindo em linha reta na direção sudeste c ruzando 
o Trajeto da Extinta Via Férrea, cruzando a Rua Dou tor Nilo 
Peçanha entre os seus imóveis números 543 (incluído ) e 577 
(excluído) e se prolongando paralelo ao Cemitério d e São 
Miguel (excluído) até o cume do Morro de São Miguel . Deste 
ponto seguindo na direção sudoeste pela cumeada do Morro 
até o encontro da Avenida João Carlos (excluída) co m a Rua 
Argeu de Almeida Soares (antiga Estrada do Boqueirã o Pe-
queno), por esta (incluída) a partir do seu imóvel número 794 
(incluído) até a Rua Teixeira da Freitas, por esta (incluída) até 
a Rua Júlio Teixeira de Oliveira, por esta (excluíd a) até a Rua 
Astrogildo do Amaral, por esta (excluída) até a Rua  General 
Antônio Rodrigues, por esta (excluída) até o ponto inicial. 
09 – Bairro Fazenda dos Mineiros 

Do cruzamento do Rio Salgueiro com a Estrada das 
Palmeiras, seguindo por esta (excluída) até a Rua F rancisco 
Antônio de Almeida, por esta (excluída) até a Rua C oronel 
Andrade Vilela, por esta (incluída) até a Estrada d e Itaúna, por 
esta (excluída) até a Estrada de Itaóca, por esta ( excluída) até 
a Ponte do Rodízio no Canal do Imboaçu, subindo por  este 
até o Rio Salgueiro, subindo por este até o ponto i nicial. 
10 – Bairro Galo Branco 

Do encontro da Rua Jaime Wainer com a Rua Astro-
gildo do Amaral, seguindo por esta (incluída) até a  Rua Júlio 
Teixeira de Oliveira, por esta (incluída) até a Rua  Teixeira de 
Freitas (excluída), de onde segue na direção nordes te, cru-
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zando a Rua Argeu de Almeida Soares (antiga Estrada  do 
Boqueirão Pequeno) ao lado dos seus imóveis números  794 e 
795 (ambos excluído) e acima da Avenida João Carlos  (incluí-
da), de onde segue pela cumeada do Morro de São Mig uel, 
passando acima do Cemitério de São Miguel (excluído ) e des-
cendo na direção leste até o final da Rua Mário Set te, por esta 
(excluída) até a Servidão que a liga com a Rua Muri lo Pires, 
por esta (excluída) até a Rua Murilo Pires, por est a (excluída) 
até a Rua Leoberto Leal, por esta (excluída) até a Servidão 
que a liga com a Rua Alzira Duque Estrada, por esta  (excluída) 
até a Rua Alzira Duque Estrada, cruzando a mesma e seguin-
do pela Rua Otávio Martins (incluída) até a Rua Gui lherme dos 
Santos Andrade, cruzando a mesma e seguindo pela Ru a 
Antônio dos Santos Andrade (incluída) até o seu fin al, daí se 
prolongando em linha reta na direção sudeste até o cume do 
Morro, de onde desce na direção sudeste, passando  no final 
da Rua Nestor Moreira (incluída) e abaixo do Reserv atório de 
água da CEDAE (excluído) e ao lado da Escola Munici pal Al-
berto Torres (excluída) até o encontro do prolongam ento da 
Rua Major Peixoto Guimarães com a Avenida Jornalist a Ro-
berto Marinho (antiga Avenida Maricá), cruzando a m esma até 
o seu encontro com a Estrada Vereador Luiz Carlos d a Silva 
(antiga Estrada do Malafaia), seguindo por esta (in cluída) até 
a Rua Amazonas Álvares (excluída). Deste ponto cruz ando a 
Estrada Vereador Luiz Carlos da Silva (antiga Estra da do Ma-
lafaia) e seguindo pela Rua Antônio Toledo (incluíd a) até a 
Rua Argeu de Almeida Soares (antiga Estrada do Boqu eirão 
Pequeno), por esta (excluída) até a Rua José Louren ço de 
Azevedo, por esta (excluída) até a Rua Antônio Xavi er, por 
esta (excluída) até a Rua Joaquim Guedes, cruzando a mesma 
ao lado do imóvel número 311 (incluído) e seguindo pelos 
fundos dos imóveis (excluídos) da Rua Joaquim Guede s (ex-
cluída) até a Rua José Guedes, por esta (incluída) até a Rua 
Jaime Wainer, por esta (incluída) até o ponto inici al. 
11 – Bairro Itaóca 

Do cruzamento da Estrada de Itaóca (Ponte do Rodizi -
o) com o Canal do Imboaçu, descendo por este até a Orla 
Marítima, seguindo pela Orla passando pela Ponta da s Ostras, 
Praia de São João, Praia da Luz, Ponta da Itaóca, P raia da 
Caieira e Praia de São Gabriel até a Foz do Rio das  Palmeiras, 
subindo por este até a Estrada do Quintanilha, por esta (ex-
cluída) até a Rua Ibiapeba, por esta (excluída) até  a Avenida 
Antônio Francisco Lisboa, por esta (excluída) até o  Rio Sal-
gueiro, por este até o Canal do Imboaçu, por este a té o ponto 
inicial. 
12 – Bairro Itaúna 

Do encontro da Estrada da Ladeira com a Rua Coronel  
Andrade Vilela, seguindo por esta (excluída) até a Rua Fran-
cisco Antônio de Almeida, por esta (incluída) até a  Rua Libo-
rina Silva, por esta (incluída) até a Rua Valentim Magalhães, 
por esta (incluída) até a Rua Inácio Lourenço (excl uída), daí 
retornando pela Rua Valentim Magalhães (incluída) a té a Es-
trada da Trindade, por esta (incluída) a partir do seu imóvel 
número 2575 (incluído) até a Rua Narciza Maria de L ima, por 
esta (incluída), incluíndo a Rua João Santana até a  Rua Se-
bastião Ramos, por esta (incluída) até o seu final,  de onde 
segue em linha reta na direção sudeste, cruzando a Rodovia 
BR-101 (Rodovia Governador Mário Covas) ao lado do Posto 
da Polícia Rodoviária Federal (excluído) e se prolo ngando até 
o final da Rua Expedicionário Hamilton da Silva Cos ta (exclu-
ída). Deste ponto seguindo pelo muro da Garagem da Auto 
Viação Rio Ita (incluída), passando pelos fundos do s imóveis 
(excluídos) das Ruas Expedicionário Hamilton da Sil va Costa 
e Ramos Coelho (ambas excluídas) até o seu final, d aí se-
guindo em linha reta na direção Sul até a Rua Raimu ndo de 
Macedo, por esta (excluída) até a Rua Moreira de Sá , por esta 
(excluída) até a Rua Machado de Castro, por esta (e xcluída) 
até a Rua Vicente de Lima Cleto, cruzando a mesma e  seguin-
do pela Estrada da Covanca (incluída) até a Rua Cap itão João 
Rodrigues Moita, por esta (incluída) até o seu fina l, daí se 
prolongando até a Rua José Moura e Silva, por esta (incluída) 
até a Estrada da Conceição, por esta (excluída) até  a Rodovia 
BR-101, cruzando a mesma e seguindo até o encontro da 
Estrada da Conceição com a Estrada da Ladeira, por esta 
(incluída) até o ponto inicial. 
13 – Bairro Jardim Alcântara 

Do cruzamento da Rodovia RJ-104 - Rodovia Niterói-
Alcântara (Limite interdistrital) com o Rio Alcânta ra, descendo 

por este até a Avenida Jornalista Roberto Marinho ( antiga 
Avenida Maricá), por esta até o Viaduto na Rodovia RJ-104 
(Rodovia Niterói-Alcântara), por esta (limite Inter distrital) até o 
ponto inicial. 
14 – Bairro Lindo Parque I 

Do encontro da Rua Capitão Alonso de Faria com a 
Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, seguind o por 
esta (Limite Interdistrital) até a Rua Coronel Joaq uim Serrado, 
por este (Limite Interdistrital) até a Travessa Ism ael Branco, 
por esta (excluída) até a Travessa Miguel Pinto, po r esta (ex-
cluída) até o seu imóvel número 347 (excluído), cru zando a 
mesma e seguindo pela Travessa João Boffet (excluíd a) até o 
seu final, de onde segue na direção nordeste pela c umeada 
do morro, passando acima e a sudeste das Ruas Padre  Mar-
chet, Cardeal Mazarino e Aurora (todas excluídas) a té um 
ponto nos fundos da maçonaria, imóvel número 396 (e xcluí-
da) na Rua Capitão Alonso de Faria, por esta (exclu ída) até o 
ponto inicial. 
15 – Bairro Luiz Caçador 

Do encontro da Rodovia BR-101 (Rodovia Governador 
Mário Covas) com o Rio Mutondo, subindo por até a R ua Vital 
Brasil, por esta (excluída) até a Estrada da Trinda de, cruzando 
a mesma até a Rua Jequitinhonha (incluída), daí seg uindo 
pela Estrada da Trindade (excluída) até a Rua Marab á, por 
esta (excluída) até a Rua Petrópolis, cruzando a me sma e 
seguindo pela Rua Moreira de Sá (incluída) até o se u final, daí 
seguindo na direção nordeste pelo muro da Garagem d a Auto 
Viação Rio Ita (excluída), passando pelos fundos do s imóveis 
(incluídos) das Ruas Raimundo Macedo, Ramos Coelho e 
Expedicionário Hamilton da Silva Costa (todas inclu ídas) até a 
Rodovia BR-101 (Rodovia Governador Mário Covas), po r esta 
até o ponto inicial 
16 – Bairro Mutondo 

Do encontro da Estrada dos Menezes com a Avenida 
Jornalista Roberto Marinho (Antiga Avenida Maricá),  seguindo 
por esta até o Caminho de acesso a Rua Major Peixot o Gui-
marães (excluída), daí subindo em linha reta na dir eção noro-
este, passando ao lado da Escola Municipal Alberto Torres 
(incluída), abaixo do Reservatório de água da CEDAE  (incluí-
do) e do final da Rua Nestor Moreira (excluída) até  o cume do 
morro, de onde desce até o final da Rua Antônio dos  Santos 
Andrade, por esta (excluída) até a Rua Guilherme do s Santos 
Andrade, cruzando a mesma e seguindo pela Rua Otávi o Mar-
tins (excluída) até a Rua Alzira Duque Estrada, cru zando a 
mesma e seguindo pela Servidão que a liga com a Rua  Leo-
berto Leal, por esta (incluída) até a Rua Leoberto Leal, por 
esta (incluída) até a Rua Murilo Pires, por esta (i ncluída) até a 
Servidão que a liga com a Rua Mário Sette, por esta  (incluída) 
até a Rua Mário Sette, por esta (toda incluída) até  a Rua Álva-
ro Esteves, por esta (incluída) até o seu imóvel nú mero 434 
(incluído), daí cruzando a mesma e seguindo pela Av enida 
Bóris (incluída) até a Rua Senador Pereira Lobo, po r esta (in-
cluída) até a Rua Tenente Bráulio, cruzando a mesma  ao lado 
do seu imóvel número 245 (incluído) e seguindo pela  Traves-
sa Carlos Cruz (excluída) até a Rua Doutor Nilo Peç anha, cru-
zando a mesma entre os seus imóveis números 1075 (e xcluí-
do) e 1079 (incluído) e se prolongando em linha ret a na dire-
ção norte  até o Trajeto da Extinta Via Férrea, por  este até a 
Travessa Margarida, por esta (excluída) até a Rua D outor Al-
fredo Backer, cruzando a mesma e subindo pela Rua M ajor 
Azeredo Coutinho (excluída) até a Rua Genésio Pedro  Macha-
do, cruzando a mesma  e subindo pela Rua Demétrio d e Sou-
za (excluída) até o seu final, no cume do morro, de  onde des-
ce em linha reta na direção sudeste, passando a sud oeste do 
final da Rua Rio Bonito (incluída) até o final da R ua Nestor 
Amaral, por esta (incluída) até a Rua Niterói, por esta (incluí-
da) até a Estrada dos Menezes (excluída) o ponto in icial. 
17 – Bairro Mutuá 

Do encontro da Avenida Presidente Kennedy com a 
Avenida Dezoito do Forte, seguindo por esta (incluí da) até a 
Rua Floriano Lima, por esta (incluída) até a Rua Ca lifórnia, por 
esta (excluída) até um ponto fronteiro do encontro da Rua 
Júlio Horta Barbosa com a Rua Simão Lima. Deste pon to se-
guindo em linha reta na direção nordeste, passando entre os 
imóveis números 243 (incluído) e 255 (excluído) da Rua Júlio 
Horta Barbosa até a Rua Simão Lima, por esta (inclu ída) até a 
Rua José Cavalheiro, por esta (incluída) até a Rua Alberto 
Macedo Soares, por esta (excluída) até a Rua Corone l Rodrigo 
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de Carvalho, por esta (incluída) até a Rua Belarmin o Ferreira, 
por esta (excluída) até a Escadaria que a liga com a Rua Igua-
çu, subindo por esta (incluída) até a Rua Iguaçu, p or esta 
(incluída) até a Rua Mutuá, por esta (incluída) até  Rua Arnaldo 
de Jesus, por esta (incluída) até a Rua General Car onbert, por 
esta (excluída) até a Rua Osório Dutra, por esta (e xcluída) até 
a Travessa Antenor Francisco da Cruz, por esta (inc luída) até 
a Rua Coronel Camisão, por esta (incluída) até a Av enida Pau-
la Lemos, por esta (incluída) até o seu imóvel núme ro 463 
(incluído), daí cruzando a mesma e seguindo pela Es trada da 
Conceição (excluída) até a Estrada da Covanca, por esta (ex-
cluída) até a Rua Manoel Serrão, por esta (incluída ) até o seu 
imóvel número 946 (excluído), cruzando a mesma e se guindo 
pela Travessa Ferreira Falcão (excluída) até a Rua Coronel 
Álvaro de Andrade (incluída), daí seguindo pela ser vidão de 
acesso a Rua Antenor Nascente (excluída) até o fina l da Rua 
Antenor Nascente, por a Rua Francisco esta (excluíd a) até a 
Rua Doutor Laureano, por esta (excluída) até a Rua Peleuzio 
Araújo, por esta (excluída) até a Rua Antônio Corre a, por esta 
(excluída) até a Rua General Bruce, por esta (inclu ída) a partir 
do seu imóvel número 130 (incluído) até a Avenida P aula Le-
mos, por esta (incluída) até a Rua Dezoito do Forte , por esta 
(incluída) até a Rua Rosa Vieira, por esta (incluíd a) até o seu 
final, daí se prolongando até o final da Rua Franci sco Tava-
res, por esta (excluída) até a Rua Viriato Fialho, por esta (in-
cluída) até o seu final no muro do Clube Esportivo Mauá (ex-
cluído). Deste ponto seguindo pelo muro do Clube Es portivo 
Mauá, passando no final das Travessas Teodoro Barbe iro, 
Olivia Faria Barbeiro, Trasilbo Filgueira e Regina de Moraes 
(Todas incluídas), contornando a Rua Francisco Alve s (incluí-
da) até o final da Rua Maria Nazareth, por esta (in cluída) até a 
Avenida Presidente Kennedy, por esta (excluída) até  o ponto 
inicial. 
18 – Bairro Mutuaguaçu 

Do encontro da Rua Ismael Passos com a Estrada da 
Conceição, seguindo por esta a partir do seu imóvel  número 
802 (excluído) até a Avenida Paula Lemos, cruzando a mesma 
e seguindo pelos fundos dos imóveis (excluídos) da Avenida 
Paula Lemos (excluída) a partir do seu imóvel númer o 463 
(excluído) até a Rua Coronel Camisão, por esta (exc luída) até 
a Travessa Antenor Francisco da Cruz, por esta (exc luída) até 
a Rua Osório Dutra, por esta (incluída) até a Rua G eneral Can-
robert, por esta (incluída) até a Rua Ismael Passos , por esta 
(incluída) até o ponto inicial. 
19 – Bairro Mutuapira 

Do encontro da Estrada da Conceição com a Rua Te-
nente José Moura e Silva, seguindo por esta (excluí da) até um 
ponto fronteiro da Rua Capitão João Rodrigues Moita . Deste 
ponto seguindo em linha reta até o final da Rua Cap itão João 
Rodrigues Moita, por esta (excluída) até a Estrada da Covan-
ca, por esta (incluída) até a Rua Fausto de Souza, por esta 
(incluída) até a Rua Januário Freire, por esta (inc luída) até a 
Rua Raul Brandão, por esta (incluída) até a Rua Jai me Bitten-
court, por esta (incluída) a partir do seu imóvel n úmero 257 
(incluído) até a Estrada da Covanca, por esta (incl uída) até a 
Estrada da Conceição, por esta (excluída) até o pon to inicial. 
20 – Bairro Nova Cidade 

Do encontro da Rua Moreira de Sá (excluída) com a 
Rua Petrópolis, seguindo por esta (excluída) até a Rua Acari, 
por esta (excluída) até a Rua Pastor Waldemar Zarro , por esta 
até a Avenida Presidente Kennedy, cruzando a mesma e se-
guindo em linha reta na direção sul, cruzando o Tra jeto da 
Extinta Via Férrea e passando entre os imóveis núme ros 1075 
(incluído) e 1079 (excluído) da Rua Doutor Nilo Peç anha, cru-
zando a mesma e seguindo pela Rua Carlos Cruz (incl uída) 
até a Rua Tenente Bráulio, cruzando a mesma ao lado  do seu 
imóvel número 245 (excluído) e seguindo pela Rua Se nador 
Pereira Lobo (excluída) até a Avenida Bóris, por es ta (excluí-
da) até a Rua Alexandre Cruz (incluída). Deste pont o descen-
do em linha reta na direção norte até o final da Ru a Visconde 
de Sepetiba, por esta (excluída) até a Rua Doutor N ilo Peça-
nha, por esta (excluída) até a Rua Major Sampaio (i ncluída), 
daí cruzando a Rua Doutor Nilo Peçanha e seguindo e m linha 
reta na direção norte, passando paralelo a Praça do  Trabalha-
dor (incluída), cruzando o Trajeto da Extinta Via F érrea e se 
prolongando até o encontro da Avenida Presidente Ke nnedy 
com a Rua Manoel Serrão, por esta (excluída) até a Rua Antô-
nio Pires, por esta (excluída) até a Rua Maria Céli a, por esta 

(incluída) a partir do seu imóvel número 206 (inclu ído) até a 
Rua Riachuelo, por esta (incluída) até a Rua Angust ura, por 
esta (incluída) a partir do seu imóvel número 96 (i ncluído) até 
a Rua Vicente de Lima Cleto, por esta (excluída), c ontornando 
a Rua Maria de Castro Alves (excluída) e seguindo a té a Rua 
Comandante Múcio Levy, por esta (incluída) até o se u imóvel 
número 263 (incluído), daí seguindo pela Rua Raul B randão 
(excluída) até a Rua Fausto de Souza, por esta (exc luída) até a 
Estrada da Covanca, por esta (excluída) até a Rua V icente de 
Lima Cleto, cruzando a mesma e seguindo pela Rua Ma chado 
de Castro (incluída) até a Rua Moreira de Sá, por e sta (excluí-
da) até o ponto inicial. 
21 – Bairro Palmeiras 

Do cruzamento do Rio Salgueiro com a Avenida Antô-
nio Francisco Lisboa, seguindo por esta até a Rua I biapaba, 
por esta até a Estrada do Quintanilha, por esta (in cluída) até o 
Rio Palmeiras, descendo por este até a sua foz na O rla Marí-
tima, por esta até a foz do Rio Guaxindiba, subindo  por este 
(Limite interdistrital) até a Foz do Rio Alcântara,  subindo por 
este (Limite Interdistrital) até o Rio Salgueiro, s ubindo por 
este até o ponto inicial. 
22- Bairro Pedro de Alcântara 

Do cruzamento da Linha de Transmissão de Energia 
Elétrica sobre a Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói-Al cântara), 
seguindo por esta (Limite Interdistrital) até o Via duto sobre a 
Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), 
por esta até a Estrada dos Menezes (incluída), daí seguindo 
pela Rua Niterói (excluída) até a Rua Nestor Amaral , por esta 
(excluída) até o seu final, de onde segue em linha reta na di-
reção Noroeste passando no final da Rua Niterói (ex cluída) e 
a sudoeste do final da Rua Rio Bonito (excluída) e subindo até 
o cume do morro, no final da Rua Demétrio de Souza,  des-
cendo por esta (incluída) até a Rua Genésio Pedro M achado, 
cruzando a mesma e seguindo pela Rua Major Azeredo Couti-
nho (incluída) até a Rua Doutor Alfredo Backer, cru zando a 
mesma e seguindo pela Travessa Margarida (incluída)  até o 
Trajeto da Extinta Via Férrea, por este até o Rio A lcântara, 
descendo por este até a Linha de Transmissão de Ene rgia 
Elétrica, seguindo por esta (Limite interdistrital) , passando 
paralelo a Rua Adelaide Lima (excluída), cruzando n ovamente 
o Trajeto da Extinta Via Férrea e seguindo até o po nto inicial 
23 – Bairro Porto do Rosa 

Do cruzamento do Canal do Rio Imboaçu (Ponte do 
Rodízio) com a Estrada de Itaoca, seguindo por esta  até a 
Estrada de Itaúna, por esta até a Estrada da Ladeir a, por esta 
(excluída) até o seu encontro com a  Estrada da Con ceição. 
Deste ponto seguindo em linha reta na direção sudoe ste cru-
zando a Rodovia BR-101 (Rodovia Governador Mário Co vas) 
até a Estrada da Conceição, por esta (incluída) até  o seu imó-
vel número 802 (incluído), daí seguindo pela Rua Is mael Pas-
sos (excluída) até a Rua Lins do Rego, por esta (ex cluída) até 
a Rua Arnaldo Souza Carvalho, por esta (excluída) a té a Rua 
Capitão Alfredo Souza Lima, por esta (excluída) à p artir do 
seu imóvel número 2570 (excluído) até a Rua Roberto  Duarte, 
por esta (excluída) até o seu final, daí se prolong amento em 
linha reta até o Canal do Rio Porto do Rosa, descen do por 
este até o Canal do Rio do Imboaçu, subindo por est e até o 
ponto inicial. 
24 – Bairro Recanto das Acácias 

Do cruzamento do Rio Alcântara com a Rodovia BR–
101 (Rodovia Governador Mário Covas), seguindo por esta até 
um ponto 60 metros após o posto da Policia Rodoviár ia Fede-
ral (incluída), daí seguindo em linha reta na direç ão noroeste 
passando no final das Ruas Sebastião Ramos e João S antana 
(ambas excluídas) e fundos dos imóveis (excluídos) da Rua 
Narcisa Maria de Lima (excluída) até a Estrada de T rindade, 
por esta (excluída) até o seu imóvel número 2575 (e xcluído), 
daí cruzando a Estrada da Trindade e seguindo pela Rua Va-
lentim Magalhães (excluída) até a Rua Inácio Louren ço, por 
esta (excluída) até a Estrada Jorge Canela (antiga Estrada da 
Sapucaia), por esta (excluída) até a Rua Pedro Antô nio Salino, 
por esta (excluída) até a Rua Carlos Pimentel (excl uída), daí 
se prolongando em linha reta na direção nordeste at é o Rio 
Alcântara, subindo por este (Limite Interdistrital)  até o ponto 
inicial. 
25 – Bairro Rocha 

Encontro da Avenida Humberto de Alencar Castelo 
Branco (Limite Interdistrital) com a Rua Capitão Al onso de 
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Faria, seguindo por esta (incluída) até o prédio nú mero 396 da 
Maçonaria (incluído), cruzando a mesma e subindo na  direção 
nordeste, passando entre os imóveis números 431 (ex cluído) 
e 631 (incluído) da Rua Capitão Alonso de Faria e s e prolon-
gando pela cumeada do Morro da Torre, contornando a s tor-
res da Embratel e Telemar (ambas incluídas), passan do para-
lelo a Rua Zelina Barbosa Bravo (incluída), final d as Traves-
sas Doutor Murilo Fontainha e Francisca Marques (am bas 
incluídas) até o final da Rua Francisca Marques, po r esta (in-
cluída) até a Rua Joaquim Pacheco, por esta (incluí da) até a 
Rua Salvatori, cruzando a mesma e seguindo pela Rua  Gui-
lherme Lopes (incluída), daí seguindo na direção no rdeste 
pela encosta do morro Menino de Deus (incluído), pa ssando a 
noroeste do final da Rua Honorata Lopes (incluída),  final das 
Travessas “2”, “3” e “4” (todas incluídas), passand o abaixo 
da Rua Projetada “A” (incluída), contornando pelos fundos da 
Igreja de Nossa Senhora de Fátima (incluída), passa ndo para-
lelo as Travessas Projetada "A", Projetada "B" e Pr ojetada 
"E" (Todas incluídas) até o encontro da Rua Arthur Alves da 
Mota (excluída) com a Rua Astrogildo do Amaral, por  esta 
(incluída) até a Rua Jaime Wainer, por esta (excluí da) até a 
Rua José Guedes, por esta (excluída) até a Rua Joaq uim 
Guedes, por esta (incluída) até o seu imóvel número  311 (ex-
cluído), cruzando a mesma e seguindo pela Rua Antôn io Xa-
vier (incluída) até a Rua José Lourenço Azevedo, po r esta 
(incluída) até a Rua Argeu de Almeida Soares (antig a Estrada 
do Boqueirão Pequeno), por esta (incluída) até a Ru a Antônio 
Toledo, por esta (excluída) até a Estrada Vereador Luiz Carlos 
da Silva (antiga Estrada do Malafaia), cruzando a m esma no 
seu encontro com a Rua Amazonas Álvares (excluída),  daí 
seguindo pela Estrada Vereador Luiz Carlos da Silva  (incluí-
da) até a Rua Virgínia Magalhães, por esta (incluíd a) até a Rua 
Jaime Magalhães, por esta (incluída) até o seu fina l, daí su-
bindo em linha reta na direção sul, cruzando a cume ada do 
morro e descendo até o final da Rua São Gabriel, po r esta 
(incluída), contornando a Rua Maria Augusta da Cunh a (inclu-
ída) e seguindo até a Rua Salvatori, por esta (incl uída) até a 
Rua Lombardia (excluída), de onde cruza a Rua Salva tori e 
segue pela Rua Rio Nilo (incluída) até o seu final,  daí retor-
nando até a Rua Salvatori, por esta (incluída) até a Rua Waldir 
dos Santos, por esta (excluída) até a Rua Anélio do s Campos 
Cruz (excluída), de onde sobe em linha reta na dire ção oeste, 
pela cumeada do Morro Vista Alegre (cotas 186m e 34 m), cru-
zando a Pedreira Anhanguera e descendo até o Rio Im boaçu, 
descendo por este (Limite Interdistrital) até a Ave nida Castelo 
Branco, por esta (Limite Interdistrital) até o pont o inicial. 
26 – Bairro Salgueiro 

Do encontro da Rua Liborina Silva com a Estrada das  
Palmeiras, seguindo por esta (incluída) até o Rio S algueiro, 
por este até o Rio Alcântara, subindo por este (Lim ite Interdis-
trital) até um ponto fronteiro a Rua Pedro Antônio Salino. 
Deste ponto seguindo em linha reta na direção sudoe ste até o 
encontro da Rua Carlos Pimentel (incluída) com a Ru a Pedro 
Antônio Salino, por esta (incluída) até a Estrada J orge Canela 
(antiga Estrada da Sapucaia), por esta (incluída) a té a Rua 
Inácio Lourenço, por esta (incluída) até a Rua Vale ntim Maga-
lhães, por esta (incluída) até a Rua Liborina Silva , por esta 
(incluída) até o ponto inicial. 
27 – Bairro São Miguel 

Do encontro da Avenida Paula Lemos com a Rua Ge-
neral Bruce, seguindo por esta (excluída) até a Tra vessa Os-
waldo Pimentel, por esta (excluída) até a Avenida P residente 
Kennedy, cruzando a mesma e seguido em linha reta n a dire-
ção sudeste, cruzando o Trajeto da Extinta Via Férr ea, cru-
zando a Rua Doutor Nilo Peçanha entre os seus imóve is nú-
meros 759 (incluído) 761 e 780 (ambos excluídos), e  se pro-
longando entre os imóveis números 731 (incluído) e 769 (ex-
cluído) da Rua Desembargador Toledo Piza, cruzando a mes-
ma e subindo pela Rua Cretote Silva (excluída), con tornando 
a Rua Afonso Esteves de Souza (excluída) até a Rua Adilson 
Nunes, por está (incluída) até o final da Rua Mário  Sette (ex-
cluída), daí seguindo na direção oeste, pela cumead a do Mor-
ro de São Miguel até um ponto fronteiro a lateral o este do 
Cemitério de São Miguel. Deste ponto descendo em li nha reta 
passando paralelo ao Cemitério de São Miguel (inclu ído), 
cruzando a Rua Doutor Nilo Peçanha entre os seus im óveis 
números 543 (excluído) e 577 (incluído), cruzando o  Trajeto da 
Extinta Via Férrea, cruzando a Avenida Presidente K ennedy 

no seu encontro com Travessa Cordeiro, por está (ex cluída) 
até a Rua Francisco Tavares por está (excluída) até  o seu 
final, daí se prolongando até o final da Rua Rosa V ieira, por 
esta (excluída) até a Rua Dezoito do Forte, por est a (excluída) 
até Avenida Paula Lemos, por esta (excluída) até o ponto ini-
cial. 
28- Bairro Tribobo I 

Do encontro da Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói-
Alcântara) com a Estrada Acácio Raposo (antiga Estr ada do 
Lacomba), seguindo por esta (Limite Interdistrital)  até o seu 
ponto mais alto (cota 100m). Deste ponto subindo na  direção 
norte pela cumeada do morro até o cume do Morro da Água 
Mineral (cota 189m), daí seguindo na direção leste pela cume-
ada do morro (cota 142m) até a cota 157m, de onde d esce na 
direção sul cruza a Rua Luiz Luquez ao lado do imóv el núme-
ro 1168 (incluído) e sobe na direção sudeste passan do ao 
lado do sítio do Rogério (incluído) até a cota 148m  na cumea-
da do morro, seguindo por esta na direção nordeste passan-
do pela cota 164m até a cota 148m, de onde desce na  direção 
leste até o encontro da Alameda Engenheiro João Cór ner 
(excluída) com a Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói-Al cântara), 
cruzando a mesma e se prolongando até o encontro da  Rua 
Expedicionário Aristides José da Silva (excluída) c om a Rua 
Fued Moisés, por esta (excluída) até o Rio das Pedr as ou Rio 
Tribobó, subindo por este (Limite Interdistrital) a té a Rodovia 
RJ-104 (Rodovia Niterói-Alcântara), por esta (Limit e Interdis-
trital) até o ponto inicial. 
29- Bairro Trindade 

Do cruzamento do Rio Alcântara com o Trajeto da Ex-
tinta Via Férrea (Ponte), seguindo por este até um ponto fron-
teiro do encontro da Avenida Presidente Kennedy com  a Rua 
Pastor Waldemar Zarro. Deste ponto cruzando a Aveni da Pre-
sidente Kennedy e seguindo pela Rua Pastor Waldemar  Zarro 
(excluída) até a Rua Acari, por esta (incluída) até  a Rua Petró-
polis, por esta (incluída) até a Rua Marabá, por es ta (incluída) 
até a Estrada da Trindade, por esta (incluída) até a Rua Vital 
Brasil, por esta (incluída) até o Rio Mutondo, desc endo por 
este até o Rio Alcântara, subindo por este (Limite Interdistri-
tal) até o ponto inicial. 
30 – Bairro Vila Yara 

Do encontro da Rua Carlos Gianelli com o Trajeto da  
Extinta Via Férrea (Avenida Presidente Kennedy), se guindo 
por este até a Rua Sá Carvalho, por esta (incluída)  até a Rua 
João da Silvares, por esta (incluída) até a Rua Est ado do Rio 
(excluída), daí se prolongando até o Rio Imboaçu, d escendo 
por este (Limite Interdistrital) até a Rua José Arg eu da Cruz 
Barroso, por esta (incluída) até a Rua Carlos Giane lli, por esta 
(incluída) até o ponto inicial. 
31 – Bairro Zé Garoto I 

Do encontro da Travessa Ismael Branco com a Rua 
Coronel Joaquim Serrado, seguindo por esta (Limite Interdis-
trital) até o encontro da Rua Doutor Francisco Port ela (excluí-
da) com a Rua Coronel Moreira Cesar, por esta (Limi te Inter-
distrital) até o Rio Imboçu. Deste ponto seguindo e m linha 
reta na direção Sul, passando paralelo à Praça Este phânia de 
Carvalho (excluída) até a Rua Capitão Alonso de Far ia, por 
esta (excluída) até a Maçocaria,  imóvel número 396  (excluí-
da), de onde segue na direção sudoeste pela cumeada  do 
morro, passando a acima e a sudeste das Ruas Aurora , Car-
deal Mazarino e Padre Marchet (todas incluídas) até  o final da 
Travessa João Buffet, descendo por esta (incluída) até a Tra-
vessa Miguel Pinto, por esta (incluída) a partir do  seu imóvel 
número 347 (incluído) até a Travessa Ismael Branco,  por esta 
(incluída) até o ponto inicial 

BAIRROS DOS 2º DISTRITO 
(IPIÍBA) 

32 – Bairro Almerinda 
Do cruzamento do Rio Colubandê ou Alcântara com a 

Rodovia RJ–104 (Rodovia Niterói– Alcântara), seguin do por 
esta (Limite Interdistrital) até a Rua Tenente Carl os Augusto 
ou Rua Joadélio de Paula Codeço, por esta (incluída ) até a 
Rua Cristiano Otoni, por esta (excluída) até a Rua Joaquim 
Rafael, por esta (incluída) até a Rua Luiz Renout, por esta 
(incluída) até a Rua Fernandes Queiroz, por esta (e xcluída) até 
a Rua Francisco Rabelo da Silva, por esta (excluída ) até a Rua 
Joaquim Rafael, por esta (incluída) até a Rua Gonza ga Ramos, 
por esta (excluída) até a Rua Militino Domingues, p or esta 
(excluída ) até a Rua Eva Resende, por esta (incluí da) à partir 
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do seu imóvel número 144 (incluído) até a Rua Elvir a das Do-
res, por esta (incluída) até a Rua Augusto Moreth, por esta 
(incluída) até o seu final, daí descendo pelo Córre go do Joc-
key até o Rio Colubandê, descendo por este (Limite Interdis-
trital) até o ponto inicial. 
33 - Bairro Amendoeira 

Do encontro da Avenida Governador Geremias de Ma-
tos Fontes (antiga Estrada das Pedrinhas) com a Est rada Raul 
Veiga, seguindo por esta (Limite Interdistrital) at é a Rua Felipe 
Mascarenhas, por esta (incluída) até a Estrada Nazá rio Ma-
chado, por esta (incluída) até a Escola Municipal A ntônio Car-
los Jobim (excluída), cruzando a Estrada Nazário Ma chado e 
seguindo pela Rua Raimundo Corrêa (incluída) até o seu imó-
vel  número 227 (excluído), daí cruzando a mesma e seguindo 
pela Rua Catarino Conrado (incluída) até a Rua Roqu e de 
Almeida, por esta (incluída) até a Rua Capristano d e Abreu, 
por esta (incluída) a partir do seu imóvel número 8 00 (excluí-
do) até um ponto antes do imóvel número 340 (excluí do), cru-
zando a mesma e seguindo pela Rua Carina Xerém (inc luída) 
até a Avenida Governador Geremias de Matos Fontes ( antiga 
Estrada das Pedrinhas), por esta (incluída) até a R ua Senador 
Lima Guimarães, por esta (incluída) até a Rua Osval do Ara-
nha, por esta (excluída) até a Avenida Governador G eremias 
de Matos Fontes (antiga Estrada das Pedrinhas), por  esta 
(incluída) até o ponto inicial. 
34 – Bairro Anaia Grande 

Do encontro da Estrada do Bichinho com a Estrada do  
Anaia ou Estrada da Meia Noite, de onde segue pelo Limite do 
Perímetro Urbano, passando pelos fundos dos imóveis  (inclu-
ídos) a partir do imóvel do lote número 5 (incluído ) da Quadra 
1 da Estrada do Anaia ou Estrada da Meia Noite (inc luída) até 
um ponto após a Rua Expedicionário Atílio Piffer (i ncluída). 
Deste ponto seguindo em linha reta na direção sul ( Limite do 
Perímetro Urbano) passando no final das Ruas Expedi cioná-
rio Ataualpa Pereira Leite Filho, Odete Duarte Pint o e Osvaldi-
no Mendes Rocha (todas incluídas) até a cumeada do morro, 
de onde segue na direção sudoeste pela cumeada do m orro 
(Limite do Perímetro Urbano), passando acima das Ru as Ex-
pedicionário Clementino Machado, Osvaldino Mendes R ocha 
e Expedicionário Martins Oliveira (todas incluídas)  até a Es-
trada da Meia Noite, cruzando a mesma e seguindo pe lo Limi-
te do Perímetro Urbano, passando paralelo a Estrada  da Meia 
Noite até o seu encontro com a Avenida George Saval la Go-
mes (antiga Estrada do Anaia), daí subindo em linha  reta na 
direção noroeste (Limite do Perímetro Urbano) até a  cumeada 
do morro (cota 129m). Deste ponto seguindo na direç ão nor-
deste pela cumeada do morro, passando acima e a nor oeste 
do final das Ruas João Antônio Leandro, Antônio Nob re (am-
bas incluídas) e pelas cotas 153m, 156m, 122m, 134m , 108m, 
154m, 157m e 152m, acima do final da Rua Frederico Antônio 
Bressan (incluída), daí descendo na direção nordest e pela 
cumeada do morro, passando pelas cotas 144m e 135m até o 
encontro da Rua Capitão Firmino (excluída) com a Es trada do 
Bichinho, por esta (excluída) até o ponto inicial. 
35 - Bairro Anaia Pequeno 

Do cruzamento da Rua José Belfort Filho com o Rio 
Anaia Pequeno, subindo por este até a Avenida Maria  dos 
Anjos Costa (antiga Estrada do Anaia Pequeno), por esta (ex-
cluída) até a Rua François Severt, por esta (excluí da) até o 
seu final, daí se prolongando na direção norte até o cume do 
morro (cota 125m). Deste ponto seguindo na direção sudeste, 
pela cumeada do morro (Limite do Perímetro Urbano) pas-
sando acima do final da Rua Benedito de Oliveira, A venida 
George Savalla Gomes (antiga Estrada do Anaia Peque no ou 
da Meia Noite), Ruas Elcio de Alcântara Marins e Ge raldo José 
de Almeida (todas incluídas) e se prolongando pela cumeada 
do morro na direção sudeste, passando pela cota 124 m até a 
cota 183m no alto do Morro do Anaia Pequeno (Limite  do Pe-
rímetro Urbano), passando acima do condomínio do Pa dre 
(incluído) e descendo até o encontro da Rua Profeta  Ezequiel 
(excluída) com a Estrada do Meia Noite, por esta (e xcluída) até 
a Avenida Francisco  Azeredo Coutinho ou Estrada de  Ipiíba, 
por esta (excluída) até a Rua Sibipiruna, por esta (excluída) 
até a Rua das Azaléias, por esta (excluída) até a R ua Acácia, 
por esta (excluída) até o seu final, daí se prolong ando na dire-
ção noroeste até o imóvel do lote número 48 (incluí do) da 
Estrada Tenente Garcia,  cruzando a mesma e seguind o pela 
Rua Platão (excluída) até a Estrada do Meu Cantinho , por esta 

(excluída) a Alameda Campista, por esta (excluída) até a Ala-
meda Carioca, por esta (excluída) até o seu final. Deste ponto 
subindo o morro em linha reta na direção nordeste, passando 
pelas cotas 66m e 98m, de onde desce na direção nor oeste, 
passando pela cota 92m até o final da Rua Pedro Jos é de 
Souza Jardim, por esta (incluída) até a Rua Clodomi ro Antu-
nes da Costa, por esta (incluída) até a Rua José Be lfort Filho, 
por esta (excluída) até o ponto inicial.    
36 – Bairro Arrastão 

Do encontro da Rodovia RJ–106 (Avenida Doutor Eu-
gênio Borges) com a Estrada do Meu Cantinho, seguin do por 
esta (incluída) até a Rua Platão, por esta (incluíd a) até a Es-
trada Tenente Garcia, por esta (excluída) até Rodov ia RJ–106 
(Avenida Doutor Eugênio Borges), cruzando a mesma e  se-
guindo pela Estrada João Garcia da Rosa (excluída) até a Rua 
Hamilton José dos Santos, por esta (excluída) até a  Rua Ex-
pedicionário Humberto Alves Nogueira, por esta (exc luída) até 
a Rua Francisco Otaviano, descendo por esta (excluí da) até a 
Rua Ernesto Mendonça, por esta (excluída) até a Ave nida 
Abdias José dos Santos (antiga Estrada da Paciência  ou Es-
trada Velha de Maricá), por esta (Limite Intermunic ipal com 
Niterói) até a Rua Monte Sinai, subindo por esta (e xcluída) até 
o seu final, de onde sobe na direção nordeste pela cumeada 
do morro, passando pelas cotas 163m, 161m, 174m até  o cu-
me do Morro do Arastão (cota172m), daí                                                                                                                                                     
seguindo na direção norte pela cumeada do morro (co tas 
104m), passando acima e a leste do final da Rua Lav rador 
Augusto de Oliveira - antiga Rua dos Eucaliptos (ex cluída), 
passando acima e a oeste do final da Rua do Arrastã o (incluí-
da) até a cota 118m, de onde continua na direção no rte pela 
cumeada do morro até o final da Rua “B”, descendo p or esta 
(incluída) até a Rua Antônio Bernardo Ribeiro, cruz ando a 
mesma e seguindo pela Travessa Antônio Bernardo Rib eiro 
“2” (incluída) até o seu final, de onde se prolonga  até o alto 
do morro. Deste Ponto descendo na direção sudeste p assan-
do entre o Condomínio Residencial das Orquídeas (ex cluído) 
e os imóveis da Travessa Antônio Bernardo Ribeiro “ 1” e da 
Rua Antônio Bernardo Ribeiro (ambas incluídas) até a Rodo-
via RJ-106 (Avenida Doutor Eugênio Borges), por est a até o 
ponto inicial. 
37 – Bairro Arsenal 

Do encontro do Rio Colubandê (Limite Interdistrital ) 
com o Rio Anaia Pequeno, subindo por este até a Rua  José 
Belfort Filho, por esta (incluída) até a Rua Clodom iro Antunes 
da Costa, por esta (excluída) até a Rua Pedro José de Souza 
Jardim, por esta (excluída) até o seu final, daí su bindo em 
linha reta na direção sudeste, passando pela cumead a do 
morro (cota 92m) até a cota 98m, de onde desce na d ireção 
sudoeste, passando pela cota 66m até o final da Ala meda 
Carioca, descendo por esta (incluída) até a Estrada  do Meu 
Cantinho, por esta (excluída) até a Rodovia RJ- 106  (Avenida 
Doutor Eugênio Borges), cruzando a mesma e seguindo  pela 
Rua Antônio Bernardo Ribeiro (excluída). Deste pont o subin-
do na direção noroeste pela cumeada do morro, conto rnando 
o Condomínio Residencial das Orquídeas (incluído), passan-
do ao sul e sudoeste da Rua Antônio Bernardo Ribeir o e Tra-
vessa Antônio Bernardo Ribeiro “1” (ambas excluídas ) e con-
tinuando pela cumeada do morro, passando acima dos Con-
domínios Residencial Arsenal Ville, Mirante do Vall e, Life e 
Bela Vista (todos incluídos) até um ponto fronteiro  do final da 
Rua Geormira dos Santos Miranda (incluída), de onde  segue 
na direção sudoeste pela encosta do morro, fundos d os imó-
veis (incluídos) da Estrada Olívia Lopes (incluída)  até a Tra-
vessa Olivia Lopes (Ponte), por esta até o Rio Mari a Paula, 
descendo por este cruzando a Rodovia RJ-106 (Avenid a Dou-
tor Eugênio Borges) e descendo pelo Rio Colubandê a té o 
ponto inicial. 
38 – Bairro Coelho 

Do cruzamento da Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói–
Alcântara) com o Córrego Coelho (Ponte), subindo po r este 
até a Rua Bento de Azevedo, por esta (excluída) até  a Rua 
Martin Francisco Martins, por esta (excluída) até a  Rua Osval-
do Aranha, por esta (excluída) até a Rua Senador Li ma Maga-
lhães, por esta (excluída) até a Avenida Governador  Geremias 
de Mattos Fontes (antiga Estrada das Pedrinhas), po r esta 
(excluída) até o Córrego Coelho, daí seguindo pela Rua Carina 
Xerém (excluída) até a Rua João Capistrano de Abreu , cru-
zando a mesma próximo do seu imóvel seu número 340 (in-
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cluído) e se prolongando em linha reta na direção s udeste até 
o cume do Morro da Vila Candosa (Cota 142m), de ond e desce 
em linha reta na direção sudoeste até o imóvel núme ro 3009 
(incluído) da Estrada Pastor Euclydes Bento do Carm o Este-
ves (antiga Estrada do Coelho), cruzando a mesma e seguin-
do pela Estrada do Bandeira (incluída) até a Avenid a Profes-
sora Ainda de Souza Faria (antiga Estrada do Anaia) , por esta 
(excluída) até a Avenida do Contorno, por esta (exc luída) até a 
Rua Waldemiro Lopo, por esta (excluída) até a Rua V icência 
da Silva, por esta (incluída), contornando a Rua En oque Car-
doso (incluída) e seguindo até a Rua Francisco Rafa elli, por 
esta (incluída) até a Rua Joaquim Rafael, por esta (excluída) 
até a Rua Francisco Rabelo da Silva, por esta (incl uída) até a 
Rua Fernandes Queiroz, por esta (incluída) até a Ru a Luiz 
Renout, por esta (excluída) até a Rua Joaquim Rafae l, por esta 
(excluída) até a Rua Cristiano Otoni, por esta (inc luída) até a 
Rua Tenente Carlos Augusto ou Rua Joadélio de Paula  Code-
ço, por esta (excluída) até a Rodovia RJ–104 (Rodov ia Niterói– 
Alcântara), por esta (Limite Interdistrital) até o ponto inicial. 
39 - Bairro Eliane 

Do encontro da Estrada do Anaia ou Estrada da Meia 
Noite com a Estrada de Santa Izabel, seguindo por e sta (inclu-
ída) a partir do seu imóvel número 1475 (excluído) até o seu 
imóvel no lote número 24 (excluído), cruzando a mes ma e 
seguindo pela Rua José Paulo de Azeredo Sodré (excl uída) 
até a Rua Nilton Berriel, por esta (excluída) até o  seu imóvel 
número 926 (excluído). Deste ponto subindo em linha  reta na 
direção noroeste, passando a sudoeste do final das Ruas 
Lino da Costa Quintão, Acelina da Costa Pimentel, I rene da 
Conceição e João da Costa Ferreira (todas incluídas ) até o 
encontro da Rua Waldemar José Gonçalves (incluída) com a 
Rua Daniel Santos, por esta (incluída) até a Estrad a do Anaia 
ou da Meia Noite, por esta (excluída) até o ponto i nicial. 
40 – Bairro Engenho do Roçado 

Do encontro da Rua Luzitânia com a Rua Vereador Lu-
iz Paulo Guimarães (Estrada do Engenho do Roçado), se-
guindo por esta (incluída) até o Rio do Ouro ou Rio  da Aldeia, 
descendo por este até a passarela de pedestre que e ncontra-
se a 100 metros após o encontro da Rua Vereador Lui z Paulo 
Guimarães (Estrada do Engenho do Roçado) com a Alam eda 
Caracas. Deste ponto seguindo até a Rua Vereador Lu iz Paulo 
Guimarães, por esta (incluída) até a Alameda Caraca s, subin-
do por esta (incluída) até a Alameda Quito, por est a (incluída) 
até a Rua Bogotá, por esta (incluída) até o seu fin al, de onde 
contorna o Sítio Menino Jesus de Praga (incluído) e  se pro-
longa em linha reta na direção sudeste (Limite do P erímetro 
Urbano) até o cume do Morro do Loteamento Jardim Am érica 
(cota 160m). Deste ponto seguindo na direção sudoes te pela 
cumeada do morro (cota 212m), passando ao lado da C apela 
de São Jorge (incluída) e se prolongando (Limite do  Perímetro 
Urbano) paralelo a Alameda Recife (incluída) até a Estrada do 
Rebentão (cota 218m), cruzando a mesma e descendo n a 
direção sudoeste pela Cumeada do Morro (Limite do P eríme-
tro Urbano), contornando a Rua Pedro Dutra (incluíd a), pas-
sando no final da Rua Maria de Jesus (incluída), pa ssando a 
sudeste da Alameda São Sebastião (incluída) e desce ndo pela 
cumeada do morro (cotas 173m, 158m e 156m) até pont o a 
sudeste do encontro da Travessa João Garcia Moreira  (esca-
daria) com o final da Rua João Garcia Moreira (excl uída), de 
onde segue na direção sudoeste pela encosta do morr o, pas-
sando acima das Ruas José Plácido Almeida e José Ri cardo 
Moreira (ambas excluída) até a Rua Luzitânia, por e sta (exclu-
ída) até o ponto inicial. 
41 – Bairro Iêda 

Do encontro da Estrada de Santa Izabel com a Rua 
São Leopoldo, seguindo por esta (incluída) até a Ru a General 
Manoel Ferreira, por esta (excluída) até o seu fina l, de onde 
segue em linha reta na direção leste até o encontro  da Rua 
José Toledo da Silva (incluída) com a Rua Mário Alv es Viana, 
por esta (incluída) até a Rua Roberto Lisboa (inclu ída), daí se 
prolongando em linha reta na direção leste até o Ri o da Aldei-
a, subindo por este até a Rua Gastão Lamurier, por esta (ex-
cluída) até a Estrada de Santa Isabel, por esta (ex cluída) até o 
ponto inicial. 
42 – Bairro Ipiíba 

Do encontro da Avenida Francisco Azeredo Coutinho 
(antiga Estrada de Ipiíba) com a Estrada da Meia No ite, se-
guindo por esta (incluída) até a Rua Profeta Ezequi el. Deste 

ponto seguindo pelo Limite do Perímetro Urbano, pas sando 
pelos fundos dos imóveis (incluídos) das Ruas Profe ta Eze-
quiel. Profeta Ozéias, Arcanjo Miguel, Pedro Aposto lo Mello e 
Avenida Francisco  Azeredo Coutinho (todas incluída s) até a 
Rua Vereador Luiz Paulo Guimarães (Estrada do Engen ho do 
Roçado), daí seguindo pelo Limite do Perímetro Urba no, pas-
sando pelos fundos dos imóveis (incluídos) Rua Vere ador 
Luiz Paulo Guimarães (incluída) até um ponto fronte iro a ser-
vidão (ponte de pedestre sobre o Rio do Ouro ou da Aldeia), 
por esta até o Rio do Ouro ou Rio da Aldeia, subind o por este 
até um ponto fronteiro da Rua Expedicionário Fábio Pavani, 
daí cruzando a Rua Expedicionário Américo Fernandes  entre 
os seus imóveis números 252 (incluído) e 253 (exclu ído) e 
seguindo pela Rua Expedicionário Fábio Pavani (incl uída) até 
a Avenida Francisco Azeredo Coutinho (antiga Estrad a de 
Ipiíba), por esta (incluída) a partir do seu imóvel  número 4799 
(incluído) até o ponto inicial. 
43 – Bairro Jardim Amendoeira 

Do encontro da Rua Catarino Conrado com a Rua Ra-
imundo Corrêa, seguindo por esta (Incluída) a parti r do seu 
imóvel número 227 (incluído) até o seu final, de on de se pro-
longa em linha reta na direção sudoeste passando pe lo cume 
do Morro da Vila Candosa (cota 169m) e seguindo pel a cume-
ada do Morro da Vila Candosa (cota 164m) até um pon to fron-
teiro ao encontro da Rua Carina Xerém (excluída). D este pon-
to  descendo em linha reta na direção noroeste até o imóvel 
número 340 (excluído) da Rua João Capistrano de Abr eu, 
seguindo por esta (excluída) até o seu imóvel númer o 800 
(incluído), cruzando a mesma e seguindo pela Rua Ro que de 
Almeida (excluída) até a Rua Catarino Conrado, por esta (ex-
cluída) até o ponto inicial. 
44 – Bairro Jardim Nova República 

Do encontro do Rio Anaia Pequeno com o Rio Colu-
bandê, descendo por este (Limite Interdistrital) at é o Córrego 
do Jockey, subindo por este até a Rua Isolina Alves  Sales ou 
Rua Cornélio José Pereira, por esta (excluída) até a Rua Ané-
sio da Silva Coutinho, por esta (excluída) até a Ru a Lila Albu-
querque Carvalho Paiva, por esta (excluída) a parti r do seu 
imóvel do Lote número 3 (excluído) da Quadra 6  até  a Rua 
Engenheiro Melquíades Peres, por esta (excluída) at é a Rua 
Marina Pinheiro de Souza, por esta (excluída) até a  Rua Luiz 
Francisco Gomes Marafoni, por esta (excluída) até a  Rua An-
dré Pereira Dias, por esta (excluída) até a Rua Exp edicionário 
Euber Geraldo de Queiroz (incluída), de onde descen do pela 
Servidão de Acesso a Rua Eduardo Antunes, cruzando a 
mesma e descendo pela Servidão de Acesso a Rua Expe di-
cionário Celso Raciappi, descendo por esta (incluíd a) até a 
Rua Expedicionário Rui Lopes Ribeiro, por esta (inc luída) até 
a Rua Expedicionário Osmar Cortez Claro, por esta ( excluída), 
contornando a Praça Benfica (excluída) e seguindo a té a Rua 
José Belfort Filho, por esta (incluída) até a ponte  no Rio Anaia 
Pequeno, descendo por este até o ponto inicial. 
45 – Bairro Jockey 

Do encontro da Rua Gonzaga Ramos com a Rua Joa-
quim Rafael, seguindo por esta (incluída) até a Rua  Francisco 
Rafaneli, por esta (excluída), contornando a Rua En oque Car-
doso (excluída) e seguindo até a Rua Vivência da Si lva, por 
esta (excluída) até a Rua Waldemiro Lopo, por esta (incluída) 
até a Avenida do Contorno, por esta (incluída) até a Avenida 
Professora Ainda de Souza Faria (antiga Estrada do Anaia), 
por esta (incluída) até a Rua José Elias Zaqueur, p or esta 
(incluída) até a Rua Paulo Sandu (incluída), de ond e se pro-
longando em linha reta na direção sudeste (Limite d o Períme-
tro Urbano) até a cumeada do morro, daí seguindo na  direção 
sudoeste pela cumeada do morro (Limite do Perímetro  Urba-
no), passando acima das Ruas Paulo Sandu, Alberto N emer e 
Celso Oliveira (todas incluídas) até o cume do morr o (cota 
125m), acima do final da Rua François Servert, de o nde desce 
até o final da Rua François Servert, por esta (Incl uída) até a 
Avenida Professora Maria dos Anjos Costa (antiga Es trada do 
Anaia Pequeno), por esta (incluída) até o Rio Anaia  Pequeno, 
descendo por este até a Rua José Belfort Filho, por  esta (ex-
cluída) até a Praça Benfica (incluída). Deste ponto  seguindo 
pela Rua Expedicionário Osmar Cortez Claro, (incluí da) até a 
Rua Expedicionário Rui Lopes Ribeiro, por esta (exc luída) até 
a Rua Expedicionário Celso Raciappi, por esta (excl uída) até o 
seu final, daí subindo pela Servidão de acesso a Ru a Eduardo 
Antunes, cruzando a mesma e seguindo pela Servidão de 
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Acesso as Ruas Haroldo Pereira de Magalhães (incluí da), 
Expedicionário Euber Geraldo de Queiroz (excluída)  até a 
Rua André Pereira Dias, por esta (incluída) até a R ua Luiz 
Francisco Gomes Marafoni, por esta (incluída) até a  Rua Mari-
na Pinheiro de Souza, por esta (incluída) até a Rua  Engenhei-
ro Melquíades Peres, por esta (incluída) até a Rua Lila de Al-
buquerque Carvalho Paiva, por esta (incluída) até o  seu imó-
vel no lote número 3 (excluído) da quadra 6, cruzan do a mes-
ma e seguindo pela Rua Anésio da Silva Couto, (incl uída) até 
a Avenida Professora Ainda de Souza Faria (antiga E strada do 
Anaia), cruzando a mesma e seguindo pela Rua Isolin a Alves 
Pereira ou Rua Cornélio José Pereira (incluída) até  o Córrego 
do Jockey, subindo por este até o final da Rua Augu sto More-
th (excluída), de onde segue pelos fundos dos imóve is (exclu-
ídos) da Rua Elvira das Dores (excluída) até a Rua Eva Rezen-
de, por esta (excluída) até o seu imóvel número 144  (excluí-
do), cruzando a mesma e seguindo pela Rua Militino Domin-
gues (incluída) até a Rua Gonzaga Ramos, por esta ( incluída) 
até o ponto inicial. 
46 – Bairro Lagoinha I 

Do encontro da Rua Felipe Mascarenhas com a Estra-
da de Pacheco, seguindo por esta (Limite Interdistr ital) até a 
Estrada Sarbélio Alves da Silva (antiga Estrada da Lagoinha), 
por esta (incluída) até a Estrada Nazário Machado, por esta 
(excluída) até a Rua Felipe Mascarenhas, por esta ( excluída) 
até o ponto inicial. 
47 – Bairro Largo da Ideia I 

Do encontro da Estrada do Rio Frio com a Estrada Jo -
sé de Souza Porto ou Estrada de Largo da Ideia, seg uindo por 
esta (Limite Interdistrital) até o marco de cimento  existente as 
margens desta Estrada (Limite Intermunicipal com It aboraí). 
Deste ponto retornando pelo Limite do Perímetro Urb ano do 
Povoado de Largo da Ideia, passando paralelo à Estr ada José 
de Souza Porto (incluída), a uma distância aproxima da de 
50m, contornando o Condomínio Residencial Largo da Ideia 
(incluído) e seguindo até o final da Rua Pedro Mira  (incluída), 
de onde desce em direção sudoeste até o final da Ru a Paulo 
Sérgio, por esta (incluída) até a Rua Waldemar da C osta Nu-
nes, por esta (Incluída) até a Rua Mário Sérgio Dia s Goudinho, 
por esta (incluída) até a Estrada do Campanha, por esta (in-
cluída) até a Rua Jerônimo Pina, por esta (incluída ) até a Es-
trada José de Souza Porto, por esta (incluída) até o ponto 
inicial. 
48 - Bairro Maria Paula I 

Do encontro da Avenida Abdias José dos Santos (an-
tiga Estrada da Paciência ou Estrada Velha de Maric á) com a 
Rua Dalva Raposo (antiga Estrada de Tribobó), segui ndo por 
esta (Limite Interdistrital) até a Travessa Olívia Lopes, por 
esta (incluída), cruzando o Rio Maria Paula e segui ndo até a 
Estrada Olívia Lopes, por esta (excluída) até um po nto frontei-
ro do final da Rua Geormira dos Santos Miranda (inc luída) 
nos fundos do Condomínio Residencial (excluído). De ste pon-
to seguindo nas direções sudeste e sul pela cumeada  do mor-
ro, passando acima dos Condomínios Residencial Mira nte do 
Valle e Arsenal Ville (ambos excluídos) até o final  da Travessa 
Antônio Bernardo Ribeiro “2”, descendo por esta (ex cluída) 
até a Rua Antônio Bernardo Ribeiro, cruzando a mesm a e 
seguindo pela Rua B (excluída) até o seu final, daí  seguindo 
na direção sul pela cumeada do morro, passando acim a e a 
oeste (cota 118m) do final da Rua do Arrastão (excl uída), pas-
sando acima e a leste (cota 118m) do final da Rua L avrador 
Augusto de Oliveira - Antiga Rua dos Eucaliptos (in cluída) e 
seguindo até o Morro do Arrastão (cota 172m), de on de segue 
na direção sudoeste, pela cumeada do morro (cotas 1 74m, 
161m e 163m) até o final da Rua Monte Sinai, descen do por 
esta (incluída) até a Avenida Abdias José dos Santo s (antiga 
Estrada da Paciência ou Estrada Velha de Maricá), s eguindo 
por esta (Limite Intermunicipal com Niterói) até o ponto inici-
al. 
49 – Bairro do Pacheco I 

Do encontro da Estrada Sarbélio Alves da Silva (ant iga 
Estrada da Lagoinha) com a Estrada do Pacheco, segu indo 
por esta (Limite Interdistrital) até a Estrada de S acramento, 
por esta (Limite Interdistrital) até a Rua Carlos R ocha, por 
esta (excluída) até o seu final, de onde segue em l inha reta na 
direção sudoeste, passando no final das Ruas Antôni o de 
Azevedo Pimenta e Lourival Figueiredo (ambas excluí das) até 
o final da Rua Euclides José de Almeida, por esta ( excluída) 

até a Rua Evilázio Gomes da Silva, por esta (excluí da) até a 
Rua Expedicionário Otávio Carlos da Silva (incluída ), daí se-
guindo pela Rua Sebastião José de Almeida (excluída ) até a 
Rua Albidino Cupertino de Abreu, por esta (excluída ) até o 
seu final, de onde desce em linha de contorno ao Co ndomínio 
João Rodrigo (excluído), cruzando a Rua Domício Por to Filho 
ao lado do seu imóvel número 269 (excluído) e segui ndo pela 
Rua Marli Mota (incluída) até o seu final, daí se p rolongando 
em linha reta na direção sul até o cume do morro (c ota 136m). 
Deste ponto seguindo na direção sudoeste, pela cume ada do 
morro, acima da linha de transmissão de energia elé trica, 
passando pelas cotas 144m, 152m e 157m até a cota 1 54m, de 
onde desce na direção noroeste passando pela cota 1 38m, 
cruzando em seu ponto mais alto, o Caminho de ligaç ão da 
Vila Candosa com a Rua Elpídio do Amaral e subindo até o 
morro da Vila Candosa (cota 169m), daí descendo na direção 
norte pela cumeada do morro até o final da Rua Raim undo 
Corrêa, descendo por esta (excluída) até a Rua Nazá rio Ma-
chado, cruzando a mesma ao lado da Escola Municipal  Antô-
nio Carlos Jobin (incluída) e seguindo em linha ret a na dire-
ção norte até a Rua Euclides Francisco de Alvarenga , por esta 
(excluída) até Rua Maria Machado Panza, por esta (e xcluída) 
até a Rua Miguel Dias Merlim, por esta (excluída) a té a Rua 
Artur Coelho Fontes, por esta (excluída) até a Rua Major Ru-
bens Vaz (excluída), de onde segue em linha reta na  direção 
noroeste, passando pelos fundos dos imóveis (incluí dos) da 
Rua Francisco José da Silva (incluída), final da Ru a Simplício 
Nunes da Veiga (excluída) até o encontro da Rua Rob erto 
Araújo da Cruz (excluída) com a Rua Leonidia Pinhei ro da 
Silveira, por esta (incluída) até a Rua Francisco J osé da Silva, 
por esta (incluída) até a Rua Padre Cícero Romão, p or esta 
(incluída) até a Estrada Sarbélio Alves da Silva (a ntiga Estrada 
da Lagoinha), por esta (excluída) até o ponto inici al. 
50 – Bairro Raul Veiga I 

Do encontro da Rodovia RJ–104 (Viaduto) com a Es-
trada Raul Veiga, seguindo por esta (Limite Interdi strital) até a 
Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes (antig a Es-
trada das Pedrinhas), por esta (excluída) até a Rua  Osvaldo 
Aranha, por esta (incluída) até a Rua Martin Franci sco Mar-
tins, por esta (incluída) até a Rua Bento de Azeved o, por esta 
(incluída) até o Córrego Coelho, descendo por este até a a 
ponte na Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói-Alcântara) , por esta 
(limite Interdistrital) até o ponto inicial. 
51 – Bairro Rio do Ouro 

Do encontro da Rodovia RJ-106 (Avenida Doutor Eu-
gênio Borges) com a Avenida Abdias José dos Santos (antiga 
Estrada Velha de Maricá ou Estrada da Paciência), s eguindo 
por esta (Limite intermunicipal com Niterói) até a Rua Ernesto 
Mendonça, subindo por esta (incluída) até a Rua Fra ncisco 
Otaviano, por esta até a Rua Expedicionário Humbert o Alves 
Rodrigues, por esta (excluída) até a Rua Hamilton J osé San-
tos, por esta (incluída) até a Estrada João Garcia Rosa, por 
esta (incluída) até a Rodovia RJ-106 (Avenida Douto r Eugênio 
Borges), cruzando a mesma e seguindo pela Estrada T enente 
Garcia (incluída) até a Rua Platão (excluída), daí cruzando a 
Rua Tenente Garcia ao lado do seu imóvel no lote nú mero 48 
(excluído) e seguindo  na direção sudeste até o fin al da Rua 
Acácia, por esta (incluída) até a Rua das Azaleias,  por esta 
(incluída) até o seu final, daí contornando a mesma  e seguin-
do pela Sibipiruna, por esta (incluída) até a Aveni da Francisco  
Azeredo Coutinho (antiga Estrada de Ipiíba), por es ta (incluí-
da) até o seu imóvel número 4799 (excluído), cruzan do a 
mesma e seguindo pela Rua Expedicionário Fábio Pava ni 
(excluída) até a Rua Expedicionário Américo Fernand es, cru-
zando a mesma entre os seus imóveis números 252 (ex cluído) 
e 253 (incluído) e se prolongando até o Rio do Ouro  ou Rio da 
Aldeia, subindo por este até a Rua Vereador Luiz Pa ulo Gui-
marães (antiga Estrada do Engenho do Roçado), por e sta 
(excluída) até a Rua Luzitânia, por esta (incluída)  até a Rua 
José Ricardo Moreira, por esta (incluída) até a Rua  José Plá-
cido Almeida, por esta (incluída) até o seu final, daí subindo 
na direção nordeste pela encosta até o encontro da Travessa 
João Garcia Moreira (escadaria) com a Rua João Garc ia Mo-
reira (ambas incluídas), de onde sobe na direção su deste até 
a cota 156m no alto do morro (Limite do Perímetro U rbano). 
Deste ponto seguindo na direção sudeste pela cumead a do 
morro, passando no final da Travessa das Piabas (in cluída) 
até o encontro da Estrada das Piabas (incluída) com  a Rua 
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Nova Grécia (incluída), cruzando a Estrada das Piab as e se-
guindo pela Rua Nova Grécia (incluída) até o seu po nto mais 
alto, de onde segue na direção oeste pela cumeada d o morro 
até o cume do morro (cota 164m), daí seguindo na di reção 
norte até a cota 144m, de onde segue na direção nor oeste 
pela cumeada do morro (cotas 138m e 142m), passando  acima 
da Rua da Turquia e Avenida Dakar (ambas excluídas)  e des-
cendo até o encontro da Avenida Dakar (excluída) co m a Es-
trada das Piabas, por esta (incluída) até a Rodovia  RJ-106 
(Avenida Doutor Eugênio Borges), por esta (Limite I ntermuni-
cipal com Niterói) até o ponto inicial. 
52- Bairro Sacramento I 

Do encontro da Estrada de Santa Izabel com a Estrad a 
do Anaia ou Estrada da Meia Noite, seguindo por est a (incluí-
da) até o seu imóvel no número 5 (excluído) da Quad ra 1, 
cruzando a mesma e seguindo pela Estrada do Bichinh o (in-
cluída) até a Rua Capitão Firmino (incluída), daí s ubindo na 
direção oeste pela cumeada do morro até um ponto (c ota 
136m) fronteiro e ao sul do final da Rua Marli Mota . Deste 
ponto descendo em linha reta na direção norte até o  final da 
Rua Marli Mota, por esta (excluída) até a Rua Domíc io Porto 
Filho, cruzando a mesma ao lado do seu imóvel númer o 269 
(excluído) e subindo na direção nordeste, contornan do o 
Condomínio Residencial João Rodrigo (incluído) até o final da 
Rua Albidino Cupertino de Abreu, por esta (incluída ) até a Rua 
Sebastião José de Almeida, por esta (incluída) até a Rua Evi-
lázio Gomes Silva, por esta (incluída) até a Rua Eu clides José 
de Almeida, por esta até o seu final, daí seguindo em linha 
reta na direção nordeste, passando no final das Rua s Lourival 
Figueiredo e Antônio de Azevedo Pimenta (todas incl uídas) 
até o final da Rua Carlos Rocha, por esta (incluída ) até a Es-
trada de Sacramento, por esta (Limite Interdistrita l) até a Es-
trada do Monte Formoso, por esta (Limite Interdistr ital) até a 
Estrada do Engenho Novo, por esta (Limite Interdist rital) até a 
ponte no Rio da Aldeia, subindo por este até um pon to fron-
teiro a Rua Mário Alves Viana. Deste ponto seguindo  em linha 
reta na direção oeste até o encontro da Rua Roberto  Lisboa 
(excluída) com a Rua Mário Alves Viana, por esta (e xcluída) 
até a Rua José Toledo da Silva (excluída), daí segu indo em 
linha reta na direção oeste até o encontro da Rua G eneral 
Manoel Ferreira (incluída) com a Rua São Leopoldo, por esta 
(excluída) até a Estrada de Santa Izabel, por esta (excluída) 
até o seu imóvel número 1475 (incluído), no ponto i nicial. 
53 – Bairro Santa Izabel 

Do encontro da Estrada da Fortuna com o Caminho 
dos Mendes, seguindo por esta (incluída) até a Rua Janice 
Silva de Oliveira, por esta (incluída) até o seu fi nal, de onde 
segue na direção sudoeste, passando acima da Rua Dj almir 
Jorge (incluída) até o final da Rua Senador Renato Franco 
(incluída), daí se prolongando até o final da Rua d o Condomí-
nio Altineu, por esta (incluída) até o Caminho dos Mendes, 
por este (incluído) até a Avenida Francisco Azeredo  Coutinho 
(antiga Estrada de Ipiíba), por esta (incluída) até  o seu imóvel 
número 1221 (incluído), cruzando a mesma e seguindo  pela 
Rua Nilton Berriel (incluída) até a Rua José Paulo de Azeredo 
Sodré, por esta (incluída) até a Estrada de Santa I zabel, por 
esta (incluída) a partir do seu imóvel no lote núme ro 24 (inclu-
ído) até a Rua Gastão Lamurier, por esta (incluída)  até o Rio 
da Aldeia, descendo por este até a ponte na Estrada  do Monte 
Formoso, por esta (Limite Interdistrital) até o enc ontro da 
Estrada do Engenho Novo (excluída) com a Estrada do  Bon-
sucesso (incluída). Deste ponto seguindo pela Estra da do 
Bonsucesso (incluída) até a Travessa Quintino Bocai uva, por 
esta (incluída) até o seu final, daí seguindo na di reção sul pela 
encosta  do morro, passando acima do final das Ruas  Quinti-
no Bocaiuva, Eugênio Kallmann, Rio Danúbio, Pedro C orrêa 
Machado, Gastão Soares, Belmiro Valverde e Ana Lúci a Fer-
reira (todas incluídas) até o final da Rua Dom Rica rdo (incluí-
da), de onde segue na direção leste pela cumeada do  morro, 
passando acima e ao norte do final da Rua Francisco  Lengru-
ber Portugal (incluída), dos Loteamentos Jardim Ban deirantes 
e Jardim São Lourenço (ambos incluídos) até o final  da Rua 
Arnaldo Pimentel Vieira (incluída), daí descendo na  direção 
nordeste até o final do Condomínio Residencial Três  Irmãos 
(incluído), contornando o mesmo e seguindo até a Es trada 
Laura Faria, por esta (incluída) até a Estrada de I taitindiba, por 
esta (incluída) até a Rua Vitalino Amorim Trilha, p or esta (in-
cluída) até a Estrada Ambrosina Cortes de Freitas ( antiga 

Estrada de São Tomé), por esta (incluída) até a Rua  Waldemar 
Solano de Sá, por esta (incluída) até a Rua São Joã o Nepo-
muceno, por esta (incluída) até a Rua Custódio Mesq uita, por 
esta (incluída) até a Estrada Ambrosina Cortes de F reitas 
(antiga Estrada de São Tomé), por esta (incluída) a té a Estra-
da de Cordeiro, por esta (incluída) até a Estrada d a Fortuna, 
por esta (incluída) até o ponto inicial. 
54 – Bairro Tiradentes 

Do encontro da Rua Euclides Francisco Alvarenga 
com a Estrada Sarbélio Alves da Silva (antiga Estra da da La-
goinha), seguindo por esta (excluída) até a Rua Pad re Cícero 
Romão, por esta (excluída) até a Rua Francisco José  da Silva, 
por esta (excluída) até a Rua Leonídia Pinheiro da Silva (ex-
cluída), daí seguindo pela Rua Roberto de Araújo Cr uz (inclu-
ída) até a Rua Simplício Nunes da Veiga, por esta ( incluída) 
até o seu final, de onde segue na direção sudeste a té o en-
contro da Rua Major Rubens Vaz (incluída) com a Rua  Arthur 
Coelho Fontes, por esta (incluída)  até a Rua Migue l Dias Mer-
lim, por esta (incluída) até a Rua Maria Machado Pa nza, por 
esta (incluída) até a Rua Euclides Francisco de Alv arenga, por 
esta (incluída) até o ponto inicial. 
55 – Bairro Tribobó ll 

Do encontro do Rio das Pedras ou Tribobó com o Rio 
Anaia ou Colubandê, subindo por este até o Rio Mari a Paula, 
subindo por este até a ponte na Travessa Olivia Lop es, por 
esta (excluída) até a Rua Dalva Raposo (antiga Estr ada de 
Tribobó), por esta (Limite Interdistrital) até a Ro dovia RJ-106 
(Avenida Eugenio Borges), por esta (Limite Interdis trital) até a 
Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói-Alcântara), por est a (Limite 
Interdistrital) até o Rio das Pedras ou Tribobó, de scendo por 
este (Limite Interdistrital) até o ponto inicial. 
56 - Bairro Várzea das Moças 

Do encontro da Avenida Plínio Gomes de Mattos Filho  
(antiga Estrada Velha de Maricá) com a Rodovia RJ-1 06 (Ave-
nida Doutor Eugênio Borges), seguindo por esta até a Estrada 
das Piabas, por esta (excluída) até a Avenida Dakar  (incluída), 
daí subindo na direção sudeste e seguindo pela Cume ada do 
Morro, passando pelas cotas 142m e 138m, acima e a nordes-
te da Avenida Dakar, Rua Dinamarca e Estrada Turqui a (todas 
incluídas) até a cota 144m, de onde continua na dir eção sul 
pela cumeada do morro até a cota 164m, daí seguindo  na 
direção leste/sudeste (Limite do Perímetro Urbano),  cruzando 
a Rua Nova Grécia no seu ponto mais alto e continua ndo pela 
cumeada do morro (cotas 143m, 128m e 161m), passand o 
acima da localidade de Buraco Quente (incluída), fi nal da Rua 
Áustria (incluída) e seguindo até a cota 194m. Dest e ponto 
seguindo na direção nordeste (Limite do Perímetro U rbano) 
pela cumeada do morro (cotas 177m, 178m, 141m e 182 m), 
passando nos fundos do Acampamento Batista (excluíd o) e 
ao norte do Condomínio Residencial Alferes Tiradent es (inclu-
ído) até a cota 301m, abaixo e ao sul do Morro do R ebentão, 
na Serra do Calaboca, (Limite Intermunicipal com Ma ricá), de 
onde desce em linha reta na direção sul (Limite Int ermunicipal 
com Maricá) até a Garganta do Calaboca, em um ponto  fron-
teiro a Mineração Inoã (excluída),  na Rodovia RJ-1 06 (Aveni-
da Doutor Eugênio Borges), por esta (Limite Intermu nicipal 
com Niterói) até a Estrada Velha de Maricá ou Aveni da Plínio 
Gomes de Mattos Filho, por esta (Limite Intermunici pal com 
Niterói) até o ponto inicial. 
57 – Bairro Vila Candosa 

Do encontro da Rua José Ferreira da Silva com a Es-
trada do Bandeira, seguindo por esta (excluída) até  a Estrada 
Pastor Euclydes do Carmo Esteves (antiga Estrada do  Coe-
lho), cruzando a mesma ao lado do seu imóvel número  3009 
(excluído) e subindo na direção na direção nordeste  até a 
(cota 142m) no Morro da Vila Candosa, continuando n a dire-
ção nordeste, pela cumeada do Morro, passando pela cota 
164m até o cume do Morro da Vila Candosa (cota 169m ). Des-
te ponto seguindo na direção sudeste, cruzando o Ca minho 
de ligação da Vila Candosa com a Rua Elpídio Amaral  (excluí-
da) no seu ponto mais alto e se prolongando até a c ota 154m, 
daí seguindo na direção sudoeste, pela cumeada do m orro, 
passando pelas cotas 134m, 122m, 156m, 153m e 129m,  de 
onde segue na direção oeste até o encontro da Rua L uiz Ce-
zar da Silva Oliveira (incluída) com a Rua José Fer reira da 
Silva (excluída), cruzando a mesma e seguindo pelo Limite do 
Perímetro Urbano, passando paralelo da Rua José Fer reira da 
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Silva (incluída) até um ponto fronteiro a Estrada d o Bandeira 
(excluída), de onde se prolonga até o ponto inicial  

BAIRROS DO 3º DISTRITO 
(MONJOLO) 

58 - Apolo III 
Do cruzamento da Rodovia BR-101 (Rodovia Governa-

dor Mário Covas) com o Rio Guaianã (Limite Intermun icipal 
com Itaboraí), subindo por este até a ponte na Rodo via RJ-104 
(Rodovia Alcântara-Manilha), por esta até a Rua Tom ás Silva, 
por esta (excluída) até a Rua Carlos Fox, por esta (excluída) 
até a Rua Honduras, por esta (excluída) até a Rua R odrigues 
Coutinho, cruzando a mesma entre os seus imóveis no s Lotes 
números 29 (incluído) e 32 (excluído) e seguindo em  linha reta 
na direção noroeste até a Rodovia BR-101 (Rodovia G overna-
dor Mário Covas), por esta até o ponto inicial. 
59 - Bairro Barracão 

Do encontro da Estrada de Pacheco com a Rua Jose-
fina de Almeida, seguindo por esta (excluída) até a  Avenida 
Marechal Póvoas, por esta (excluída) a partir do se u imóvel 
número 1179 (excluído) até a Rua Frederico Silveira  de Carva-
lho, por esta (excluída) até o seu final, daí cruza ndo o Rio 
Guaxindiba ou Rio Gambá e seguindo pela Rua Itacara n (ex-
cluída) até a Rua Cidade de Lisboa, por esta (exclu ída) até a 
Estrada da Restaurada, por esta (incluída) até o se u imóvel 
número 382 (excluído), daí seguindo pela Estrada do  Clube de 
Caça e Tiro Nacional (excluída), contornando o Club e de Caça 
e Tiro Nacional (excluído) e subindo até o cume do morro, de 
onde desce na direção sul, paralelo ao Condomínio R esiden-
cial Pousada Rei II (incluído), contornando o mesmo  e se-
guindo na direção sudoeste até o encontro da Rua Lu iz de 
Souza Campos (excluída) com a Estrada dos Quinins, por 
esta (incluída), contornando o Condomínio Residenci al Re-
canto dos Quinins (incluído) até a Estrada de Sacra mento, por 
esta (Limite Interdistrital) até a Estrada de Pache co, por esta 
(Limite Interdistrital) até o ponto inicial. 
60 - Bairro Bom Retiro 

Do encontro da Rua Thomás Silva (incluída) com a 
Rodovia RJ-104 (Avenida Presidente Roosevelt), segu indo por 
esta até o Rio Camarão, descendo por este até a Rod ovia BR–
101 (Rodovia Governador Mário Covas), por esta até o seu 
cruzamento com a Rua Honduras, ponto este 100 metro s an-
tes da passarela, de onde segue em linha reta na di reção su-
deste, passando entre os imóveis nos lotes de lotes  32 (inclu-
ído) e 29 (excluído) da Rua Rodrigues Coutinho, cru zando a 
mesma e seguindo pela Rua Honduras (incluída) até a  Rua 
Souza Costa, por esta (incluída) até a Rua Honduras , por esta 
(incluída) até a Rua Carlos Foz, por esta (incluída ) até a Rua 
Thomás Silva, por esta (incluída) até o ponto inici al. 
61 – Bairro Gebara 

Do cruzamento do Rio Guaianã (Limite intermunicipal  
com Itaboraí) com a Rodovia BR–101 (Rodovia Governa dor 
Mário Covas), seguindo por esta até a Rua Honduras,  por esta 
(excluída) até a Rua Jairo dos Santos Figueiredo (a ntiga Rua 
Cinquenta e Três), por esta (incluída), cruzando a Linha de 
Transmissão de Energia Elétrica, e seguindo até a R ua Henri-
que Ramos (antiga Rua Sessenta e Quatro), por esta (incluída) 
até a Rua Anízio Luiz de Mattos (antiga Rua Seis), por esta 
(excluída) até o seu final, de onde se prolonga em linha reta 
na direção Noroeste até o Rio Monjolo, descendo por  este até 
o Rio Guaianã (Limite Intermunicipal com Itaboraí),  subindo 
por este até o ponto inicial. 
62 – Bairro Guarani 

Do encontro da Estrada da Restaurada ou Rua Mundel 
com a Rua Cidade de Lisboa, seguindo por esta (incl uída) até 
a Rua Itacaran, por esta (incluída) até a Rio Gambá , descendo 
por este até um ponto fronteiro do final da Rua Ita mirim. Des-
te ponto seguindo em linha reta na direção leste at é o final da 
Rua Itamirim, por esta (incluída) até a Rua Pereira  Sampaio, 
por esta (incluída) até a Rua Itapemirim, por esta (excluída) 
até a Estrada da Restaurada, por esta (excluída) at é o ponto 
inicial. 
63 – Bairro Guaxindiba 

Do cruzamento da Rodovia BR-101 (Rodovia Governa-
dor Mário Covas) com o Rio Guaxindiba, descendo por  este 
até o Rio Guaianã, subindo por este (Limite Intermu nicipal 
com Itaboraí) até a foz do Rio Monjolo, subindo por  este até 
um ponto fronteiro ao final da Rua Anízio Luiz de M attos (an-
tiga Rua Seis), daí se prolongando em linha reta na  direção 

sudeste até a Rua Anízio Luiz de Mattos (antiga Rua  Seis), por 
esta (incluída) até a Rua Henrique Ramos (antiga Ru a Sessen-
ta e Quatro), por esta (excluída) até a Rua Jairo d os Santos 
Figueiredo (antiga Rua Cinquenta e Três), por esta (excluída), 
cruzando a Linha de Transmissão de Energia Elétrica  e se-
guindo até a Rua Honduras, por esta (incluída) até a Rodovia 
BR-101 (Rodovia Governador Mário Covas), por esta a té o 
ponto inicial. 
64 - Bairro Jardim Catarina 

Do cruzamento da Linha de Transmissão de Energia 
Elétrica com o Rio Alcântara, descendo por este (Li mite Inter-
distrital) até o Rio Guaxindiba, subindo por este a té o Canal 
da Avenida Isaura Santarém, por este até um ponto f ronteiro 
ao final da Rua Olegário do Nascimento. Deste ponto  se pro-
longando em linha reta na direção sul até o final d a Rua Ole-
gário Nascimento, por esta (incluída) até o Trajeto  da Extinta 
Via Férrea, por esta até a Linha de Transmissão de Energia 
Elétrica, por esta (Limite Interdistrital), passand o paralelo a 
Rua Adelaide Lima (incluída) até o ponto inicial. 
65 – Bairro Lagoinha II 

Do encontro da Antônio Soares Bastos com a Estrada 
do Pacheco, seguindo por esta (Limite Interdistrita l) até a 
Estrada de Raul Veiga, por esta (Limite Interdistri tal) até a 
Praça Carlos Lopes da Silva (antiga Praça dos Bande irantes), 
por esta (excluída) até a Rua Joaquim Laranjeira, c ruzando a 
mesma e seguindo pela Rua Vicentina Goulart (excluí da) até a 
Rua do Planalto, por esta (incluída) até a Avenida Cardeal 
Sebastião Leme, cruzando a mesma entre os seus imóv eis 
números do 1705 (excluído) e 1707 (incluído) e se p rolongan-
do até o Rio Camarão, descendo por este até a Rua B asílio da 
Gama (excluída), daí seguindo pela Rua Cardeal Arco verde 
(incluída) até a Avenida Marechal Póvoas, cruzando a mesma 
e seguindo pela Rua Antônio Soares Bastos até ponto  inicial. 
66 – Bairro Laranjal 

Do cruzamento da Rodovia RJ-104 (Rodovia Alcânta-
ra-Manilha) com o Rio Camarão, subindo por este até  a Rua 
Henrique Martins, por esta (incluída) até a Avenida  Cardeal 
Sebastião Leme, por esta (incluída) até o seu imóve l 1705 
(incluído), cruzando a mesma e seguindo pela Rua Pl analto 
(excluída) até a Rua Teófilo Cunha, por esta (exclu ída) até a 
Rua Professora Acira Cotrim, por esta (excluída) at é a Rua 
Aldovandro Penna (excluída), daí seguindo pela Serv idão 
(excluída) até a Rua Girão Barroso (excluída) conto rnando a 
mesma e seguindo até a Rua Lindolfo Fernandes, por esta 
(excluída) até a Rua Eduardo Brasão, por esta (incl uída) até a 
Rua Laura Almeida Buarque, por esta (incluída) até a Rua 
Coronel Domingos Borges, por esta (excluída) até a Rua Ade-
lito Costa, por esta (incluída) até a Rodovia RJ-10 4 (Rodovia 
Alcântara-Manilha), cruzando a mesma e se prolongan do até 
ao Trajeto da Extinta Via Férrea, por esta até a Ru a Gilberto 
Amado, por esta (incluída) até a Rodovia RJ-104 (Ro dovia 
Alcântara-Manilha), por esta até o ponto inicial. 
67 – Bairro Largo da Ideia II 

Do encontro do Rio da Aldeia com o Rio Pitanga ou 
Rio Cabuçu, subindo por este (Limite Intermunicipal  com 
Itaboraí) até o marco existente na margem esquerda do Rio. 
Deste ponto seguindo em linha reta, na direção Sude ste (Limi-
te Intermunicipal com Itaboraí) até a Estrada José de Souza 
Porto ou Estrada do Largo da Ideia, por esta (Limit e Interdis-
trital) até a Estrada do Rio Frio, por esta (Limite  Interdistrital) 
até a Estrada do Engenho Novo, por esta (Limite Int erdistrital) 
até a Estrada Monte Formoso, por esta (Limite Inter distrital) 
até a ponte sobre o Rio da Aldeia, descendo por est e até o 
ponto inicial. 
68 – Bairro Marambaia 

Do cruzamento da Rodovia RJ-104 (Rodovia Alcânta-
ra-Manilha) com o Rio Guaianã, subindo por este (Li mite In-
termunicipal com Itaboraí) cruzando a Estrada da Ma rambaia, 
cruzando as Ruas dos Condomínios Residencial Via Ma ram-
baia, Renascer, Village Marambaia, Enzo Guimarães e  Porto 
Seguro, na localidade de Espraiado, até a sua nasce nte prin-
cipal no Poço das Lavadeiras, ao sul deste ultimo C ondomí-
nio. Deste ponto seguindo em linha reta na direção sudeste 
(Limite Intermunicipal com Itaboraí) até um ponto f ronteiro do 
final da Rua Patraca Maranhão, daí seguindo em linh a reta na 
direção sudoeste até o final da Rua Patraca Maranhã o, por 
esta (excluída) até a Rua Almirante Amorim do Vale,  por esta 
(incluída) a partir do seu imóvel no lote número 23  (incluído) 
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da Quadra 30 até a Rua Itacuruçá, por esta (incluíd a) até a 
ponte sobre o Rio Monjolo, descendo por este até a Rodovia 
RJ-104 (Rodovia Alcântara-Manilha) por esta até o p onto ini-
cial. 
69 – Bairro Miriambi 

Do cruzamento da Estrada Raul Veiga (Limite Interdi s-
trital) com a Rua Francisco Neto, seguindo por esta  (excluída) 
até a Rua Júpiter, por esta (excluída) até a Rua No nato Faria, 
por esta (incluída) até a Rua Alexandre Muniz, por esta (inclu-
ída) até a Rua Aldovandro Penna, por esta (excluída ) até a 
Rua Professora Acira Cotrim, por esta (incluída ) a té a Rua 
Teófilo Cunha, por esta (incluída) até a Rua do Pla nalto, por 
esta (incluída) até a Rua Vicentina Goulart, por es ta (incluída) 
até a Praça Carlos Lopes da Silva (antiga Praça dos  Bandei-
rantes), por esta (incluída) até a Estrada Raul Vei ga, por esta 
(Limite Interdistrital) até o ponto inicial.  
70 – Bairro Monjolo 

Do encontro do Rio Monjolo com a Rua Itacuruçá se-
guindo por esta (excluída) até a Rua Almirante Amor im do 
Vale, por esta (excluída) até o seu imóvel no lote número 24 
(Incluído), cruzando a mesma e seguindo pela Rua Pa traca 
Maranhão (incluída) até o seu final, de onde se pro longa em 
linha reta na direção nordeste até um ponto a sudes te do 
Condomínio Residencial Porto Seguro (excluído). Des te ponto 
seguindo em linha reta na direção sudeste (Limite I ntermuni-
cipal com Itaboraí), passando pela encosta do morro  (cota 
75m), abaixo do Sítio São Jerônimo (incluído) e aci ma dos 
imóveis da Estância Nova Vida (excluídos) e ao nort e do mor-
ro do Loteamento Jardim São Luiz (cota 80m), cruzan do a 
Estrada do Calimbá e se prolongando até a foz do Ri o Pitanga 
ou Rio Cabuçu (excluído) no Rio da Aldeia, subindo por este 
até um ponto após a sede do Sítio do Oliveira (incl uído), nos 
fundos da sede da Fazenda Engenho Novo (excluída), daí 
seguindo na direção noroeste, cruzando a Estrada Sa nta Fé 
(Estrada Focinho de Porco) no seu encontro com a Es trada 
do Mariano (incluída) e continuando na direção noro este até o 
cume do Morro, de onde segue na direção oeste pela cumea-
da do morro (cota 92m), cruzando a Rua “B” no seu p onto 
mais alto, e descendo na direção oeste até o encont ro da Rua 
Ozéias Borges de Lemos (excluída) com a Estrada Líb ânio 
Ferreira Porto (antiga Estrada de Monjolo), cruzand o a mesma 
e seguindo na direção noroeste, pela cumeada do mor ro (co-
tas 144m e 141m), passando acima das Ruas Romualdo Porto, 
Júlio Alves e Francisco Marins (todas excluídas) e se prolon-
gando até um ponto fronteiro aos fundos do Condomín io 
Residencial Pousada do Rey II (excluído) e fundos d o Clube 
de Caça e Tiro Nacional (incluído), contornando o m esmo e 
descendo paralelo ao Clube de Caça e Tiro Nacional (incluí-
do),  passando paralelo à Estrada de acesso ao Club e de Caça 
e Tiro Nacional (incluída) até a Estrada da Restaur ada, por 
esta (incluída) a partir do seu imóvel número 382 ( incluído) 
até a Estrada João de Abreu, por esta (excluída) at é a Estrada 
Almirante Pena Boto por esta (excluída) até a Rua I tuperá, por 
esta (incluída) até o Rio Monjolo, descendo por est e até o  
ponto inicial. 
71 – Bairro do Pacheco II 

Do encontro da Rua Cardeal Arcoverde com a Rua 
Jelcyr Canelas Porto, seguindo por esta (incluída) até a Rua 
Alzira Vargas do Amaral Peixoto, cruzando a mesma e  se-
guindo pela Rua Joaquina Cleto (incluída) até o seu  final, de 
onde segue em linha reta na direção sudeste até o e ncontro 
da Rua Guilherme Fernandes Mendes com a Estrada de São 
Pedro, cruzando a mesma e seguindo até Rua Osvaldo Lean-
dro da Silva, por esta (incluída) até o seu final, de onde se 
prolonga até o Rio Gambá, subindo por este até o fi nal da Rua 
Frederico Silveira de Carvalho, por esta (incluída)  até a Ave-
nida Marechal Póvoas, por esta (incluída) até o seu  imóvel 
número 1179 (incluído), daí cruzando a Avenida Mare chal 
Povoas e seguindo pela Rua Josefina de Almeida (inc luída) 
até a Estrada do Pacheco, por esta (Limite Interdis trital) até a 
Rua Antônio Soares Bastos, por esta (excluída) até a Rua 
Cardeal Arcoverde, por esta (excluída) até o ponto inicial.  
72 – Bairro Raul Veiga II 

Do encontro da Estrada Raul Veiga com a Rua Gusta-
vo Mayer, seguindo por esta (incluída) até a Rua Al exandre 
Muniz, por esta (excluída) até a Rua Nonato Faria, por esta 
(excluída) até a Rua Júpiter, por esta (incluída) a té a Rua 

Francisca Neto, por esta (incluída) até a Estrada R aul Veiga 
(Limite Interdistrital), por esta até o ponto inici al. 
73 – Bairro Sacramento II 

Do encontro da Estrada de Sacramento com a Rua dos 
Quinins, seguindo por esta (excluída) até o Condomí nio Resi-
dencial Pousada do Rey II (excluída), contornando o  mesmo e 
subindo até a cumeada do morro. Deste ponto, seguin do na 
direção sudeste pela cumeada do morro (cota 141m e 144m), 
fundos do Clube de Caça e Tiro Nacional (excluído),  até o 
encontro da Rua Ozéas Borges de Lemos (incluída) co m a 
Estrada Libânio Ferreira Porto (antiga Estrada de M onjolo), 
cruzando a mesma e seguindo na direção leste pela c umeada 
do morro até a cota 136m, de onde segue na direção leste 
pela cumeada do morro (cotas 138m e 108m), cruzando  a Rua 
B no seu ponto mais alto seguindo na direção sudest e pela 
cumeada do morro (cota 92m), cruzando a Estrada de Santa 
Fé (Estrada Focinho de Porco) ao lado da Sede do Sí tio do 
Albert (incluído) e continuando na direção leste, p ela cumea-
da do morro (cota 96m) de onde desce na direção sud este 
passando pelas cotas 93m e 78m, fundos da sede dos Sítios 
do Tote do Oliveira (ambos excluídos) até o Rio da Aldeia 
subindo por este até a ponte na Estrada Rio Formoso , por 
esta (Limite Interdistrital) até a Estrada de Sacra mento por 
esta (Limite Interdistrital) até o ponto inicial.       
74 – Bairro Santa Luzia 

Do cruzamento do Rio Camarão com a Rodovia RJ–
104 (Rodovia Alcântara-Manilha), seguindo por esta até um 
ponto fronteiro a Rua Gilberto Amado, de onde segue  na dire-
ção norte cruzando a Avenida Bispo Dom João da Mata  e 
seguindo pela Rua Gilberto Amado (excluída) até a R ua José 
Rosendo de Souza, cruzando a mesma, cruzando o Traj eto da 
Extinta Via Férrea e seguindo pela Rua Olegário Nas cimento 
(excluída), cruzando a Rodovia BR-101 (Rodovia Gove rnador 
Mário Covas) e continuando pela Rua Olegário Nascim ento 
(excluída) até o seu final, de onde se prolonga na direção 
norte até o Canal da Avenida Isaura Santarém, desce ndo por 
este até o Rio Guaxindiba, subindo por este até o R io Cama-
rão, subindo por este até o ponto inicial. 
75 - Bairro Vila Três 

Do encontro da Estrada Raul Veiga com a Rodovia 
RJ–104 (Rodovia Niterói-Alcântara), seguindo por es ta (Limite 
Interdistrital) até a Linha de Transmissão de Energ ia Elétrica, 
por esta (Limite Interdistrital) até o Trajeto da E xtinta Via Fér-
rea, por esta até um ponto fronteiro a Rua Adelito Costa. Des-
te ponto seguindo em linha reta na direção sudeste cruzando 
a Rodovia R-104 (Rodovia Alcântara-Manilha) e se pr olongan-
do até a Rua Adelito Costa, por esta (excluída) até  a Rua Co-
ronel Domingos Borges, por esta (incluída) até a Ru a Laura 
Almeida Buarque, por esta (excluída) até a Rua Edua rdo Bra-
são, por esta (excluída) até Rua Lindolfo Fernandes , por esta 
(incluída) até a Rua Girão Barroso, por esta (inclu ída) até o 
seu final, contornando a mesma e seguindo pela Serv idão de 
acesso aas Ruas Acira Cotrim (excluída), de onde se gue pela 
Rua Aldovandro Penna, por esta (incluída) até a Rua  Alexan-
dre Muniz, por esta (incluída) até a Rua Gustavo Ma yer, por 
esta (excluída) até a Estrada Raul Veiga, por esta (Limite In-
terdistrital) até o ponto inicial.   
76 - Bairro Vista Alegre 

Do cruzamento do Rio Camarão com a Rodovia RJ–
104 (Rodovia Alcântara-Manilha), seguindo por esta até o Rio 
Monjolo, subindo por este até a ponte na Rua Ituper a, por esta 
(excluída) até a Estrada Almirante Pena Boto, por e sta (incluí-
da) até a Estrada João de Abreu, por esta (incluída ) até a Ser-
vidão (excluída) fronteira a Estrada da Restaurada,  por esta 
(excluída) até a Itapemirim, por esta (incluída) at é a Rua Perei-
ra Sampaio, por esta (excluída) até a Rua Itamirim,  por esta 
(excluída) até o seu final, de onde se prolongando em linha 
reta, cruzando o Rio Gambá e seguindo até o final d a Rua 
Osvaldo Leandro da Silva, por esta (excluída) até a  Estrada de 
São Pedro, cruzando a mesma e seguindo até Rua Guil herme 
Fernandes Mendes (excluída), daí seguindo na direçã o noro-
este até o final da Rua Joaquina Cleto, por esta (e xcluída) até 
a Avenida  Alzira Vargas do Amaral Peixoto, cruzand o a mes-
ma e seguindo pela Rua Jelcyr Canelas Porto (excluí da) até a 
Rua Cardeal Arcoverde, por esta (excluída) até o Ri o Cama-
rão, descendo por este até o ponto inicial. 

BAIRROS DO 4º DISTRITO 
(NEVES) 
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77 – Bairro Barro Vermelho I 

Do encontro da Rua Doutor Pio Borges com a Traves-
sa Leopoldo Azevedo, seguindo por esta (excluída) a té a Rua 
Aurélio Pinheiro, por esta (incluída) até a Rua Sed opiro Freire 
Ribeiro, por esta (excluída) até a Rua Egberto Maga lhães, por 
esta (incluída) até a Rua Rio Branco, por esta (inc luída) até a 
Rua Arlindo Goulart, por esta (incluída) até o seu final, con-
tornando a mesma e seguindo até a Rua Cruz e Souza,  por 
esta (incluída) até a Avenida Doutor Lúcio Tomé Fei teira, cru-
zando a mesma e seguindo pela Travessa João Antunes  (in-
cluída) até o Rio das Brandoas ou Rio Barro Vermelh o, des-
cendo por este até o Muro do Conjunto Residencial A raribóia 
(excluído), daí seguindo na direção noroeste pelo m uro do 
Conjunto Residencial até a Rua Celestino Pires, cru zando a 
mesma e subindo pela Rua Arthur Alves (incluída), p assando 
ao lado da Igreja Nossa Senhora das Dores (excluída ) e su-
bindo pelo Caminho do final da Rua Arthur Alves até  a Cume-
ada do Morro do Coqueiro, na Rua Tancredo Ribeiro, por esta 
(excluída) até o Travessa Albertina Campos, por est a (excluí-
da) até o seu imóvel número 81 (incluído), cruzando  a mesma 
e seguindo pela Rua José Terra (incluída) até o seu  final, de 
onde descendo em linha reta na direção sul até o im óvel nú-
mero 644 (incluído) da Travessa Oliveira, no seu en contro 
com a Rua Jacy Menezes (incluída), daí seguindo a T ravessa 
Oliveira (incluída) até a Rua Doutor Jurumenha, por  esta (ex-
cluída) a partir do seu imóvel número 3694 (excluíd o) até a 
Travessa São Benedito, por esta (excluída) até a Ru a Doutor 
Getúlio Vargas, por esta (Limite Interdistrital) at é a Rua Dou-
tor Pio Borges, por esta (Limite Interdistrital) at é o ponto ini-
cial. 
78 – Bairro Boa Vista 

Do encontro da Rua José Argeu da Cruz Barroso (ex-
cluída) com a Avenida Joaquim de Oliveira, seguindo  por esta 
(incluída) até a Rua Governador Macedo Soares Silva , por 
esta (excluída) até o Trevo de Acesso ao Shopping S ão Gon-
çalo, cruzando o mesmo e seguindo pela Rua Abílio J osé de 
Mattos (excluída) até o seu final, de onde segue na  direção 
noroeste, cruzando a Rodovia BR-101 (Rodovia Govern ador 
Mário Covas) e se prolongando até a Orla Marítima, por esta 
até o Rio Imboaçu, subindo por este (Limite Interdi strital) até 
um ponto fronteiro do final da Vila 790 da Rua José  Argeu da 
Cruz Barroso, por esta (excluída) até o ponto inici al. 
79 – Bairro Brasilândia II 

Do encontro da Rua Bahia com a Rua Minas Gerais, 
seguindo por esta (excluída) até a Rua Leonardo da Vinci, por 
esta (excluída) passando pela Rua Alvarenga Peixoto  (excluí-
da) até a Rua Gonçalves da Rocha, por esta (excluíd a) até a 
ponte sobre o Rio Imboaçu, subindo por este (Limite  Interdis-
trital) até a ponte na Rua Bahia, por esta (incluíd a) até o ponto 
inicial. 
80 – Bairro Camarão 

Do encontro da Rua Marquês de Coimbra com a Rua 
Abílio José de Mattos, seguindo por esta (incluída)  até o Tra-
jeto da Extinta Via Férrea (Rua Jaime Figueiredo), por esta até 
a Avenida Santa Maria, por esta (incluída) até a Ru a Doutor 
Francisco Portela, cruzando a mesma e seguindo pela  Rua 
Rodrigues da Fonseca (excluída) até a Travessa Leon ídia por 
esta (excluída) até a Travessa Zélio de Moraes, por  esta (inclu-
ída) até a Rua Doutor Francisco Portela, cruzando a  mesma e 
seguindo pela Rua Capitão João Manoel (incluída) at é o seu 
imóvel número 930 (incluído), daí seguindo pela Rua  Lourival 
Martins (excluída) até Travessa Manoel Pita, contor nando a 
mesma (excluída) e seguindo pela até Rua Geraldo Ri beiro, 
por esta (excluída) até a Rua Ana Marques, por esta  (excluída) 
até a Rua Alfredo Camarão, por esta (incluída) até Rua Mar-
quês de Coimbra, por esta (incluída) até o ponto in icial. 
81 – Bairro Covanca I 

Do cruzamento da Rua Marechal Floriano Peixoto com 
a Rua Maurício de Abreu, seguindo por esta (excluíd a) até a 
Travessa Fatori, por esta (incluída) e pelo seu pro longamento 
cruzando o Morro e descendo no final da Travessa Co ronel 
Azevedo (Escadaria), descendo por esta (incluída) a té a Ave-
nida Gouveia, por esta (incluída) até a Travessa Ni na, subindo 
por esta (excluída) até a Rua Henrique Bento Espino sa, por 
esta (excluída) até a Travessa Silvia, descendo por  esta (ex-
cluída) até a Rua Doutor Pio Borges, por esta (Limi te Interdis-
trital) até a Rua Marechal Floriano Peixoto, por es ta (Limite 
interdistrital) até o ponto inicial. 

82 – Bairro Gradim 
Do encontro da Orla Marítima (Baia de Guanabara) 

com a Foz do Rio Marimbondo, subindo por este até o  Córre-
go Marimbondo, subindo por este passando ao lado da  Esta-
ção Elevatória da CEDAE e se prolongando até o enco ntro da 
Travessa João Diniz com a Rua Costa Braga, seguindo  por 
esta (excluída) até a Travessa Graça, por esta (exc luída) até a 
Rua Ipiranga, por esta (incluída) até o seu imóvel número 453 
(incluído), daí cruzando a Rua Ipiranga e seguindo pela Tra-
vessa Rocha (incluída) até a Rua Visconde de Itaúna , por esta 
(incluída) a partir do seu imóvel número 2120 (incl uído), con-
tornando a Praça Evaristo Rica Marques ou Praça do Gradim 
(incluída) até a Rua Doutor Gradim (excluída), de o nde segue 
pela Rua Visconde de Itaúna até a Rua Comandante Al varen-
ga, por esta (incluída) até a Rua Aniceto Guimarães  (excluída), 
daí cruzando a Rua Comandante Alvarenga entre os se us 
imóvel número 80 (incluído) e 100 (excluído) e segu indo pelos 
fundos dos imóveis (excluídos) da Rua Comandante Al varen-
ga (excluída) até a Rua Mauá, por esta (excluída) a té a Rua 
Vicente Scovino (incluída), de onde cruza a Rua Mau á e segue 
pela Rua Bento Lima (incluída) até a Rua Cicero Gal dino, cru-
zando a mesma e se prolongando entre os seus imóvei s nú-
meros 193 (excluído) e 199 (incluído) até a Rodovia  BR-101 
(Rodovia Governador Mário Covas), por esta até (inc luído) até 
um ponto fronteiro do final da Travessa “A” (incluí da) da Co-
munidade do Pica Pau (incluída), daí seguindo em li nha reta 
na direção oeste até a Orla Marítima (Baia de Guana bara), por 
esta, contornando a Ilha do Pontal (incluída) e seg uindo até o 
ponto inicial. 
83 – Bairro Mangueira 

Do encontro da Rua Doutor Francisco Portela (excluí -
da) com a Rua Maria Rita, seguindo por esta (excluí da) até a 
Rua Monsenhor Reader, por esta (excluída) até a Rua  Eurico 
Sales, por esta (excluída) até a Rua Eduardo Ornela s (excluí-
da), daí seguindo em linha de contorno aos imóveis (excluí-
dos) da Rua Eduardo Ornelas (excluída), passando no  final da 
Rua João Constantino (incluída) e seguindo em linha  reta na 
direção sudeste, passando entre os imóveis até núme ros 
1537 (incluído) e 1609 (excluído) da Rua Jaime Figu eiredo, 
cruzando a mesma, cruzando o Trajeto da Extinta Via  Férrea e 
seguindo pela Servidão de Acesso a Rua Doutor Franc isco 
Portela, passando entre os imóveis números 2247 (in cluído) e 
2253 (excluído) da Rua Doutor Francisco Portela, cr uzando a 
mesma até a Rua Cartezia Zarro Armond (incluída), d aí se-
guindo pela Rua Doutor Francisco Portela (excluída)  até a Rua 
Liberalina, por esta (excluída) até a Travessa 17 d e Outubro, 
subindo por esta (excluída) até o seu final, de ond e se pro-
longa paralela a escadaria (excluída) até a cumeada  do Morro 
do Patronato, seguindo por esta até um ponto fronte iro ao 
final da Rua dos Frades. Deste ponto descendo em li nha reta 
até o final da Rua dos Frades, por esta (incluída) até a Rua 
Doutor Francisco Portela, por esta (excluída) até o  ponto ini-
cial. 
84 - Bairro Neves I 

Do cruzamento do Rio das Brandoas com a Rua Dou-
tor Alberto Torres (Trajeto da Extinta Via Férrea),  seguindo 
por esta até a Avenida Doutor Lúcio Tomé Feiteira ( excluída), 
daí seguindo pela Rua Maurício de Abreu (incluída) até a Rua 
Marechal Floriano Peixoto, cruzando a mesma e segui ndo 
pela Rua Maurício de Abreu (Limite Interdistrital) até a ponte 
sobre o Rio Bomba, descendo por este (Limite Interm unicipal 
com Niterói) até a Rua Oliveira Botelho, por esta ( Limite In-
termunicipal com Niterói) até a Rua Padre Marcelino , por esta 
(Limite Intermunicipal com Niterói) até o seu final , de onde se 
prolonga em linha reta na direção noroeste, cruzand o a Ro-
dovia BR–101 (Rodovia Governador Mário Covas) até a  Orla 
Marítima (Baia de Guanabara), por esta contornando as Ilhas 
do Carvalho, Ananás, Alxingueiro e das Flores (toda s incluí-
das) e seguindo até a Foz do Rio das Brandoas, subi ndo por 
este até o ponto inicial. 
85 – Bairro Parada Quarenta 

Do encontro da Travessa Zélio de Moraes com a Tra-
vessa Leonídia, seguindo por esta (excluída) até a servidão 
do Morro do Mineirinho (excluída). Deste ponto segu indo pela 
Travessa Leonídia (incluída) até o seu final, na en costa do 
Morro do Patronato, de onde desce pela Escadaria (i ncluída) 
até o final da Travessa 17 de Outubro, descendo por  esta 
(incluída) até Rua Liberalina, por esta (incluída) até a Rua 
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Doutor Francisco Portela, por esta (incluída) até a  Rua Carté-
zia Zarro Armond (excluída), daí cruzando a Rua Dou tor Fran-
cisco Portela entre os seus imóveis números 2247 (e xcluído) 
e 2253 (incluído) e seguindo pela Servidão até o Tr ajeto da 
Extinta Via Férrea, cruzando a mesma, cruzando a Ru a Jaime 
Figueiredo entre os seus imóveis números 1609 (incl uído) e 
1537 (excluído) e seguindo na direção noroeste, pas sando 
pelos fundos dos imóveis (incluídos) da Rua Eduardo  Ornelas 
(incluída) e final da Rua João Constantino (excluíd a) até o 
encontro da Rua Eduardo Ornelas (incluída) com a Ru a Eurico 
Salles (excluída) e a Travessa Expedicionário Barbo sa Neves, 
seguindo por esta (incluída) até o seu final, de on de se pro-
longa na direção nordeste até o imóvel número 830 ( excluído) 
da Rua Capitão João Manoel, por esta (excluída) até  a Rua 
Doutor Francisco Portela, cruzando a mesma e seguin do pela 
Travessa Zélio de Moraes (excluída) até o ponto ini cial. 
86 – Bairro Paraíso 

Do encontro da Rua Visconde de Itaúna com a Traves-
sa Rocha, seguindo por esta (excluída) até a Rua Ip iranga, por 
esta (excluída) a partir do seu imóvel número 453 ( excluído) 
até a Travessa Graça, por esta (incluída) até a Tra vessa Costa 
Braga, por esta (incluída) até a Travessa João Dini z (incluída), 
daí descendo pelo Córrego do Marimbondo passando ao  lado 
da Estação Elevatória da CEDAE (incluída) até o Rio  Marim-
bondo, subindo por este até o encontro da Travessa Souza 
(excluída) com a Rua Paul Leroux, por esta (incluíd a) até a 
Rua Doutor Francisco Portela, por esta (incluída) a té o seu 
imóvel número 675 (incluído), cruzando a mesma e se guindo 
pela Travessa Nossa Senhora Aparecida (incluída) at é a Rua 
Oscar Maldonado. Deste ponto subindo na direção sul  até a 
cumeada do Morro do Patronato, de onde segue em lin ha reta 
na direção sudoeste até o final da Rua José Terra, por esta 
(excluída) até a Travessa João Terra, por esta (inc luída) até a 
Travessa Floriano Branco, por esta (incluída) até a  Rua João 
Figueiredo, por esta (incluída) até a Travessa Ormi nda Faria, 
por esta (incluída) até a Rua Guilherme Joaquim de Souza, 
por esta (incluída) a partir do seu imóvel número 2 77 (incluí-
do) até a Rua Monsueto Guimarães, por esta (incluíd a) até a 
Rua Comandante Ari Parreiras, cruzando a mesma entr e os 
seus imóveis números 1705 (excluído) e 1763 (incluí do), cru-
zando o Trajeto da Extinta Via Férrea e seguindo at é o encon-
tro da Rua Capitão Antônio Inácio da Silva (excluíd a) com a 
Rua Fontes, por esta (incluída) até a Travessa Wald emar Gar-
cia, por esta (excluída) até a Travessa Martins Sil va, por esta 
(excluída) até a Travessa Jaú, por esta (excluída) até a Rua 
Visconde de Itaúna, por esta (incluída) até o seu i móvel núme-
ro 2156 (incluído), seu ponto inicial. 
87 – Bairro Patronato 

Do encontro da Rua Doutor Francisco Portela (excluí -
da) com a Rua Paul Leroux, seguindo por esta (exclu ída) até a 
Travessa Souza (incluída), daí descendo pelo Rio Ma rimbon-
do até o seu afluente da margem direita, subindo po r este até 
a ponte na Rua 19 de Novembro, por esta (incluída) até a Tra-
vessa Cornélio Nogueira, por esta (incluída) até a Rua Mendes 
Ribeiro, por esta (incluída), contornando as Traves sas Joa-
quim Monteiro e Elizete (ambas incluídas) e seguind o até a 
Travessa Arlete, descendo por esta (incluída) até a  Rua Maria 
Rita, por esta (incluída) a partir do seu imóvel nú mero 600 
(incluído) até a Rua Doutor Francisco Portela, por esta (inclu-
ída) até a Rua dos Frades, por esta (excluída) até o seu final, 
de onde se prolonga até a cumeada do Morro do Patro nato, 
seguindo por esta até um ponto fronteiro da Travess a Nossa 
Senhora Aparecida. Deste ponto descendo em linha re ta na 
direção norte até o encontro da Rua Oscar Maldonado  (exclu-
ída) com a Travessa Nossa Senhora Aparecida, por es ta (ex-
cluída) até a Rua Doutor Francisco Portela, por est a (excluída) 
a partir do seu imóvel número 675 (excluído) até o ponto ini-
cial. 
88 – Bairro Pita I 

Do encontro da Rua Leopoldo Azevedo com a Rua 
Doutor Pio Borges, seguindo por esta (Limite Interd istrital) até 
a Travessa Silvia, subindo por esta (incluída) até a Rua Henri-
que Bento Espinosa, por esta (incluída) até a Rua I tamar Fer-
nandes Oliveira, por esta (incluída) até o seu fina l, daí seguin-
do pela Cumeada do Morro da Vidreira, na direção no rdeste, 
passando paralelo ao muro da antiga Vidreira até o encontro 
da Travessa Manoel Francisco Moreira (incluída) com  a Rua 
Egberto Magalhães, por esta (incluída) até a Rua Si dopiro 

Freire Ribeiro, por esta (incluída) até a Rua Aurél io Pinheiro, 
por esta (excluida) até a Rua Leopoldo Azevedo, por  esta 
(incluída) até o ponto inicial. 
89 - Bairro Porto da Madama 

Do encontro da Rua Lenor com a Rua Mauá, seguindo 
por esta (excluída) até a Rua Comandante Alvarenga,  por esta 
(incluída) até o seu imóvel número 100 (incluído), daí seguin-
do pela Rua Comandante Alvarenga (excluída) até a R ua Vis-
conde de Itaúna, por esta (excluída) até a Praça Ev aristo Rica 
Marques ou Praça do Gradim, por esta (excluída) até  Rua 
Visconde de Itaúna, por esta (excluída) até a Trave ssa Jaú, 
por esta (incluída) até a Travessa Martins Silva, p or esta (in-
cluída) até a Travessa Waldemar Garcia, por esta (i ncluída) 
até a Rua Fontes, por esta (excluída) até a Rua Cap itão Antô-
nio Inácio da Silva (incluída), daí seguindo na dir eção sul, 
cruzando o Trajeto da Extinta Via Férrea, cruzando a Rua Co-
mandante Ari Parreiras entre os imóveis números 170 3 (inclu-
ído) e 1763 (excluído) até a Rua Monsueto Guimarães , por 
esta (excluída) até a Rua Guilherme Joaquim de Souz a, por 
esta (excluída) até o seu imóvel número 277 (excluí do), daí 
cruzando a mesma e seguindo pela Rua Orminda Faria (exclu-
ída) até a Travessa João Figueiredo, por esta (excl uída) até a 
Travessa Floriano Branco, por esta (excluída) até a  Travessa 
João Terra, por esta (excluída) até a Rua José Terr a, por esta 
(excluída) até Travessa Albertina Campos, por esta (incluída) 
a partir do seu imóvel número 81 (excluído), contor nando o 
Reservatório de Água da CEDAE (incluído) até a Rua Álvaro 
Lopes Martins, descendo por esta (incluída) até a R ua Co-
mandante Ari Parreiras, por esta (excluída) até a R ua Lenor, 
por esta (excluída) até o ponto inicial. 
90 – Bairro Porto Novo 

Do encontro da Rua Primeiro de Outubro (excluída) 
com a Rua Otávio Mafra, seguindo por esta (incluída ) até a 
Rua Ana Marques, por esta (excluída) até a Rua Gera ldo Ri-
beiro, por esta (incluída) até a Travessa Manoel Pi ta, por esta 
(incluída) até o seu final, contornando a mesma e s eguindo 
pela Rua Lourival Martins (incluída) até a Rua Capi tão João 
Manoel, cruzando a mesma entre os seus imóveis núme ros 
930 (excluído) e 1125 (incluído) e seguindo em linh a reta na 
direção sudoeste até o final da Rua Expedicionário Barbosa 
Neves, por esta (excluída) até a Rua Eurico Salles,  por esta 
(incluída) até a Rua Monsenhor Reader, por esta (in cluída) até 
a Rua Maria Rita, por esta (incluída) até o seu imó vel número 
600 (excluído), daí cruzando a mesma e subindo pela  Traves-
sa Arlete (excluída) até a Rua Mendes Ribeiro, por esta (exclu-
ída), contornando as Travessas Lizete e Joaquim Mon teiro 
(ambas excluídas) até a Travessa Cornélio Nogueira,  por esta 
(excluída) até a Rua 19 de Novembro, por esta (excl uída) até a 
ponte sobre o Afluente da margem direita do Rio Mar imbon-
do, descendo por este até Rio Marimbondo, descendo por 
este até a sua Foz na Orla Marítima (Baia de Guanab ara), por 
esta até a Foz do Rio das Pedrinhas, subindo por es te até a 
ponte na Avenida Porto da Pedra, por esta (excluída ) a partir 
do seu imóvel número 681 (excluído) até a Rua Const antino 
Conceição, por esta (excluída) até a Rua Nossa Senh ora de 
Santana, por esta (incluída) até a Rua Primeiro de Outubro, 
por esta até o ponto inicial. 
91 – Bairro Porto da Pedra 

Do encontro da Avenida Joaquim de Oliveira com a 
Rua Minas Gerais, seguindo por esta (incluída) até a Rua Ba-
hia, por esta (excluída) até a Avenida Imboaçu, cru zando a 
mesma e se prolongando até o Rio Imboaçu, subindo p or este 
(Limite Interdistrital) até o Trajeto da Extinta Vi a Férrea (Ave-
nida Presidente Kennedy ou Avenida 10 de Novembro),  por 
esta até a Rua Abílio José de Mattos, por esta (inc luída) até a 
Rua Marquês de Coimbra, por esta (excluída) até a R ua Alfre-
do Camarão, por esta (excluída) até a Rua Ana Marqu es, por 
esta (incluída) até a Rua Otávio Mafra, por esta (e xcluída) até 
a Rua Primeiro de Outubro, por esta (incluída) até a Rua Nos-
sa Senhora de Santana, por esta (excluída) até a Ru a Cons-
tantina Conceição, por esta (incluída) até a Avenid a Porto da 
Pedra, por esta (incluída) até o Rio das Pedrinhas,  descendo 
por este até a sua Foz na Orla Marítima, seguindo p or esta até 
um ponto fronteiro do final da Rua Abílio José de M attos. 
Deste ponto seguindo em linha reta na direção sul c ruzando a 
Rodovia BR-101 (Rodovia Governador Mário Covas) e s eguin-
do pela Rua Abílio José de Mattos (incluída) até o Trevo de 
Acesso ao Shopping São Gonçalo, cruzando o mesmo e se-
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guindo pela Rua Governador Macedo Soares Silva (inc luída) 
até a Avenida Joaquim de Oliveira, por esta (excluí da) até o 
ponto inicial. 
92 –Bairro Porto do Velho 

Do encontro da Rua Mauá, por esta (incluída) com a 
Rua Lenor, seguindo por esta (incluída) até Rua Com andante 
Ari Parreiras, por esta (incluída) até a Rua Doutor  Antônio 
Pedro (excluída), daí cruzando a Rua Comandante Ari  Parrei-
ras e seguindo pela Rua Álvaro Martins (excluída) a té a Tra-
vessa Albertina Campos (excluída), no Reservatório de Água 
da CEDAE (excluído). Deste ponto seguindo pela Rua Tancre-
do Ribeiro (incluída) até a Servidão de acesso a Ru a Arthur 
Gonçalves, descendo por esta (excluída) até o final  da Rua 
Arthur Gonçalves, por esta (excluída) até o final d a Rua Celes-
tino Pires (excluída), daí seguindo em linha reta n a direção 
sudoeste contornando a Igreja de Nossa Senhora das Dores 
(excluída) e seguindo pela encosta do morro, passan do pelos 
fundos dos Blocos de Apartamentos do Conjunto Resid encial 
Araribóia (excluído) até o encontro da Rua Interna do Conjun-
to Residencial (excluída) com a Rua Martins Baião, por esta 
(incluída) até o Trajeto da Extinta Via Férrea, por  esta até a 
ponte sobre o Rio das Brandoas, descendo por este a té a Orla 
Marítima, por esta contornando as Ilhas do Engenho e do 
Pontal (ambas incluídas) até um ponto fronteiro do final da 
Travessa “A” da Comunidade do Pica Pau (excluída), de onde 
segue em linha reta na direção leste, passando no f inal da 
Travessa “A” (excluída) até a Rodovia BR–101 (Rodov ia Go-
vernador Mário Covas), por esta até um ponto fronte iro da 
Rua Bento Lima (excluída). Deste ponto seguindo em linha 
reta na direção sudeste, passando entre os imóveis números 
193 (incluído) e 199 (excluído) da Rua Cícero Galdi no, cruzan-
do a mesma até o seu encontro com a Rua Bento Lima,  por 
esta  até a Rua Mauá, por esta a partir da Rua Vice nte Scovino 
(excluída) até o ponto inicial. 
93 – Bairro Rosane 

Do cruzamento da Rua José Argeu da Cruz Barroso 
com o Rio Imboaçu, subindo por este (Limite Interdi strital) até 
a ponte na Rua Gonçalves Rocha, por esta (incluída) , incluin-
do a Rua Alvarenga Peixoto até a Rua Leonardo da Vi nci, por 
esta (incluída) até a Rua Minas Gerais, por esta (e xcluída) até 
a Rua Joaquim de Oliveira, por esta (excluída) até a Rua José 
Argeu da Cruz Barroso, por esta (incluída) até a Vi la de nº 790, 
por esta (incluída) até o seu final, de onde se pro longando até 
o Rio Imboaçu, subindo por este (Limite Interdistri tal) até o 
ponto inicial. 
94– Bairro Santa Catarina I 

Do encontro da Rua Amália de Souza com a Rua Co-
ronel Joaquim Serrado, seguindo por esta (Limite In terdistri-
tal) até a Rua Doutor Getúlio Vargas, por esta (Lim ite Interdis-
trital) até a Travessa São Benedito, por esta (incl uída) até a 
Rua Doutor Jurumenha, por esta (incluída) até o seu  imóvel 
número 3694 (incluído), daí cruzando a mesma e segu indo 
pela Travessa Oliveira (excluída) até o seu imóvel número 644 
(excluído), ponto fronteiro a Rua Jaci Menezes (exc luída), daí 
subindo em linha reta na direção norte até o final da Rua João 
Terra (excluída), de onde segue pela cumeada do Mor ro do 
Patronato até o encontro da Servidão do Mineirinho (incluída) 
com Travessa Leonídia (excluída). Deste ponto desce ndo na 
direção sudeste até o final da Travessa Juramil, po r esta (ex-
cluída) até a Rua Maria Eliza de Souza, por esta (e xcluída) até 
a Rua Zulmira, cruzando a mesma e seguindo pela até  a Rua 
Amália de Souza (excluída) até o ponto inicial. 
95 – Bairro Vila Lage 

Do encontro da Avenida Doutor Lúcio Tomé Feiteira 
com o Trajeto da Extinta Via Férrea (Rua Doutor Alb erto Tor-
res), seguindo por esta até a Rua Martins Baião, po r esta (ex-
cluída) até a Rua Interna do Conjunto Residencial A raribóia 
(incluído). Deste ponto seguindo na direção nordest e pela 
encosta do Morro, passando pelos fundos dos Blocos de 
Apartamentos do Conjunto Residencial Araribóia (inc luído), 
contornando a Igreja de Nossa Senhora das Dores (in cluída) 
até o encontro da Rua Arthur Gonçalves (excluída) c om a Rua 
Celestino Pires, por esta (excluída), cruzando a me sma e se-
guindo na direção sudeste pelo muro do Conjunto Res idenci-
al Araribóia (excluído) até o Rio das Brandoas ou R io Barro 
Vermelho, subindo por este até a Travessa João Antu nes, por 
esta (excluída) até a Avenida Doutor Lúcio Tomé Fei teira, 
cruzando a mesma e seguindo pela Rua Cruz e Souza ( excluí-

da) até a Rua Arlindo Goulart, por esta (excluída) até o seu 
final, contornando a mesma (excluída) e seguindo pe la Rua 
Rio Branco (excluída) até a Rua Egberto Magalhães, por esta 
(excluída), passando pela Cumeada do Morro da Vidre ira até a 
Travessa Manoel Francisco Moreira (excluída), daí c ontinuan-
do pela cumeada do Morro da Vidreira até o final da  Rua Ita-
mar Fernandes Oliveira, por esta (excluída) até a R ua Henri-
que Bento Espinosa, por esta (excluída) até a Trave ssa Nina 
(escadaria), descendo por esta (incluída) até a Ave nida Gou-
veia, por esta (excluída) até a Travessa Coronel Az evedo (es-
cadaria), subindo por esta (excluída) até o cume do  Morro, daí 
se prolongando até o final da Travessa Fatori, por esta (exclu-
ída) até a Rua Maurício de Abreu, por esta (excluíd a) até a 
Avenida Doutor Lúcio Tomé Feiteira, seu ponto inici al. 
96 – Bairro Zé Garoto II 

Do encontro da Travessa Leonídia com a Rua Rodri-
gues da Fonseca, seguindo por esta (incluída) até a  Rua Dou-
tor Francisco Portela, cruzando a mesma e seguindo pela 
Avenida Santa Maria (excluída) até o Trajeto da Ext inta Via 
Férrea, por esta até o Rio Imboaçu, subindo por est e (Limite 
interdistrital) até a Rua Coronel Moreira Cesar, po r esta (Limi-
te Interdistrital) até a Rua Coronel Joaquim Serrad o, por esta 
(Limite Interdistrital) até a Rua Amália de Souza, por esta (in-
cluída) até a Rua Zulmira, cruzando a mesma e segui ndo pela 
Rua Maria Eliza de Souza (incluída) até a Travessa Juranil, por 
esta (incluída) até o seu final, daí seguindo em li nha reta na 
direção noroeste até o encontro da Servidão do Morr o do 
Mineirinho (excluído) com a Travessa Leonídia, desc endo por 
esta (incluída) até o ponto inicial. 

BAIRROS DO 5º DISTRITO 
(SETE PONTES) 

97 – Bairro Barro Vermelho II 
Do encontro da Rua Siqueira Campos com a Rua Dou-

tor Pio Borges, seguindo por esta (Limite interdist rital) até a 
Rua Mário Pinoti, por esta (excluída) até a Rua Cel so Queiroz, 
por esta (excluída) a partir do seu imóvel número 5 52 (excluí-
do) até a Rua Doutor Arthur Bernardes, por esta (ex cluída) até 
a Rua Manoel Luiz de Souza, por esta (excluída) até  o seu 
final, daí seguindo pela encosta do morro na direçã o sudoes-
te, passando acima e a noroeste da Travessa Francis co Roc-
co e da Rua Mentor Couto (ambas excluídas) até o se u encon-
tro com a Rua Siqueira Campos, por esta (incluída),  contor-
nando as Ruas Nadir Souza Lucas, Antônio Feijó e Tr avessa 
Siqueira Campos (todas incluídas) até o ponto inici al. 
98 – Bairro Covanca II 

Do encontro da Travessa Maurício de Abreu (escada-
ria) com a Rua Maurício de Abreu, seguindo por esta  (Limite 
Interdistrital) até a Rua Marechal Floriano Peixoto , por esta 
(Limite Interdistrital) até a Rua Doutor Pio Borges , por esta 
(Limite Interdistrital) até a Rua Leopoldo Fróes, p or esta (ex-
cluída) até a Rua Sena Borges, por esta (excluída) até a Tra-
vessa Pimentel, por esta (excluída) até o seu final , de onde 
sobe na direção sul até o cume do Morro do Castro ( cota 
179m). Deste ponto seguindo nas direções sudoeste e  noro-
este pela cumeada do morro (cotas 161m e 171m), pas sando 
acima e a oeste do final da Estrada da Fazendinha ( excluída) 
até o cume do Morro Boa Vista (cota 178m), daí desc endo na 
direção noroeste até o final da Rua Alto da Boa Vis ta, des-
cendo por esta (excluída) até a Rua Porciúncula, cr uzando a 
mesma entre o seus imóveis números 1889 (incluída) e 1879 
(excluído), se prolongando em linha reta na direção  noroeste, 
passando entre o final das Travessas Ambrósio (incl uída) e 
Silva (excluída) e subindo até (pela linha de trans missão) a 
cota 75m, de onde segue direção oeste pela cumeada do mor-
ro (Linha de Transmissão de Energia Elétrica), pass ando aci-
ma do Extinto Quartel do Exército (excluído), passa ndo ao sul 
da Rua Nair dos Santos (incluída) e ao norte da Rua  Santa 
Emília (excluída) até o cume dos Morros da Cruz ou do Cru-
zeiro. Deste ponto descendo em linha reta na direçã o noroes-
te (Linha de Transmissão de Energia Elétrica), pass ando aci-
ma do final da Travessa Francisco Brito e Rua Benja mim 
Constant (ambas incluída) até o encontro da Travess a Cons-
tantino (incluída) com a Travessa Maurício de Abreu , descen-
do por esta (excluída) até o ponto inicial. 
99 – Bairro Engenho Pequeno II 

Do encontro da Rua Luciano Carneiro com a Rua Men-
tor Couto, seguindo por esta (incluída) a partir do  seu imóvel 
número 1065 (incluído), contornando o Condomínio Re siden-
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cial Santos e a Travessa Francisco Rocco (ambos inc luídos) e 
seguindo até a Rua Denerval de Brito, por esta (exc luída) até 
o seu final, de onde segue na direção nordeste pela  cumeada 
do Morro do Mineiro (cota 174m) e segue na direção leste até 
o cume do Morro do Mineiro (cota 194m). Deste ponto  des-
cendo na direção leste pela cumeada do morro, passa ndo 
paralelo à Pedreira Carioca (excluída) até o Rio Im boaçu, su-
bindo por este (Limite Interdistrital) até a Rua Wa ldir dos San-
tos (antiga Estrada do Engenho Pequeno), por esta ( Limite 
Interdistrital) até a servidão para a Estrada Acáci o Raposo 
(escadaria), por esta (Limite Interdistrital) até a  Estrada Acá-
cio Raposo (antiga Estrada do Lacomba), por esta (L imite 
Interdistrital) até o seu ponto mais alto (cota 100 m). Deste 
ponto seguindo na direção sudoeste pela cumeada do Morro 
Engenho Pequeno (cotas 151m, 168m, 152m, 243m, 251m , 
239m, 286m), passando acima da Rua Jenoveva Justa d a Cos-
ta (excluída) e seguindo até o encontro da Rua Euri co Améri-
co de Souza (excluída) com a Rua João Pessoa (cota 222m), 
por esta (excluída) até o seu final, daí seguindo n a direção 
noroeste pela cumeada do morro (cotas 218m, 282m, 2 84m), 
até o ponto mais alto da Rua Policastro, descendo p or esta 
(excluída) até a Estrada da Tenda, por esta (excluí da) contor-
nando a Avenida Aprazível (excluída) e seguindo até  a Rua 
Baziléia, por esta (excluída) até a Rua Antonieta E spinosa, por 
esta (excluída) até o seu final, daí seguindo na di reção oeste 
pela cumeada do morro até o final da Travessa Franc isco 
Amarantes, por esta (excluída) até a escadaria de a cesso a 
Travessa Vista Alegre, descendo por esta (excluída)  até a Rua 
Tadeu Bartolo, descendo por esta (excluída) até a R ua Lucia-
no Carneiro, por esta (excluída) até o ponto inicia l. 
100 – Bairro Lindo Parque II 

Do encontro da Travessa Umbelina (Travessa Valença)  
com a Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, s eguin-
do por esta (Limite Interdistrital) até o Rio Imboa çu, subindo 
por este (Limite Interdistrital) até um ponto após a Pedreira 
Carioca (incluída). Deste ponto subindo na direção sudoeste, 
pela cumeada do Morro do Mineiro (cotas 39m e118m),  pas-
sando pelo cume do Morro do Mineiro (cota 194m) e s eguindo 
até a cota 174m, de onde desce nas direções norte e  nordes-
te, passando a oeste e noroeste das Ruas Rosalina B arbosa e 
Dona Maria Barbosa (ambas incluídas) até o final da  Rua Um-
belina (Travessa Valença), por esta (excluída) até o ponto 
inicial. 
101 – Bairro Maria Paula II 

Do encontro da Avenida Abdias José dos Santos (an-
tiga Estrada da Paciência ou Estrada Velha de Maric á) com a 
Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói-Alcântara), seguind o por 
esta até a Rua Alcântara Silveira, por esta (incluí da) até o seu 
final, daí subindo o morro na direção nordeste até a Praça IV 
contornando a mesma (incluída) e seguindo até a Rua  Sérvulo 
Sales, por esta (incluída) até a Rua Alice de Olive ira Santos, 
por esta (incluída) até a Praça III, contornando a mesma (in-
cluída) e seguindo até a Rua Mathildes Martins Pere s, por esta 
(incluída) contornando as Ruas Edgar Augusto Correa  e Pro-
fessor Roberto Lira (ambas incluídas) no seu final e seguindo 
até a Rua Alcides Corrêa Neves por esta (incluída) até a Rua 
Samuel Dalmas Moreira ou Rua B, por esta (incluída)  até a 
Rua Dalva Raposo (Estrada Velha de Tribobó) por est a (Limite 
Interdistrital) até a Avenida Abdias José dos Santo s (antiga 
Estrada da Paciência ou Estrada Velha de Maricá) po r esta 
(Limite Intermunicipal com Niterói) até o ponto ini cial.   
102 – Bairro Morro do Castro 

Do encontro da Estrada Rio das Pedras com a Estrada  
Bento Pestana, seguindo por esta (Limite Intermunic ipal) até a 
Alameda Brasil, por esta (incluída) até a Rua Júlia  Moreira da 
Cunha, por esta (incluída) até a Rua Tenente Benedi to Lopes 
(incluída), daí seguindo na direção noroeste pela c umeada do 
morro (cotas 149m, 179m, 169m, 153m, e 177m), passa ndo a 
sudoeste do final das Ruas Jamaica e Vinte e Um de Abril 
(ambas incluídas) até o cume do Morro Boa Vista (co ta 171m), 
de onde segue na direção nordeste pela cumeada do m orro, 
passando ao lado da sede da Fazendinha (incluída) a té o cu-
me do Morro do Castro (cota 179m), de onde segue pe la cu-
meada do morro (cotas 218m e 211m) até o cume do Mo rro do 
Zumbi (cota 219m), daí seguindo na direção leste pe la cume-
ada do morro (cota 176m), passando em cima da Estra da do 
Genipapo (incluída), final da Rua Antônio Matias (i ncluída), e 
se prolongando pela cumeada do morro (cota 108m) at é o 

encontro da Rua Policastro (excluída) com a Rua Cas torina 
Alves (excluída) e Alameda Estados Unidos (incluída ). Deste 
ponto seguindo pela Rua Policastro (excluída) até o  seu ponto 
mais alto (cota 204m), daí subindo na direção sudes te pela 
cumeada do morro (cotas 282m e 218m), num ponto fro nteiro 
do final da Rua João Pessoa (excluída), de onde des ce na 
direção sul pela cumeada do morro, passando a oeste  do 
Caminho do Zumbi (excluído) e da Estrada Velha do Z umbi 
(ambas excluída) até a Estrada Rio das Pedras, por esta (ex-
cluída) até o seu final, ao lado do Rio das Pedras,  subindo por 
este (Limite Intermunicipal com Niterói) até encont rar a conti-
nuação da Estrada Rio das Pedras, por esta (Limite Intermu-
nicipal com Niterói) até o ponto inicial. 
103 - Bairro Neves II 

Do cruzamento do Rio Bomba com Rua Maurícío de 
Abreu, seguindo por esta (Limite Interdistrital) at é a Rua Ma-
rechal Floriano Peixoto (excluída), daí retornando pela Rua 
Maurício de Abreu (incluída) até a Travessa Mauríci o de Abreu 
(Escadaria), subindo por esta (excluída) até a Trav essa Cons-
tantino (excluída), de onde segue em linha reta na direção 
sudeste (Linha de Transmissão de Energia Elétrica),  passan-
do acima do final da Rua Benjamim Constant e Traves sa 
Francisco Brito (ambas excluídas) e subindo até o a lto do 
Morro da Cruz ou do Cruzeiro (cota 109m) no final d a Rua 
Euclides Martins, descendo por esta (incluída) até a Rua Cru-
zeiro, por esta (excluída) até a Rua Sá Pinto, por esta (excluí-
da) até a ponte sobre o Rio Bomba, descendo por est e (Limite 
Intermunicipal com Niterói) até o ponto inicial. 
104 – Bairro Novo México 

Do encontro da Rodovia RJ–104 (Rodovia Niterói–
Alcântara) com a Rua Doutor Melquíades Peixoto ou E strada 
Velha de Maricá, seguindo por esta (Limite Intermun icipal 
com Niterói) até a ponte no local denominado de Arr ota Con-
tos, sobre o Rio das Pedras, subindo por este (Limi te Inter-
municipal com Niterói) até o final da Estrada Rio d as Pedras, 
por esta (incluída) até o seu final, de onde sobe n a direção 
norte pela cumeada do morro, passando a oeste da   Estrada 
Velha do Zumbi e o Caminho do Zumbi (ambos incluído ) até 
um ponto (cota 218m) 0 fronteiro do final da Rua Jo ão Pesso-
a, por esta (incluída) até a Rua Eurico Américo de Souza (in-
cluída), daí subindo na direção leste pela cumeada do morro 
(cota 294m) e descendo até o final da Rua Eudina Me ndes 
(incluída), de onde descendo na direção sudeste até  o final da 
Rua Edson Francisco, por esta (incluída) até a Estr ada da 
Fazendinha, por esta até a Rua de Acesso a Rodovia RJ-104 
(Rodovia Niterói–Alcântara), por esta até a Rodovia  RJ-104 
(Rodovia Niterói–Alcântara), por esta até o ponto i nicial. 
105 – Bairro Pita II 

Do encontro da Leopoldo Fróes com a Rua Doutor Pio 
Borges, seguindo por esta (Limite Interdistrital) a té a Rua 
Siqueira Campos, por esta (excluída), contornando a s Ruas 
Antônio Feijó, Nadir Souza Lucas e Travessa Siqueir a Cam-
pos (todas excluídas) até a Rua Mentor Couto, por e sta (exclu-
ída) até o seu imóvel número 1065 (excluído), daí c ruzando a 
mesma e seguindo pela Rua Luciano Carneiro (incluíd a) até a 
Rua Tadeu Bartolo, subindo por esta (incluída) até a Travessa 
Vista Alegre, subindo por esta (incluída) até o seu  final, daí 
subindo pela Escadaria (incluída) até a cumeada do Morro. 
Deste ponto seguindo na direção sudoeste pela cumea da do 
morro (cotas 127m, 158m, 129m e 111m), passando pel o ca-
minho da Francisco Amarante (excluído) até a cota 1 04m, de 
onde desce na direção sul até a ponte sobre o Rio B randoas 
na Rua Sena Borges, por esta (incluída) até a Rua L eopoldo 
Fróes, por esta (incluída) até o ponto inicial. 
106 – Bairro Santa Catarina II 

Do encontro da Rua Mário Pinoti com a Rua Doutor 
Getúlio Vargas, seguindo por esta (Limite Interdist rital) até a 
Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, por est a (Limi-
te Interdistrital) até a Travessa Umbelina (Travess a Valença), 
por esta (incluída) até o seu final, daí seguindo n as direções 
sudoeste e sul pela cumeada do morro, passando a no roeste 
e oeste das Ruas Dona Maria Barbosa e Rosalina Barb osa 
(ambas excluídas) e subindo na direção sul até a cu meada do 
Morro do Mineiro (cota 174m), seguindo por esta até  o final da 
Rua Denerval de Brito, descendo por esta (incluída)  até a Rua 
Mentor Couto, por esta (excluída) até a Rua Doutor Arthur 
Bernardes, por esta (incluída) até a Travessa João Cruz, por 
esta (incluída) até o seu final, de onde segue em l inha reta na 
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direção noroeste, passando acima do final da Traves sa Fran-
cisco Rocco (incluída) até o final da Rua Manoel Lu iz de Sou-
za, descendo por esta (incluída) até a Rua Doutor A rthur Ber-
nardes, por esta (incluída) até a Rua Celso Queiroz , por esta 
(incluída) até o seu imóvel número 552 (incluído), daí cruzan-
do a mesma seguindo pela Rua Mário Pinoti (incluída ) até o 
ponto inicial. 
107 – Bairro Tenente Jardim 

Do encontro da Alameda Brasil com a Rua Doutor 
March, descendo por esta (Limite Intermunicipal com  Niterói) 
até Rua Major Goudin, por esta (excluída) até a Tra vessa An-
gelina, por esta (excluída) até o seu final, de ond e sobe na 
direção nordeste pela cumeada do morro (cotas 159m,  191m e 
146m) até o cume do Morro Boa Vista (cota 178m). De ste pon-
to seguindo na direção sudeste pela cumeada do morr o (co-
tas 171m, 177m , 153m, 169m, 179m,  e 149m), passan do aci-
ma e a nordeste do final das Ruas Vinte um de Abril  e Jamai-
ca (ambas excluídas) e descendo pela Rua Júlia More ira da 
Cunha (excluída) até a Alameda Brasil, por esta (ex cluída) até 
o ponto inicial. 
108 – Bairro Tribobó III 

Do encontro da Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói–
Alcântara) com a Rodovia RJ-106 (Avenida Doutor Eug ênio 
Borges), seguindo por esta (Limite Interdistrital) até a Rua 
Dalva Raposo (Antiga Estrada Velha de Tribobó), por  esta 
(Limite Interdistrital) até a Rua Samuel Dalmas Mor eira ou Rua 
B, por esta (excluída) até a Rua Alcides Corrêa Nev es, por 
esta (excluída) até a Rua Mathildes Martins Peres, por esta 
(excluída), passando no final das Ruas Professor Ro berto Lira 
e Edgar Augusto Correa (ambas excluídas) e seguindo  até a 
Praça III, contornando a mesma (excluída) até a Rua  Alice de 
Oliveira Santos, por esta (excluída) até a Rua Sérv ulo Sales, 
por esta (excluída) até a Praça IV, contornando a m esma (ex-
cluída) e descendo na direção sudoeste pela cumeada  do 
morro até o final da Rua Alcântara Silveira, por es ta (excluída) 
até a Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói-Alcântara), c ruzando a 
mesma e se prolongando até o Rio das Pedras, descen do por 
este até a ponte na Estrada de Acesso a Estrada da Fazendi-
nha, por esta até a Estrada da Fazendinha, por esta  até a Rua 
Edson Francisco, por esta (excluída) até o seu fina l, de onde 
sobe em linha reta na direção noroeste até o final da Rua Eu-
dina Mendes (excluída). Deste ponto subindo pela cu meada 
do morro, passando pela cota 294m e descendo até o encon-
tro da Rua Eurico Américo de Souza com as Ruas João  Pes-
soa e José Carlos da Costa (todas excluídas), daí s ubindo na 
direção norte e nordeste, passando pela cumeada do morro 
do Engenho Pequeno (cotas 286m, 239m, 251m, 243m, 1 52m, 
162m, 168m e 151m até o ponto mais alto da Estrada Acácio 
Raposo (antiga Estrada do Lacomba), por esta (Limit e Inter-
distrital) até a Rodovia RJ-104 (Rodovia Niterói–Al cântara), 
por esta (Limite Interdistrital) até o ponto inicia l.   
109 – Bairro Venda da Cruz 

Do encontro da Rua Major Goudin com a Rua Doutor 
March, seguindo por esta (Limite Intermunicipal com  Niterói) 
até o Rio Bomba, descendo por este (Limite Intermun icipal 
com Niterói) até a Rua Sá Pinto, por esta (incluída ) até a Rua 
Cruzeiro, por esta (incluída) até a Rua Euclides Ma rtins, su-
bindo por esta até o seu final no alto do Morro da Cruz ou do 
Cruzeiro (Cota 109m). Deste ponto seguindo na direç ão leste 
pela cumeada do Morro (Linha de Transmissão de Ener gia 
Elétrica), passando ao sul da Rua Nair dos Santos ( incluída) e 
ao norte da Rua Santa Emília (incluída), passando a cima do 
Extinto Quartel do Exército (incluído) até a cota 7 5m, de onde 
desce (pela linha de transmissão) na direção sudest e, pas-
sando entre o final das Travessas Ambrósio (excluíd a) e Silva 
(incluída), cruzando a Rua Doutor Porciúncula entre  os seus 
imóveis números 1879 (incluído) e 1889 (excluído) e  seguindo 
até a Rua Alto da Boa Vista, por esta (excluída) at é o seu final, 
daí subindo na direção sul até o cume do Morro Boa Vista 
(cota 178m). Deste ponto seguindo na sudoeste pela cumeada 
do morro (cotas 146m, 191m e 159m) até o final da T ravessa 
Angelina, por esta (incluída) até a Rua Major Goudi n, por esta 
até o ponto inicial. 
110 – Bairro Zumbi 
Do encontro da Rua Baziléia com a Estrada da Tenda,  subin-
do por esta (incluída), contornando a Avenida Aplaz ível (inclu-
ída) e seguindo até a Rua Policastro, por esta (inc luída) até o 
encontro da Rua Castorina Alves (incluída) com a Al ameda 

Estados Unidos (excluída). Deste ponto seguindo na direção 
noroeste, pela cumeada do Morro do Castro (cotas 10 8m e 
176m) até o cume do Morro do Zumbi (cota 229m), daí  se-
guindo na direção sudoeste, pela cumeada do morro ( cotas 
211m e 218m) até o cume do Morro do Castro (cota 17 9m), de 
onde desce na direção norte até o final da Travessa  Pimentel, 
descendo por esta (incluída) até a Rua Sena Borges,  por esta 
(excluída) até a ponte no Rio Brandoas, daí cruzand o a Rua 
Sena Borges e subindo na direção norte pela cumeada  do 
morro até a cota 104m, de onde segue na direção les te pela 
cumeada do morro (cotas 111m, 127m, 158m e 129m), p as-
sando pelo Caminho Francisco Amarantes (incluído) e  se-
guindo até a Travessa Francisco Amarantes, por esta  (incluí-
da) até o seu final, de onde se prolonga pela cumea da do 
morro (cotas 142m e 139m) até o final da Rua Antoni eta Espi-
nosa, por esta (incluída) até a Rua Baziléia, por e sta (incluída) 
até o ponto inicial. 

NEILTON MULIM 
Prefeito 

Mensagem nº 041/GP/2013, de autoria do Poder Execut ivo. 
DECRETO Nº 215/2014. 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O 
ORÇAMENTO E O QUADRO DE 
DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO 
ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E 
INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, DA FUNDAÇÃO 
DE ARTES SÃO GONÇALO E DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA, DE 
EDUCAÇÃO, DE ESPORTE E LAZER, DE 
INFRAESTRUTURA E URBANISMO E DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Mu nicipal nº 
535 de 27 de dezembro de 2013, Lei Federal nº 4.320  de 17 de 
março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios  no 

090/MEDCONT/14, 336/SEMFA/2014 de 11 de agosto de 2 014, 
215/SPO-SEMFA/2014 de 06 de agosto de 2014 e nos pr oces-
sos nº 29.966/14, 25.347/14, 29.869/14, DECRETA: 

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e altera do o 
Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Especial de Recu-
peração de Ativos e Investimentos Municipais, da Fu ndação 
de Artes São Gonçalo e das Secretarias Municipais d e Fazen-
da, de Educação, de Esporte e Lazer, de Infraestrut ura e Ur-
banismo e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e T ecno-
logia no valor de R$ 10.697.781,00 (Dez milhões, se iscentos e 
noventa e sete mil, setecentos e oitenta e um reais ). 

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo ante rior, 
ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da D espesa 
e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pel o Decreto 
nº 007 de 17 de janeiro de 2014 e Lei nº 534 de 27 de dezem-
bro de 2013. 

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenie n-
tes de anulação parcial de dotações orçamentárias. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 11 de agosto de 2014. 
NEILTON MULIM 

Prefeito 
ANEXO AO DECRETO Nº 215/2014. 
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2014 
Órgãos: Fundo Especial de Recuperação de Ativos e I nvesti-
mentos Municipais, Fundação de Artes São Gonçalo e Secre-
tarias Municipais de Fazenda, de Educação, de  Espo rte e 
Lazer, de Infraestrutura e Urbanismo e de Desenvolv imento 
Econômico, Ciência e Tecnologia . 

VALOR (R$ 1) PROGRAMA 
DE 

TRABALHO 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
DESP. F. 

ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.24.04.122.1001.2.117 3.3.90.35.00 61 00 1.100.000,00 0,00 

20.27.12.361.2003.2.008 3.3.90.30.00 180 00 2.000.000,00 0,00 

20.29.27.812.2028.2.218 3.3.90.39.00 341 00 1.000.000,00 0,00 

20.59.15.452.2103.2.241 3.3.90.39.00 649 00 6.267.152,59 0,00 

20.63.23.691.2049.1.028 3.3.90.39.00 935 00 230.628,41 0,00 

22.43.04.122.1001.2.117 3.3.90.36.00   00 100.000,00 0,00 

23.54.04.122.1001.2.117 3.1.90.04.00   00 0,00 1.000,00 

  3.1.90.11.00   00 0,00 37.500,00 

  3.3.90.30.00   00 0,00 31.500,00 

  3.3.90.36.00   00 0,00 36.750,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 791.734,50 
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  4.4.90.51.00   00 0,00 4.081.278,00 

  4.4.90.52.00   00 0,00 5.642.724,00 

23.54.04.122.3002.2.072 3.3.90.30.00   00 0,00 6.300,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 6.300,00 

23.54.09.271.4004.2.051 3.1.90.13.01   00 0,00 62.694,50 

TOTAL 10.697.781,00 10.697.781,00 
 

DECRETO Nº 216/2014. 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O 
ORÇAMENTO E O QUADRO DE 
DETALHAMENTO DA DESPESA DA EMPRESA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL E DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E 
LAZER, DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO E DO TRABALHO.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Mu nicipal nº 
535 de 27 de dezembro de 2013, Lei Federal nº 4.320  de 17 de 
março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios  no 

190/SEMGOV/2014, 092/MEDCONT/14 de 11 de agosto de 2014 
e 036/SEMTRAB/2014 de 31 de julho de 2014, DECRETA:  

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e altera do o 
Orçamento, na forma do Anexo, da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental e das  Se-
cretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Governo  e Comu-
nicação Social, de Infraestrutura e Urbanismo e do Trabalho 
no valor de R$ 1.030.960,70 (Um milhão, trinta mil,  novecentos 
e sessenta reais e setenta centavos). 

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo ante rior, 
ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da D espesa 
e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pel o Decreto 
nº 007 de 17 de janeiro de 2014 e Lei nº 534 de 27 de dezem-
bro de 2013. 

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenie n-
tes de anulação parcial de dotações orçamentárias. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário 

São Gonçalo, 11 de agosto de 2014. 
NEILTON MULIM 

Prefeito 
ANEXO AO DECRETO Nº 216/2014. 
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2014 
Órgãos: Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano  e 
Saneamento Ambiental e Secretarias Municipais de Es porte e 
Lazer, de Governo e Comunicação Social, de Infraest rutura e 
Urbanismo e do Trabalho. 

VALOR (R$ 1) PROGRAMA 
DE 

TRABALHO 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
DESP. F. 

ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.29.04.122.1001.2.117 3.3.90.39.00 315 00 145.000,00 0,00 

20.29.09.271.4004.2.051 3.1.90.13.01 322 00 90.000,00 0,00 

20.54.04.131.2014.2.123 3.3.90.39.00 554 00 0,00 145.000,00 

20.59.15.451.2113.2.094 4.4.90.51.00 643 08 0,00 80.000,00 

20.59.15.452.2103.2.241 3.3.90.92.00 651 00 0,00 799.360,70 

20.59.15.662.2054.2.127 3.3.90.30.00 652 00 709.360,70 0,00 

20.60.04.122.2047.2.135 3.3.90.39.00 672 00 6.600,00 0,00 

20.60.11.334.2056.1.025 3.3.90.30.00 729 00 0,00 5.600,00 

  4.4.90.52.00 733 00 0,00 1.000,00 

21.41.15.451.2113.2.094 4.4.90.51.00   08 80.000,00 0,00 

TOTAL 1.030.960,70 1.030.960,70 
 

X 
Corrigenda ao Anexo do Decreto nº 202/2014 de 30 de  julho 
de 2014, publicado no “O São Gonçalo” em 31 de julh o de 
2014. 

Onde se Lê : PT 22.45.08.846.4006.0.003, ND 4.6.90. 71.00, 
Fonte 00, Acréscimo R$ 40.000,00. 

Leia-se : PT 22.45.08.846.4006.2.048, ND 3.3.90.92. 00, Fon-
te 00, Acréscimo R$ 40.000,00. 

PGM 
ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAIS ATESTADORES 

Designo para a tarefa de FISCAL DE CONTRATO os 
servidores abaixo relacionados, referente à contrat ação da 
empresa REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-EPP, inscrita n o 
CNPJ nº 10.302.320/0001-50, para prestação de servi ço de 
locação de equipamentos de informática e todos os i nsumos 
necessários à execução do serviço objeto do contrat o nº 
004/2014. 

Os fiscais designados serão responsáveis pela fisca li-
zação da execução dos serviços constantes do contra to em 
epígrafe. 
Servidor: Márcio Everson da Silva Souza – Matrícula : 12.636 
Servidor: Carlos Henrique Pinto Kremer – Matrícula:  20.915 

São Gonçalo, 11 de agosto de 2014. 
AUGUSTO CESAR C. LIMA 

Procurador  Geral do Município 

SEMAD 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no 
uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de  Homolo-
gação do Concurso Público datado de 11 de abril de 2011, em 
conformidade com o Ofício nº. 319/SEMFA/2014, CONVO CA 
para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos  da 
SEMAD, os candidatos classificados de acordo com o cargo, 
dia e horário abaixo:  
ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
Dia 13 de agosto de 2014 às 10:00h 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

7324243 JORGE NEI MANCINI DOS SANTOS 21º 
7318014 CRISTIANY SENE MONTALVAO 22º 

7431031 RODRIGO MARIANO DE MORAES 23º 

7384580 GILLIARD LUCAS DOS SANTOS 24º 

7206216 LENITA RANGEL DE SOUZA 25º 

São Gonçalo, 11 de agosto de 2014. 
EMILIA CRISTINA DE A.D. ANDRADE 

Secretária Municipal De Administração  

DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Defiro o processo abaixo relacionado: 
Processo n o  28565/2014. 

São Gonçalo, 11 de agosto de 2014. 
EMILIA CRISTINA DE A. D. ANDRADE 
Secretária Municipal de Administração 

SEMED 
PORTARIA SEMED N.º 048/SEMED/2014 

DISPÕE SOBRE O PROJETO “A HORA DA 
VIRADA” PARA AS CLASSES DE 
ACELERAÇÃO DA  APRENDIZAGEM NAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 
GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o disposto no Artigo 206, inciso I, da  
Constituição Federal de 1988, que estabelece a nece ssidade 
de o Poder Público proporcionar igualdade de condiç ões para 
o acesso e a permanência na escola; 

Considerando o disposto no Artigo 4º, inciso I, da LDB 
nº 9.394/96, que estabelece como dever do Estado a garantia 
de Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, incl usive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

Considerando o disposto no Artigo 24, inciso V, alí nea 
b, da LDB nº 9.394/96, que prevê a possibilidade de  acelera-
ção de estudos para alunos com atraso escolar; e 

Considerando o disposto no Artigo 72, do PARECER 
CME-SG nº 004/2004, que estabelece a possibilidade do currí-
culo do Ensino Fundamental ser trabalhado de forma diferen-
ciada em projetos e programas da aprendizagem, com objeti-
vo de atender às necessidades dos alunos que esteja m em 
situação de distorção idade/ano escolar, RESOLVE: 

Art. 1º. Implementar a Aceleração da Aprendizagem, 
através do Projeto “A Hora da Virada” que é uma est ratégia 
pedagógica adotada para correção do fluxo escolar d os anos 
de escolaridade do Ensino Fundamental, destinada ao s alu-
nos com distorção idade/ano escolar que se encontra m ma-
triculados nas Unidades Escolares da Rede Municipal  de E-
ducação de São Gonçalo. 

Parágrafo único. São considerados alunos com dis-
torção idade/ano escolar aqueles que tenham ultrapa ssado 
em dois anos ou mais a idade regular prevista para o ciclo em 
que estão matriculados. 

Art. 2º. Os pais e/ou responsáveis serão cientifica dos 
da indicação do aluno para a classe de Aceleração d a Apren-
dizagem por meio de  reuniões próprias para este fi m. 

Parágrafo único.  Os pais e/ou responsáveis pelos a -
lunos incluídos nas classes de Aceleração deverão a ssinar 
termo de ciência, aceite e responsabilidade. 
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Art. 3º. As classes de Aceleração da Aprendizagem s e-

rão organizadas em forma de agrupamentos e reagrupa men-
tos, a saber: 

I. Grupo I: 1ª e 2ª etapas do 2º ciclo (4º/5º ano);  
II. Grupo II: 6º e 7º anos do Ensino Fundamental; 
III. Grupo III: 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.  
Parágrafo único. As classes de Aceleração da Apren-

dizagem terão no máximo 20 alunos. 
Art. 4º. O professor da classe de Aceleração será s ele-

cionado pelo Diretor da Unidade e/ou pelo Orientado r Peda-
gógico. Caso não ocorra a indicação pela Unidade Es colar, 
esta será realizada pela SEMED, sendo considerado p ara efei-
to de indicação o perfil abaixo: 

I. Domínio de conteúdo; 
II. Habilidades em trabalhar com atividades diversi fi-

cadas; 
III. Familiaridade com o uso da tecnologia; 
IV. Facilidade em conduzir grupos constituídos por a-

lunos de anos de escolaridade diversos. 
Art. 5º. Cabe ao professor da classe de Aceleração da 

Aprendizagem: 
I - Organizar plano de trabalho adequado às necessi -

dades de cada aluno e da turma em que estiver atuan do; 
II - Promover atividades significativas e diversifi cadas 

a serem oferecidas aos alunos durante as aulas; 
III - Participar das ações de formação continuada o fe-

recidas pela Secretaria Municipal de Educação de Sã o Gonça-
lo, sempre que solicitado. 

Art. 6º. A metodologia e a seleção de conteúdos ado -
tados terão como eixo orientador a Proposta Curricu lar da 
Rede Municipal de Educação de São Gonçalo. 

Art. 7º. Os alunos, para efeito de promoção, deverã o 
cumprir, no mínimo, 75% de frequência em relação ao  total de 
dias letivos e atingir os níveis de aprendizagem de finidos na 
proposta de trabalho. 

Art. 8º. Ao atingir os objetivos previstos, os alun os 
matriculados nas classes de Aceleração da Aprendiza gem 
serão considerados aptos a prosseguir em seus estud os. 

§ 1º. Os alunos serão reclassificados para o ano do  
Ensino Fundamental, de acordo com as condições de a pren-
dizagem definidas nos relatórios de avaliação. 

§ 2º. Caberá à Secretaria Municipal de Educação de 
São Gonçalo promover acompanhamento pedagógico cont í-
nuo a fim de garantir a consolidação da aprendizage m dos 
alunos egressos das classes de Aceleração da Aprend iza-
gem. 

Art. 9º. Os alunos que não atingirem os objetivos p ro-
postos serão mantidos nas classes de Aceleração da Apren-
dizagem, podendo ser promovidos a qualquer momento,  des-
de que se mostrem aptos para tal. 

Art. 10. Cabe à Unidade Escolar adotar os procedime n-
tos necessários para a regularização da vida escola r dos alu-
nos integrantes das classes de Aceleração da Aprend izagem.   

§ 1º. O registro da reclassificação deverá constar  na 
Ficha de Avaliação Individual do aluno, no Diário d e Classe e 
em Atas de Resultados Finais especificas para o pro jeto. 

§ 2º. Na expedição do Histórico Escolar deverá cons -
tar no campo de observações a informação referente à parti-
cipação do aluno na classe de Aceleração da Aprendi zagem, 
em conformidade com o Artigo 24, inciso V, alínea b , da LDB 
nº 9.394/96 e nos termos desta Portaria.  

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Sub -
secretaria de Ensino e Apoio Pedagógico da Secretar ia Muni-
cipal de Educação de São Gonçalo. 

Art. 12. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

VANELI L. CHAVES 
Subsecretária Municipal de Educação 

CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA SCHIPHORST 
Secretário Municipal de Educação 

PORTARIA Nº 053/2014. 
ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE MONITORAMENTO, 
ACOMPANHAMENTO E  AFERIÇÃO DAS 
MATRÍCULAS E FREQUÊNCIAS DOS ALUNOS 
DAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
de suas atribuições legais e:   

Art. 1º Inclui na Comissão Permanente o membro: Lu-
ciana Faria de Figueiredo – matrícula: 114.429. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de s ua 
publicação. 

CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA SCHIPHORST 
Secretário Municipal de Educação  

SEMSA 
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

Designar Rafaela Oliveira Ferreira, matrícula 112.7 62, para 
exercer a função de Fiscal de Contratos da Secretar ia Munici-
pal de Saúde e Assistência de São Gonçalo, referent e ao Cha-
mamento Público SEMSA 001/2013, do Processo Adminis tra-
tivo nº 2587/2013, cujo objetivo se destina a Seleç ão para 
Contratação de Entidades Privadas Prestadoras de Se rviços 
de Saúde de Diagnósticos Laboratoriais na Forma Com ple-
mentar do SUS, de acordo com o Art. 67 da Lei nº 86 66/93. 

São Gonçalo, 01 de agosto de 2014 
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de São Gonçalo 

SEMTRAN 
CORRIGENDA DA RESOLUÇÃO N.º 050/SEMTRAN/2014 

Publicada no “Jornal O São Gonçalo” em 06 de agosto  de 
2014. 

Onde se lê: I – Linha Alcântara / Monjolos – 01 vag a; 
Leia-se: I – Linha Alcântara / Curuzu – 01 vaga. 

São Gonçalo, 08 de agosto de 2014. 
DAELSON  OLIVEIRA VIANA 

Secretário Municipal de Transportes 

SMDS 
PORTARIA Nº 24/2014 

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS 
PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, SUZANA 
PORTELLA DE SOUZA REPRESENTADO POR – 
CRAS GALO BRANCO E COMO LOCATÁRIO, O 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ANA CRISTINA DA SILVA, no uso das atribuiçõ es 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
Resolve: 

Art. 1º - Designar os servidores, conforme Art. 58 da 
Lei nº 8.666/93 para atuarem como fiscais do Contra to de 
prestação de serviços que entre si celebram o Munic ípio de 
São Gonçalo e, Suzana Portella de Souza Representad o por – 
CRAS GALO BRANCO conforme servidores abaixo nomea-
dos:  

Sonia Cristina Queiroz Monteiro de Lima – matrícula  
105.392 

Marcelo Costa de Oliveira – matrícula 21.627 
Maria de Fátima da Silva Carvalho – matrícula 111.0 99 
Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar,  e 

atestar a efetiva execução do objeto contratado e r elatar even-
tuais ocorrências relacionadas à eventual inexecuçã o total ou 
parcial do objeto estabelecido no contrato. 

Art. 3º - O representante da Administração anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necess ário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 

Art. 4º - As decisões e providências que ultrapassa rem 
a competência do representante deverão ser solicita das a 
seus superiores em tempo hábil para a adoção das me didas 
convenientes. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de s ua 
publicação. 

Art. 6º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
São Gonçalo, 05 de agosto de 2014. 

ANA CRISTINA DA SILVA 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

Omitido do D. O em 20 de março de 2014. 

GMSG 
PORTARIA Nº 018/44.3.1/14 - GMSG 

O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO 
GONÇALO, no uso das atribuições que lhes são confer idas 
pelo Poder Executivo e em conformidade com o dispos to no 
Decreto Nº 204/2005 de 30 de julho de 2005, RESOLVE : 
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Punir com Repreensão conforme o art. 189, inciso II  e 

art. 192 da Lei 050/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de São Gonçalo e art. 61, inciso II da P ortaria nº 
012/2005 – Regulamento Geral da Guarda Municipal de  São 
Gonçalo, o GM Mat. 21.172 – FLÁVIO DE ARAÚJO KOMATS U 
por no dia 12 de junho de 2014 ter se ausentado do seu posto 
de serviço sem apresentar o  comprovante de justifi cativa, 
deixando-o exposto e causando transtornos a adminis tração 
da GMSG, ferindo seus deveres de observância das no rmas 
legais e regulamentares, ferindo os dispositivos no  art. 168, 
incisos VII e VIII da Lei n.º 050/1991 c/c com os i ncisos V, LXIV 
e LXV, do art. 57 da Portaria supracitada. 

Ingressa no ÓTIMO comportamento, conforme inciso II  
do Art. 69 da Portaria Nº 012/2005.   

(Solução dada ao Procedimento Administrativo Disci-
plinar de Pretensão Punitiva nº. 181/2014).  

A presente punição surtirá seus efeitos a partir da  da-
ta da publicação. 

São Gonçalo, 04 de agosto de 2014. 
SHEINY BRAZILIANO GARCIA DE SOUZA 

Comandante da GMSG 
PORTARIA Nº 019/44.3.1/14 - GMSG 

O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO 
GONÇALO, no uso das atribuições que lhes são confer idas 
pelo Poder Executivo e em conformidade com o dispos to no 
Decreto Nº 204/2005 de 30 de julho de 2005, RESOLVE : 

Punir com Repreensão conforme o art. 189, inciso II  e 
art. 192 da Lei 050/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de São Gonçalo e art. 61, inciso II da P ortaria nº 
012/2005 – Regulamento Geral da Guarda Municipal de  São 
Gonçalo, o GM Mat. 10.528 – JOSE ALCIDES FERREIRA  por 
no dia 04 de julho de 2014 ter se ausentado do seu posto de 
serviço, deixando-o exposto e causando transtornos a admi-
nistração da GMSG, ferindo seus deveres de observân cia das 
normas legais e regulamentares, ferindo os disposit ivos no 
art. 168, incisos VII e VIII da Lei n.º 050/1991 c/ c com os inci-
sos V, VII, XIX, XX, LXIV e LXV, do art. 57 da Port aria supraci-
tada. 

Permanece no comportamento REGULAR, conforme 
inciso IV do Art. 69 da Portaria Nº 012/2005.   

(Solução dada ao Procedimento Administrativo Disci-
plinar de Pretensão Punitiva nº. 202/2014).  

A presente punição surtirá seus efeitos a partir da  da-
ta da publicação. 

São Gonçalo, 04 de agosto de 2014. 
SHEINY BRAZILIANO GARCIA DE SOUZA 

Comandante da GMSG 

EDURSAN 
PORTARIA Nº 004/EDURSAN/2014 

O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE : 

Excluir o servidor Sandro Sodré Machado de Souza, 
matr. nº 85.046, a partir de 31 de Julho de 2014 e inserir o 
servidor Marcos Corrêa Santos, matr.nº 85.136, para  compor a 
Comissão Especial criada através da Portaria nº 
01/EDURSAN/2014, a partir de 01 de agosto de 2014. 

São Gonçalo, 01 de agosto de 2014. 
LUIZ CARLOS CALDEIRA DELGADO 

Presidente da EDURSAN 
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Designa:
a  contar  de  01  de  agosto  de  2014,  WELLINGTON  DE
SANTANNA SOUZA  -  Mat.:  14764,  para  responder  pelo
cargo em comissão de Secretário(a) Municipal - Símbolo
SM, em virtude das férias do(a) servidor(a) Francisco Jose
Rangel  de  Moraes  -  Mat.:  111016,  na(o)  Secretaria
Municipal  de  Infraestrutura  e  Urbanismo,  fazendo  jus
somente a remuneração do referido cargo.
Port. nº 2155/2014
Exonera:
a contar de 05 de agosto de 2014, TAYANA NAZARETH DE
OLIVEIRA - Mat.: 115250, do cargo em comissão de Chefe
de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo.
Port. nº 2156/2014
Nomeia:
a contar de 05 de agosto de 2014, MARCOS AURELIO DA
SILVA GOMES, para exercer o cargo em comissão de Chefe
de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de
Infraestrutura  e  Urbanismo,  em  substituição  a  Tayana
Nazareth de Oliveira - Mat.: 115250.
Port. nº 2157/2014
Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2014, os servidores abaixo
relacionados,  do  cargo  em  comissão  de  Supervisor  -
Símbolo  DAS-01,  da(o)  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura  e  Urbanismo.

MAT. NOME
104962 WAGNER CALDAS NUNES
113746 EDSON JOSE GOMES

Port. nº 2158/2014
Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2014, LEANDRO FROES DE
CARVALHO,  para  exercer  o  cargo  em  comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de  Infraestrutura  e  Urbanismo,  em  substituição  a
Francisco  Jose  Camara  -  Mat.:  106864.
Port. nº 2159/2014
Nomeia:
a contar de 11 de agosto de 2014, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem o  cargo  em comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal
de Educação.

NOME
ANDREA BRUM DE SOUZA
MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO ESTEVÃO
Port. nº 2160/2014
Torna sem efeito:
a nomeação de DARLEY DA COSTA ALVES, na Portaria nº
1866/2014,  para  exercer  o  cargo  em  comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Urbanismo.
Port. nº 2161/2014
Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2014, WILLIAM DIAS LOPES,
para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo
DAS-01,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  e
Urbanismo, em substituição a Celio Martins de Oliveira -
Mat.: 115023.
Port. nº 2162/2014
Exonera:
a contar de 20 de julho de 2014, FLAVIO MOROZINI - Mat.:
114924, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo
DAS-01,  da(o)  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  e
Urbanismo.
Port. nº 2163/2014
Nomeia:
a contar de 20 de julho de 2014, ANDERSON PEREIRA DE
ALMEIDA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor
-  Símbolo  DAS-01,  na(o)  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura  e  Urbanismo,  em  substituição  a  Flavio
Morozini - Mat.: 114924.
Port. nº 2164/2014
Torna sem efeito:
a nomeação de MARINA RODRIGUES LEANDRO, na Portaria
nº  2149/2014,  para  exercer  o  cargo  em  comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de Educação.
Port. nº 2165/2014
Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2014, JAIR DA CONCEICAO
RIBEIRO  -  Mat.:  111068,  do  cargo  em  comissão  de
Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal

de Saúde.
Port. nº 2166/2014
Exonera:
a contar de 11 de agosto de 2014, os servidores abaixo
relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT. NOME CARGO SIMB.
111053 CINTIA ANDREIA FRANCA SOARES SUPERINTENDENTE DAS-09
114070 PAULO MARCIO AZEVEDO CARDOSO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-07
Port. nº 2167/2014
Exonera:
a contar de 11 de agosto de 2014, AMANDA MORAES DA
SILVA - Mat.: 112479, do cargo em comissão de Diretor de
Departamento  -  Símbolo  DAS-07,  da(o)  Secretaria
Municipal  de  Educação.
Port. nº 2168/2014
Exonera:
a contar de 11 de agosto de 2014, os servidores abaixo
relacionados,  do  cargo  em  comissão  de  Supervisor  -
Símbolo  DAS-01,  da(o)  Secretaria  Municipal  de
Administração.

MAT. NOME
114265 RENATO DA SILVA RIBEIRO
114644 JOSE RONALDO SOARES MAXIMO

Port. nº 2173/2014
Nomeia:
a contar de 11 de agosto de 2014, os servidores abaixo
relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT. NOME CARGO SIMB.
111053 CINTIA ANDREIA FRANCA SOARES DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-07
114070 PAULO MARCIO AZEVEDO CARDOSO SUPERINTENDENTE DAS-09
Port. nº 2174/2014
Exonera:
a  contar  de 11 de agosto de 2014,  GABRIEL ELIAS DE
SOUZA  SIDACO  ROSA  -  Mat.:  115244,  do  cargo  em
comissão  de  Chefe  de  Setor  -  Símbolo  DAS-03,  da(o)
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Port. nº 2175/2014
Nomeia:
a contar de 11 de agosto de 2014, EMERSON VINICIOS
PINTO GONÇALVES, para exercer o cargo em comissão de
Chefe  de  Setor  -  Símbolo  DAS-03,  na(o)  Secretaria
Municipal  de Meio Ambiente,  em substituição a Gabriel
Elias de Souza Sidaco Rosa - Mat.: 115244.
Port. nº 2176/2014
Nomeia:
a contar de 11 de agosto de 2014,  ADRIANA GOULART
BRANDAO, para exercer o cargo em comissão de Diretor
de  Departamento  -  Símbolo  DAS-07,  na(o)  Secretaria
Municipal de Educação, em substituição a Amanda Moraes
da Silva - Mat.: 112479.
Port. nº 2177/2014
Exonera:
a contar de 11 de agosto de 2014,  JOAO VICTOR LIMA
ALVES DA SILVA - Mat.: 115311, do cargo em comissão de
Diretor  de  Departamento  -  Símbolo  DAS-07,  da(o)
Secretaria  Municipal  de  Transportes.
Port. nº 2178/2014
Nomeia:
a contar de 11 de agosto de 2014, ALVARO GOMES PINTO
NETO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de
Departamento  -  Símbolo  DAS-07,  na(o)  Secretaria
Municipal de Transportes, em substituição a Joao Victor
Lima Alves da Silva - Mat.: 115311.
Port. nº 2179/2014
Exonera:
a  contar  de  11  de  agosto  de  2014,  FILLIPE  MARINS
CARVALHO  -  Mat.:  115171,  do  cargo  em  comissão  de
Diretor  de  Departamento  -  Símbolo  DAS-07,  da(o)
Secretaria  Municipal  do  Trabalho.
Port. nº 2180/2014
Nomeia:
a contar de 11 de agosto de 2014,  JOAO VICTOR LIMA
ALVES DA SILVA – Mat.: 115311, para exercer o cargo em
comissão de Diretor de Departamento – Símbolo DAS-07,
na(o) Secretaria Municipal do Trabalho, em substituição a
Fillipe Marins Carvalho – Mat.: 115171.
Port. nº 2181/2014
Nomeia:
a contar de 11 de agosto de 2014, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem o  cargo  em comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de Administração.
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NOME EM SUBSTITUIÇÃO MAT.
CLEBER DE MORAES NUNES JOSE RONALDO SOARES MAXIMO 114644
GENILDA COELHO DA SILVA RENATO DA SILVA RIBEIRO 114265
Port. nº 2184/2014


