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PORTARIA N. 352      , DE  31     , DE     julho             DE 2012. 
 
 

 
 

Dispõe sobre os critérios de proteção adotados para as 
áreas tombadas e áreas de entorno do Conjunto 
Paisagístico de Cabo Frio – RJ, tombado em nível 
federal. 

 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
NACIONAL/IPHAN no uso de suas atribuições que lhe são legalmente conferidas, 
tendo em vista o disposto no art. 21, inciso V, do Anexo I, do Decreto n°. 6.844, 
de 07 de Maio de 2009, que dispõe sobre a estrutura regimental do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN e 
 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, inciso II, 23, incisos I e III, 24, inciso 
VII, 30 inciso IX, 215, 216 e 225 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº. 25, de 30 de Novembro de 1937, 
que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e em especial 
seus artigos 17 e 18; 
 
CONSIDERANDO o tombamento federal do Forte de São Matheus: 
remanescentes (Processo no 0447-T-51, Livro Histórico no 317, em 05/10/1957); 
 
CONSIDERANDO o tombamento federal da Capela de Nossa Senhora da Guia 
(Processo no 0447-T-51, Livro de Belas Artes no 435, em 15/01/1957); 
 
CONSIDERANDO o tombamento federal do Convento e Igreja de Nossa Senhora 
dos Anjos, Capela e Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco (Processo no 
0447-T-51, Livro de Belas Artes no 436, em 17/01/1957); 
 
CONSIDERANDO o tombamento federal do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio 
(Processo no 0757-T-65, Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico no 041, 
em 27/04/1967), que unifica em um único estudo os demais tombamentos 
listados; 
 
CONSIDERANDO que o Conjunto Paisagístico de Cabo Frio é testemunho da 
transformação do meio pelo homem no território e a fruição de seus elementos 
constitutivos permite a compreensão da estratégia de sua implantação; 
 
CONSIDERANDO que o resultado paisagístico do conjunto tombado exprime o 
domínio do homem sobre o meio, atribuindo-lhe novo significado enquanto 
espaço antropizado; 
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CONSIDERANDO que a manutenção do ajuste paisagístico entre os bens 
edificados protegidos e os elementos naturais da paisagem, condiciona a 
preservação de seus atributos, garantindo o caráter paisagístico peculiar ao sítio; 
 
CONSIDERANDO a Portaria IPHAN nº420, de 22 de Dezembro de 2010, que 
dispõe sobre os procedimentos a serem observados para a concessão de 
autorização para realização de intervenções em bens edificados tombados e nas 
respectivas áreas de entorno; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de consolidar um único instrumento normativo 
contendo critérios pré-definidos para edificação nas áreas tombadas e sua 
vizinhança imediata (áreas de entorno) como forma de garantia da moralidade, 
legalidade, publicidade, impessoalidade e eficiência no âmbito da análise dos 
processos de intervenção; 
 
CONSIDERANDO os debates internacionais na construção de referências 
teóricas sobre a gestão de bens culturais integradas ao planejamento urbano, em 
especial as Cartas Patrimoniais que abordam, sob aspectos distintos, a 
importância da identificação de valores e atributos a serem preservados (Carta de 
Veneza (1964), a Declaração de Amsterdã (1975), a Recomendação de Nairóbi 
(1976) e a Carta de Burra (1980); 
 
CONSIDERANDO os estudos técnicos desenvolvidos pelo Escritório Técnico da 
Região dos Lagos (ETRL/IPHAN-RJ), a Superintendência do IPHAN-RJ e a 
Coordenação Geral de Cidades Históricas/ DEPAM – no âmbito do Processo nº 
01500.001242/2012-94, que embasaram o disposto nesta Portaria, identificando 
os valores e atributos a serem preservados na área tombada e propondo 
dispositivos de proteção aos mesmos, RESOLVE: 
 
Art. 1º Estabelecer critérios e procedimentos que visam à preservação do 
Conjunto Paisagístico do Município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.  
 
 
Capítulo I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 2º Toda e qualquer intervenção arquitetônica, urbanística ou que promova a 
transformações no Conjunto Paisagístico de Cabo Frio, ainda que de caráter 
temporário, de iniciativa privada ou do Poder Público, a ser realizada nos limites 
definidos pelas áreas tombadas ou áreas de entorno delimitadas nesta Portaria, 
dependerá de prévia autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional/IPHAN, de acordo com os artigos 17 e 18 do Decreto-Lei nº. 25, de 30 
de Novembro de 1937. 
 
 
Capítulo II - DOS OBJETIVOS 
 
Art. 3º Esta Portaria tem por objetivos principais: 
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I. Garantir a preservação, integridade e visibilidade do Conjunto Paisagístico 
de Cabo Frio, em especial seus atributos e valores mais significativos à sua 
fruição enquanto bem cultural; 

 
II. Orientar o processo de ocupação das áreas vizinhas aos bens tombados 

de modo a garantir o protagonismo das áreas protegidas e valorizar a 
relação harmônica entre a cidade contemporânea e o Conjunto 
Paisagístico; 

 
III. Delimitar as poligonais de entorno, que tem por função a proteção da 

visibilidade do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio, definir setores e seus 
respectivos critérios de proteção, a serem observados para o caso de 
novas construções ou intervenções inseridas na área tombada e nas 
poligonais de entorno; 

 
IV. Tornar mais eficazes os procedimentos de gestão do Conjunto Paisagístico 

de Cabo Frio. 
 
 
Capítulo III - DA NORMATIVA E DA SETORIZAÇÃO 
 
Art. 4º A normativa proposta para a proteção do Conjunto Paisagístico de Cabo 
Frio aborda todas as áreas protegidas por tombamento federal, bem como define 
os limites para sua área de entorno, necessária à proteção de sua visibilidade. 
 
§ 1º São bens tombados em nível federal no município, integrantes do Conjunto 
Paisagístico de Cabo Frio: 
 

I. O Forte de São Matheus, inclusive o penedo em que ele se assenta e 
toda a ponta da praia, constituído por um raio de 500 metros, traçado a 
partir do centro geométrico do Forte; 

 
II. Conjunto edificado composto pelo Antigo Convento e Igreja de Nossa 

Senhora dos Anjos, Capela e Cemitério da Ordem Terceira de São 
Francisco, incluindo o cruzeiro, adro e toda a área livre existente à sua 
frente, inclusive Largo de Santo Antônio e ainda a Capela de Nossa 
Senhora da Guia, compreendendo o morro em que está situada (Morro 
da Guia);  

 
III. A faixa litorânea da Praia do Forte, situada entre o mar e arruamento 

litorâneo, desde seu encontro com a Av. Almirante Barroso até seu 
encontro com a estrada para Arraial do Cabo/ RJ-140; 

 
IV. Morro do Telégrafo e baixios aterrados como acrescidos de marinha; 

 
 
§ 2º O Anexo 1 (Mapa de Áreas tombadas do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio 
– RJ e sua poligonal de entorno) representa os limites do Conjunto Paisagístico 
de Cabo Frio, indica a localização dos bens naturais e edificados que o compõem, 
bem como aponta os limites globais da sua poligonal de entorno. 
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Art. 5º Conforme a necessidade de proteção da significância do conjunto, a área 
tombada e sua poligonal de entorno foram subdivididas em setores de forma a 
atribuir critérios apropriados a cada um deles, tendo como intuito a proteção dos 
atributos e valores específicos em seu contexto.  
 
§ 1º A Área Tombada fica subdividida pelos seguintes setores: 
 

I. Setor 01 - Áreas de Patrimônio Natural 
II. Setor 02 - Lido 
III. Setor 03 - Boca da Barra 
IV. Setor 04 - Aterrados de Marinha 
V. Setor 05 - Contenção à Verticalização – Telégrafo e Ilha da Draga  
VI. Setor 06 - Foguete 

 
§ 2º A Área de Entorno fica subdividida pelos seguintes setores: 
 

VII. Setor 07 - Orla da Praia do Forte  
VIII. Setor 08 - Margens do Canal/ Foguete 
IX. Setor 09 - Largo São Benedito 
X. Setor 10 - Contenção à Verticalização – Gamboa e Centro  
XI. Setor 11 - Vizinhança do Morro da Guia 
XII. Setor 12 – Áreas Públicas de Uso Comum 

 
 
 
Capítulo IV - DOS CRITÉRIOS DE INTERVENÇÃO 
 
Art. 6º Novas construções e intervenções em terrenos inseridos em áreas 
tombadas ou áreas de entorno do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio deverão 
atender aos seguintes parâmetros: 
 
§ 1º Setores da Área Tombada: 
 
I – O Setor 01 – Áreas de Patrimônio Natural Tombado: será considerado como 
non aedificandi. 
 
II – No Setor 02 – Lido: a altura máxima das edificações não poderá exceder o 
limite de 8 (oito) metros, e a taxa de ocupação dos lotes não poderá ultrapassar 
15% (quinze por cento). 
 
III – No Setor 03 – Boca da Barra: a altura máxima das edificações não poderá 
exceder o limite de 8 (oito) metros e a taxa de ocupação dos lotes não poderá 
ultrapassar 50% (cinquenta por cento). Neste setor a projeção horizontal do 
segundo pavimento não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da 
projeção horizontal do primeiro pavimento, e a altura máxima de muros voltados 
para logradouros públicos não poderá ultrapassar 4 (quatro) metros, sendo que os 
muros com altura acima de 3 (três) metros deverão obedecer ao recuo de 1 (um) 
metro em relação ao limite do terreno, com arborização obrigatória na face 
externa. 
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IV – No Setor 04 – Aterrados de Marinha: a altura máxima das edificações não 
poderá exceder o limite de 7,5 (sete e meio) metros e a taxa de ocupação dos 
lotes não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento). Neste setor as novas 
edificações deverão ser cobertas por telhas cerâmicas capa e canal, sem o uso 
de platibandas. 
 
V – No Setor 05 – Foguete: a altura máxima das edificações não poderá exceder 
o limite de 7,5 (sete e meio) metros e a taxa de ocupação dos lotes não poderá 
ultrapassar 60% (sessenta por cento). 
 
VI – No Setor 06 – Contenção à Verticalização – Telégrafo e Ilha da Draga: a 
altura máxima das edificações não poderá exceder o limite de 9 (nove) metros. 
 
§ 2º Setores das Áreas de Entorno: 
 
I – No Setor 07 – Orla da Praia do Forte: a altura máxima das edificações não 
poderá exceder o limite de 24 (vinte e quatro) metros e o comprimento linear das 
fachadas voltadas para a praia não poderá exceder o limite de 30 (trinta) metros, 
com afastamentos laterais mínimos de 3 (três) metros e afastamento mínimo 
entre edificações em um mesmo lote de 6 (seis) metros. 
 
II – No Setor 08 – Margens do Canal/ Foguete: a altura máxima das edificações 
não poderá exceder o limite de 7,5 (sete e meio) metros e a taxa de ocupação dos 
lotes não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento). Neste setor as novas 
edificações deverão ser cobertas por telhas cerâmicas capa e canal, sem o uso 
de platibandas. 
 
III – No Setor 09 – Largo São Benedito: a altura máxima das edificações não 
poderá exceder o limite de 5,5 (cinco e meio) metros e a taxa de ocupação dos 
lotes não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento). Neste setor as novas 
edificações deverão ser cobertas por telhas cerâmicas capa e canal, sem o uso 
de platibandas. 
 
IV – No Setor 10 – Contenção à Verticalização – Gamboa e Centro: a altura 
máxima das edificações não poderá exceder o limite de 9 (nove) metros. Para os 
imóveis inseridos nas quadras situadas ao longo da Av. N. Sra da Assunção (em 
todas as faces), tendo em vista a manutenção da visibilidade do Morro do 
Telégrafo, a taxa de ocupação dos lotes não poderá ultrapassar o limite de 70% 
(setenta por cento), com afastamentos laterais mínimos de 1,5 (um e meio) metro, 
sendo que edificações com altura igual ou superior a 5,5 (cinco e meio) metros de 
altura deverão resguardar ainda um afastamento frontal de 3 (três) metros. 
 
V – No Setor 11 – Vizinhança do Morro da Guia: a altura máxima das edificações 
não poderá exceder o limite de 7,5 (sete e meio) metros. 
 
VI – No Setor 12 – Áreas públicas de uso comum: a altura máxima das 
edificações não poderá exceder o limite de 5,5 (cinco e meio) metros, devendo 
ser mantida uma taxa de permeabilidade mínima de 70% (setenta por cento) do 
lote. 
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§ 3º A altura máxima da edificação será medida a partir da menor cota de passeio 
fronteiriço à(s) testada(s) do lote até o ponto mais alto da edificação, incluindo 
todos os elementos construtivos. 
 
§ 4º Para cálculo da Taxa de Ocupação serão consideradas todas as projeções 
sobre o terreno, incluindo beirais, varandas em balanço, marquises, escadas, 
entre outras. Será considerada, ainda, a poligonal externa do volume construído, 
não sendo descontados os vão internos da edificação, quando for o caso. 
 
§ 5º Reformas e/ou acréscimos em edificações existentes deverão contemplar 
tratamento plástico (e de materiais) condizente com a edificação como um todo, 
especialmente em edificações multifamiliares, não sendo admitidas intervenções 
individuais descontextualizadas de um projeto para todo o edifício. 
 
§ 6º Os limites físicos de cada Setor acima listado estão representados no Anexo 
2 (Mapa de Setorização da área tombada do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio - 
RJ e de seu entorno). 
 
§ 7º Os critérios estabelecidos nesta Portaria não prevalecem sobre outros mais 
restritivos, eventualmente previstos nas legislações federal, estadual ou municipal 
que incidem sobre o Conjunto Paisagístico de Cabo Frio ou seu entorno. 
 
§ 8º Nas áreas compreendidas pelo Setor 01, não será admitida a retirada de 
vegetação nativa remanescente, nem cortes nos morros para ocupação com 
novas construções. Estas mesmas áreas poderão, contudo, ser objeto de projetos 
paisagísticos a serem previamente analisados pelo IPHAN. 
 
Art 7º As intervenções em áreas públicas caracterizadas como bens de uso 
comum (ex.: praças, parques, etc.), desde que inseridas nos limites das 
envoltórias de entorno referentes ao Conjunto Paisagístico de Cabo Frio (vide 
Anexo 01), em função de sua importância na manutenção da visibilidade do 
conjunto tombado, conforme determina o artigo 18 do decreto Lei nº25/1937, 
também estão sujeitas à prévia autorização do IPHAN. 
  
Parágrafo único. Para os casos tratados no Artigo 7º, quaisquer intervenções 
propostas deverão ser acompanhadas de Projeto de Paisagismo, de forma a 
garantir que não impliquem em danos ao patrimônio cultural protegido e 
privilegiem a manutenção das perspectivas benéficas à visibilidade do bem 
tombado. 
 
Art. 8º Os projetos de instalação de antenas nas áreas tombadas ou de entorno 
do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio deverão conter no mínimo: 
 
I. Planta de situação com identificação do lote ou gleba em que se pretende 

instalar a antena, bem como as edificações nele constantes, e indicação da 
localização da antena mais próxima à antena proposta; 

 
II. Simulação da inserção da antena no conjunto arquitetônico e paisagístico, 

com apresentação de imagens sob diferentes ângulos e pontos de vista. 
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III. Proposta de tratamento cromático para redução do impacto paisagístico. 
 
§ 1º É obrigatório o compartilhamento de torres pelas prestadoras de serviços de 
telecomunicações que utilizam estações transmissoras de radiocomunicação, 
conforme as Leis nº. 9.472, de 16/07/1997 e nº. 11.934, de 05/05/2009, nas 
situações em que o afastamento entre elas for menor do que 500 (quinhentos) 
metros. 
 
§ 2º O IPHAN poderá solicitar ao interessado o fornecimento de informações 
complementares para avaliação do impacto paisagístico do projeto. 
 
Art. 9º O IPHAN poderá autorizar, nos limites das áreas tombadas ou de entorno 
do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio, desde que não haja impacto paisagístico 
negativo e/ou prejuízo á proteção do conjunto tombado, a implantação de projetos 
públicos de interesse coletivo com parâmetros distintos dos previstos nesta 
Portaria, desde que se refiram a projetos destinados a: 
 
I. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
 
II. Regularização urbanística e fundiária de assentamentos de baixa renda; 
 
III. Execução de programas de habitação de interesse social  
 
IV. Benefícios paisagísticos da área tombada  
 
 
 
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 10. O IPHAN incentivará convênios e acordos técnicos, operacionais e de 
cooperação institucional com entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, 
nacionais ou internacionais com vistas à preservação do patrimônio cultural. 
 
Art. 11. O IPHAN analisará as propostas de intervenção inseridas nas áreas 
tombadas ou de entorno do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio sempre que 
receber, via Prefeitura Municipal, solicitação ou Consulta Prévia acerca das 
intervenções pleiteadas. 
 
§ 1° O IPHAN exercerá fiscalização sem aviso prévio, sempre que julgar 
necessário e oportuno. 
 
§ 2º O IPHAN e a Prefeitura Municipal poderão celebrar Termo de Cooperação 
Técnica para o desenvolvimento de ações conjuntas visando à preservação do 
Conjunto Paisagístico de Cabo Frio. 
 
§ 3° O descumprimento das diretrizes e normas estabelecidas para as áreas 
tombadas e áreas de entorno do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio ensejará as 
sanções previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto-Lei n° 25, adotando-se o 
procedimento previsto na Portaria IPHAN n°187, de 09 de Junho de 2010. 
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Art. 12. As normas para apresentação de propostas de intervenção nas áreas 
tombadas ou de entorno do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio deverão atender 
à Portaria IPHAN nº. 420, de 22 de Dezembro de 2010. 
 
Art. 13. São partes integrantes desta Portaria os seguintes Anexos: 
 

I. Anexo 1 – Mapa de Áreas tombadas do Conjunto Paisagístico de Cabo 
Frio – RJ e sua poligonal de entorno. 

 
II. Anexo 2 – Mapa de Setorização da área tombada do Conjunto 

Paisagístico de Cabo Frio - RJ e de seu entorno. 
 

III. Anexo 3 – Descrição dos limites da poligonal de entorno do Conjunto 
Paisagístico de Cabo Frio. 

 
 

Art. 14. Após um ano de aplicação da presente Portaria e verificando-se a 
necessidade de aperfeiçoamento das diretrizes para análise e autorização das 
intervenções nas áreas tombadas e de entorno do Conjunto Paisagístico de Cabo 
Frio, será possível sua revisão, mediante avaliação técnica do Escritório Técnico 
da Região dos Lagos, da Superintendência do IPHAN no Estado do Rio de 
Janeiro e pelo Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN. 
 
Parágrafo único. É recomendada a avaliação da aplicabilidade das diretrizes 
desta Portaria, ou revisão dos seus dispositivos, no todo ou em parte, pelo menos 
a cada cinco anos. 
 
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Anexo I – Mapa das Áreas Tombadas do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio 
– RJ e sua poligonal de entorno 
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Anexo II – Mapa de Setorização da Área Tombada do Conjunto Paisagístico 

de Cabo Frio – RJ e de seu entorno 
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ANEXO III 

 

DESCRIÇÃO DOS LIMITES DA POLIGONAL DE ENTORNO DO 
CONJUNTO PAISAGÍSTICO DE CABO FRIO. 

 

Trecho 01: Inicia no encontro da RJ-140 com a Rua Sete (Bairro do Foguete), 
segue por esta até seu encontro com a Rua Dunas, deflete para a direita, 
seguindo por esta até seu encontro com a Rua Oito, segue por esta até seu 
encontro com a RJ-140, segue por esta até seu encontro com a Rua Sete, 
ponto inicial desta envoltória. 

 

Trecho 02: Inicia no encontro da RJ-140 e a Rua Ministro Gama Filho, segue 
por esta até seu encontro com a Rua Enfermeiro Ricardo Sanches, segue por 
esta até seu encontro com a Rua Ramón Pereló Filho, segue por esta até seu 
encontro com a Rua das Violetas, segue por esta até seu encontro com a 
Avenida do Contorno, segue por esta no sentido da praia até seu encontro 
com a Avenida Litorânea, segue por esta até seu encontro com a Rua 
Enfermeiro Ricardo Sanches, segue por esta até seu encontro com a Rua dos 
Cravos, segue por esta até seu encontro com a Rua Florisbela Rosa da 
Penha, segue por esta até seu encontro com a Rua João Antônio Rocha, 
segue por esta até seu encontro com a RJ-140, segue por esta até seu 
encontro com a Rua Ministro Gama Filho; 

 

Trecho 03: Inicia no encontro da Rua das Violetas com a Avenida do 
Contorno, deste ponto segue pela Avenida do Contorno, incluindo em sua 
poligonal todos os lotes urbanos voltados para: a) Avenida do Contorno (lado 
par, trecho compreendido entre a Rua Vicente Celestino e o início da Avenida 
Litorânea); b) Avenida Parque, em toda sua extensão; c) Praça Cristóvão 
Colombo, compreendidos entre a Rua Saturno e a Rua João Pessoa, 
inclusive;   

 

Trecho 04: Todo o perímetro das áreas públicas de uso comum denominadas 
por Praça do Teatro Municipal, Praça do Museu do Surf e Praça Cristóvão 
Colombo 

 

Trecho 05: Inicia no ponto de encontro do prolongamento da Avenida do 
Contorno com a Rua Antônio Feliciano de Almeida, seguindo por esta, lado 
ímpar até o Nº 467(Ed. Valéria), deste ponto segue, por prolongamento em 
linha reta até a Rua Tamoio, em toda sua extensão, lado impar, até o 
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encontro desta com a Rua 13 de Novembro, por esta, lado par, incluindo e 
envolvendo os terrenos do Colégio Estadual Miguel Couto até encontrar com 
a Rua Ismar Gomes de Azevedo, deste ponto, lado ímpar, segue até 
encontrar a Rua Urano, segue por esta, lado par, até os fundos do Imóvel 
n°10, incluído, segue deste, pela Avenida do Contorno até o ponto inicial 
desta envoltória. 

 

Trecho 06: Inicia no ponto de encontro do prolongamento da Avenida do 
Contorno com a Rua Almirante Barroso, segue por esta, lado par, até o 
encontro com a Rua Elípio dos Santos, segue por esta, lado ímpar, até o seu 
encontro com a Avenida do Contorno, segue por esta, lado ímpar, até seu 
encontro com a Rua Adelir Novelino Marques, segue por esta, lado par, em 
toda sua extensão, até encontrar a Rua Manoel F. Valentim, segue por esta, 
lado ímpar, até encontrar a Rua do Céu, segue por esta, lado ímpar, até 
encontrar a Rua Antônio Feliciano de Almeida, segue por esta, lado ímpar até 
encontrar a Avenida do Contorno, segue por esta até o ponto inicial desta 
envoltória.  

 

Trecho 07: Inicia-se no encontro do prolongamento da Avenida do Contorno 
com a Rua Almirante Barroso, segue por esta até seu encontro com Rua 
Elípio dos Santos, segue por esta até o seu encontro com a Avenida do 
Contorno, segue por esta em direção à Passagem até seu encontro com o 
eixo da Avenida Assunção, segue pelo eixo desta até seu encontro com a Av. 
Teixeira e Souza, segue pelo eixo desta até seu encontro com a Rua Alex 
Novelino, segue pelo eixo desta até seu encontro com a Rua Samuel Agenor 
Angenistiki, segue por esta até seu encontro com a Rua Pedro Paulo 
Valentim, segue por esta até seu encontro com a Rua Coronel Ferreira, segue 
por esta até seu encontro com a Rua Copacabana (descida da Ponte Nova), 
segue por esta em toda sua extensão até seu encontro com a Av. Julia 
Kubitscheck (contornando a área tombada), segue por esta até o final da 
Praça Itajuru (esta excluída), segue pelo limite da praça até seu encontro com 
a pista oposta da Av. Julia Kubitscheck (em direção ao centro), segue por 
esta contornando todo o Largo de Santo Antônio, este excluído, até encontrar 
a Rua Jonas Garcia, segue por esta, em sentido oposto à Rodoviária até seu 
encontro com a Avenida dos Pescadores (Boulevard Canal), segue por esta 
até seu encontro com a Rua Marechal Floriano (Orla Scliar), segue por esta 
até seu final, prosseguindo por uma linha definida pelo prolongamento de seu 
eixo até seu encontro com a rua interna do Condomínio da Moringa, segue 
pela rua interna até seu encontro com a divisa dos imóveis situados na boca 
de acesso à baía do Condomínio da Moringa, segue por esta divisa até 
encontrar o canal do Itajuru, segue pela margem do canal, circunscrevendo 
toda a baía do condomínio da Moringa até seu encontro com a divisa dos 
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imóveis situados na margem oposta da boca de acesso à baía do Condomínio 
da Moringa, segue por esta divisa até encontrar a rua interna do Condomínio 
da Moringa, segue por esta até encontrar a divisa frontal do imóvel extremo 
do Condomínio da Moringa (lado esquerdo), este excluído, deflete à esquerda 
em linha perpendicular à Avenida Assunção até encontrar o eixo da mesma, 
deflete novamente à esquerda e segue pela Avenida Assunção até encontrar 
a margem do Canal do Itajuru (excluído o imóvel aí situado), segue pela 
margem do canal, sentido Boca da Barra, até seu encontro com a divisa do 
imóvel nº 905 da Av. Almirante Barroso (Pescado da Hora), este excluído, 
segue pela divisa citada até seu encontro com a Avenida Almirante Barroso, 
segue por esta até seu encontro com o prolongamento da Avenida do 
Contorno, ponto inicial desta envoltória. 

 

 


