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LEI N° 4.246, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019. 

“Define a organização espacial da área urbana de 
dourados, a denominação dos bairros que a compõem e 
dá outras providências”. 
 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato 
Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ela sancionou a seguinte lei: 

 
 

Art. 1º. O perímetro urbano de Dourados, estabelecido pela Lei nº 
3.929 de 01 de outubro de 2015, fica dividido em setores, 
definidos nos termos desta lei, respeitado o princípio da 
economicidade, a densidade demográfica e a história de cada 
unidade. 

 
Art. 2º.  Os nomes dos Setores serão definidos por leis específicas. 

 
§ 1º Os loteamentos, públicos ou privados, de áreas urbanas 
do município, não poderão utilizar as expressões "Setor" ou 
"Jardim". 
 
§ 2º Os Bairros cujos nomes são consagrados não poderão 
ser alterados em suas denominações. 
 

Art. 3º.  A criação, dimensão, divisão e denominação de novos setores 
na área urbana dependerão de prévia análise da 
administração municipal e autorização legislativa. 
 

Art. 4º.  O perímetro urbano do município de Dourados fica composto 
por 41 (quarenta e um) setores, com os seguintes roteiros: 

I - Setor 1: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Ivo Alves da Rocha com a Rua Mario 
Feitosa Rodrigues, deflete a esquerda seguindo por esta Rua 
até o cruzamento com a Rua Ivo Anunciato Cersósimo 
(Perimetral Norte), deflete a esquerda seguindo por esta Rua 
até o cruzamento com a Rua Ivo Alves da Rocha, seguindo 
até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
II - Setor 2: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Presidente Vargas com a Rua Iguaçu, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento 
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com a Rua Ali Hassan Ghadie, deflete a esquerda seguindo 
por esta Rua até o cruzamento com a Rua Osman Ahmad 
Gebara, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
encontro com a Rua Ponta Porã, seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Presidente Vargas, seguindo até o 
ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
III - Setor 3: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Presidente Vargas com a Rua Ponta 
Porã, deflete a direita seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Ediberto Celestino de Oliveira, deflete 
a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento com a 
Rua Clóvis Cerzósimo de Souza, deflete a direita seguindo por 
esta Rua até o cruzamento com a Rua Argentino Marques de 
Matos, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
encontro dos Loteamentos Portal de Dourados e Vila 
Romana, onde deflete a esquerda seguindo pelo limite com os 
loteamentos Jardim Mônaco, Alto das Paineiras e Jardim 
Europa até o encontro com a Rua Presidente Vargas, 
seguindo até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
IV - Setor 4: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Argentino Marques de Matos com a 
Rua Clóvis Cerzósimo de Souza deflete a direita seguindo por 
esta rua até o cruzamento com a Rua Izidro Pedroso, deflete 
a esquerda seguindo por esta Rua até o encontro com a Rua 
dos Caiuás, seguindo por esta Rua até o encontro dos 
Loteamentos Chácaras Caiuás e Royal Barcelona I, onde 
deflete a esquerda seguindo pelo limite do loteamento Royal 
Barcelona II até o encontro com a Rua Argentino Marques de 
Matos até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
V - Setor 5: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Santos Dumont com a Rua Clóvis 
Cerzósimo de Souza deflete a esquerda seguindo por esta rua 
até o cruzamento com a Rua Ediberto Celestino de Oliveira, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento 
com a Rua Ponta Porã, deflete a direita seguindo por esta rua 
até o cruzamento com a Rua Toshinobu Katayama, deflete a 
esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento com a Rua 
Monte Alegre, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Santos Dumont até o ponto inicial da 
descrição deste perímetro. 
 
VI - Setor 6: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Albino Torraca com a Rua Ponta Porã 
deflete a esquerda seguindo por esta rua até o fim, no 
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entroncamento com a Rua Afonso Pena e a Rua Osman 
Ahmad Gebara, seguindo por esta Rua até o cruzamento com 
a Rua Ali Hassan Ghadie, deflete a esquerda seguindo por 
esta Rua até o cruzamento com a Avenida Guaicurus, deflete 
a esquerda seguindo por esta Avenida até o cruzamento com 
a Avenida Aziz Rasselen, deflete a direita seguindo por esta 
Avenida até o cruzamento com a Rua Oliveira Marques, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento 
com a Rua Albino Torraca até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro. 
 
VII - Setor 7: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Izidro Pedroso com a Rua Clóvis 
Cerzósimo de Souza deflete a direita seguindo por esta rua 
até o cruzamento com a Rua Natal, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o encontro com a Rua Ivo 
Anunciato Cersósimo (Perimetral Norte), deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o cruzamento com a Rua dos 
Caiuás, deflete a esquerda seguindo até o cruzamento da Rua 
Vereador Sinézio de Mattos com a Rua Izidro Pedroso, 
seguindo até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
VIII - Setor 8: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Avenida Canaã com a Rua Filinto Muller 
deflete a direita seguindo por esta rua até o entroncamento 
com a Estrada Vicinal, deflete a esquerda seguindo por esta 
Estrada até o encontro com a Rua Ivo Anunciato Cersósimo 
(Perimetral Norte), deflete a esquerda seguindo por esta Rua 
até o encontro com o prolongamento da Rua Natal, deflete a 
esquerda seguindo por esta Rua até a projeção da Avenida 
Canaã até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
IX - Setor 9: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Natal com a Rua Ponta Porã deflete a 
direita seguindo por esta rua até o cruzamento com a Rua 
Filinto Muller, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Avenida Canaã, deflete a esquerda 
seguindo por esta Avenida até o encontro com a Rua Natal 
até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
X - Setor 10: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua 7 de Setembro com a Avenida 
Marcelino Pires deflete a direita seguindo por esta Avenida 
até o fim do Loteamento Residencial Caiman, onde deflete a 
esquerda seguindo pelos limites dos Loteamentos Jardim 
Canaã V, Jardim Santa Hermínia e Vila Nova Esperança, 
seguindo até o encontro com a Rua Ivo Anunciato Cersósimo 
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(Perimetral Norte), deflete a esquerda seguindo por esta Rua 
até o cruzamento com a Estrada Vicinal, deflete a esquerda 
seguindo por esta Estrada até o entroncamento com a Rua 
Filinto Muller, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
encontro com a Rua Prefeito João Vicente Ferreira, deflete a 
direita até o cruzamento com a  Rua  7 de Setembro seguindo 
até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
XI - Setor 11: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Ivo Anunciato Cersósimo (Perimetral 
Norte) com a Avenida Moacir Djalma Barros deflete a direita 
seguindo por esta rua até o fim no encontro com a Avenida 
Marcelino Pires, seguindo por esta Avenida até o início do 
limite do Loteamento Residencial Caiman, onde deflete a 
direita seguindo pelos limites dos Loteamentos Jardim Canaã 
V, Jardim Santa Hermínia e Vila Nova Esperança, seguindo 
até o encontro com a Rua Ivo Anunciato Cersósimo 
(Perimetral Norte) até o ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 
 
XII - Setor 12: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Ivo Anunciato Cersósimo (Perimetral 
Norte) com a Avenida Moacir Djalma Barrosa deflete a direita  
seguindo pelo limite do Perímetro Urbano até o encontro com 
o Loteamento Chácaras Califórnia, deflete a direita seguindo 
pelo limite deste Loteamento passando pelo Parque de 
Exposição até o encontro com a BR 163 P/ Caarapó, deflete a 
direita seguindo por esta Rodovia até o encontro com a 
Avenida Moacir Djalma Barros até o ponto inicial da 
descrição deste perímetro. 
 
XIII - Setor 13: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Presidente Vargas com a Rua Ivo 
Anunciato Cersósimo (Perimetral Norte) deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o encontro com o limite do 
loteamento Residencial Santa Fé, deflete a esquerda seguindo 
pelo limite dos loteamentos Parque Alvorada, Porto Seguro 
Residence e Resort, Jardim das Palmeiras, Ecoville Dourados 
até o encontro com a Rua Presidente Vargas até o ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 
 
XIV - Setor 14: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Presidente Vargas com a Rua João 
Soares Pereira deflete a direita seguindo por esta rua até o 
fim, no seu encontro com a Rua dos Caiuás, deflete a direita 
seguindo por esta Rua até o encontro dos limites dos 
loteamentos Chácaras Caiuás e Royal Barcelona I, onde 
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deflete a direita seguindo pelo limite dos loteamentos Royal 
Barcelona II, Vila Romana, Jardim Mônaco, Alto das 
Paineiras, Jardim Europa até o encontro com a Rua 
Presidente Vargas até o ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 
 
XV - Setor 15: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Avenida Indaiá com a Rua Mário Feitosa 
Rodrigues deflete a esquerda seguindo por esta rua até o 
cruzamento com a Rua Ivo Alves da Rocha, deflete a 
esquerda seguindo por esta Rua até o entroncamento com a 
Rua Ivo Anunciato Cersósimo, onde segue até o cruzamento 
com a BR 463 P/ Ponta Porã, deflete a esquerda seguindo por 
esta Rodovia até o encontro com o Córrego que deságua no 
Córrego Curral de Arame, onde deflete a esquerda seguindo 
até o encontro com a Avenida Indaiá, onde segue até o ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 
 
XVI - Setor 16: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento do Córrego Água Boa com a BR 463 P/ Ponta 
Porã, onde deflete a direita seguindo por esta Rodovia até o 
encontro com o Córrego que deságua no Córrego Curral de 
Arame, onde deflete a direita seguindo até o encontro com o 
prolongamento da Rua Abílio de Mattos Pedroso, deflete a 
direita seguindo por esta Rua até o cruzamento com a Rua 
Olga de Lima Melgarejo, deflete a esquerda seguindo por esta 
Rua até o fim, no encontro com o Córrego Água Boa, onde 
deflete a direita seguindo até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro. 
 
XVII - Setor 17: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Avenida Aziz Rasselen com a Avenida 
Guaicurus deflete a esquerda seguindo por esta Avenida até 
o cruzamento com a Avenida Indaiá, deflete a esquerda 
seguindo por esta Avenida até o fim, no limite do loteamento 
Jardim Novo Horizonte, deflete a esquerda seguindo pelo 
limite deste loteamento até o encontro com a Rua Abílio de 
Mattos Pedroso, seguindo por esta rua até o cruzamento com 
a Rua Olga de Lima Melgarejo, deflete a esquerda seguindo 
por esta Rua até o fim, deflete a esquerda seguindo pelo 
limite do loteamento Jardim Clímax até o cruzamento da Rua 
Antônio Emílio de Figueiredo com a Rua José Corrêa de 
Almeida, seguindo por esta Rua até o fim onde encontra-se 
com a Avenida Aziz Rasselen, até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro. 
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XVIII - Setor 18: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Ivo Anunciato Cersósimo com a 
Avenida Guaicurus deflete a direita seguindo por esta 
Avenida até o seu encontro com a Rua Ali Hassan Ghadie, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento 
com a Rua Iguassu, deflete a direita seguindo por esta Rua 
até o encontro com a Rua Flávio Cerzósimo de Souza, deflete 
a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento com a 
Rua Eduardo Cerzósimo de Souza, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o cruzamento com a Rua Alcides 
Claus, deflete a direita seguindo por esta Rua até o encontro 
com a Rua Martin Eberhart, deflete a esquerda seguindo por 
esta Rua até o cruzamento com a Rua Sargento Moisés 
Soares da Silva, deflete a direita seguindo por esta Rua até o 
limite do loteamento Porto Seguro Residence e Resort, onde 
deflete a esquerda seguindo pelos limites dos loteamentos 
Parque Alvorada, Residencial Santa Fé até o encontro com a 
Rua Ivo Anunciato Cersósimo até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro. 
 
XIX - Setor 19: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Flávio Cerzósimo de Souza com a Rua 
Iguassu deflete a direita seguindo por esta Rua até o seu 
encontro com a Rua Presidente Vargas, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o fim do limite do loteamento BNH 
III Plano, onde deflete a esquerda seguindo pelos limites dos 
loteamentos Chácara Flora, Jardim Universitário, onde 
deflete a esquerda seguindo até o encontro com a Rua 
Sargento Moisés Soares da Silva, seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Martin Eberhart, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o encontro com a Rua Alcides 
Claus, deflete a direita, seguindo por esta Rua até o encontro 
com a Rua Eduardo Cerzósimo de Souza, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o encontro com a Rua Flávio 
Cerzósimo de Souza até o ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 
 
 
XX - Setor 20: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Pedro Celestino com a Rua Oliveira 
Marques, deflete a esquerda seguindo por esta rua até o 
cruzamento com a Avenida Aziz Rasselen, deflete a esquerda 
seguindo por esta Avenida até o fim, onde encontra-se com a 
Rua José Corrêa de Almeida, seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Cuiabá, deflete a esquerda seguindo 
por esta Rua até o cruzamento com a Rua Pedro Celestino 
até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
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XXI - Setor 21: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Natal com a Rua Clóvis Cerzósimo de 
Souza, deflete a esquerda seguindo por esta rua até o 
cruzamento com a Rua Santos Dumont, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o cruzamento com a Rua Monte 
Alegre, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Natal até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro. 
 
XXII - Setor 22: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Filinto Muller com a Rua Ponta Porã, 
deflete a esquerda seguindo por esta rua até o cruzamento 
com a Rua Natal, deflete a esquerda seguindo por esta Rua 
até o cruzamento com a Avenida Marcelino Pires, deflete a 
esquerda seguindo por esta Avenida até o cruzamento com a 
Rua 7 de Setembro, deflete a esquerda seguindo por esta Rua 
até o cruzamento com a Rua Prefeito João Vicente Ferreira, 
deflete a direita seguindo por esta Rua até o cruzamento com 
a Rua Filinto Muller até o ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 
 
XXIII - Setor 23: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Honduras com a BR 163 P/ Caarapó, 
deflete a direita seguindo por esta Rodovia até a rotatória 
onde encontra-se com a Avenida Marcelino Pires, deflete a 
esquerda seguindo por esta Avenida até o cruzamento com a 
Rua Wilson Dias Pinho, deflete a esquerda seguindo por esta 
Rua até o fim, no encontro com a Rua Honduras, seguindo 
por esta Rua até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
XXIV - Setor 24: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Valerio Fabiano com a BR 163 P/ 
Caarapó, deflete a esquerda seguindo por esta Rodovia até o 
cruzamento com a Rua Gelcy Maria Teixeira Marcondes, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o fim no limite 
do Perímetro Urbano, onde deflete a esquerda seguindo pelos 
limites dos loteamentos Chácaras Califórnia, Jardim 
Alhambra, até o encontro com a Rua Valerio Fabiano 
seguindo até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
XXV - Setor 25: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Gelcy Maria Teixeira Marcondes com 
a BR 163 P/ Caarapó, deflete a esquerda seguindo por esta 
Rodovia até o fim do limite do loteamento Parque das Nações 
I, onde deflete a esquerda seguindo até pelos limites dos 
loteamentos Parque das Nações II, Santa Felicidade até o 
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limite com o Perímetro Urbano, onde segue até o encontro 
com a Rua Gelcy Maria Teixeira Marcondes, seguindo até o 
ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
XXVI - Setor 26: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da MS 156 P/ Distrito Industrial com a BR 
163 P/ Caarapó, deflete a direita seguindo por esta Rodovia 
até o início do limite do loteamento Parque das Nações I, 
onde deflete a direita seguindo pelo limite dos loteamentos 
Parque das Nações II, Santa Felicidade até o limite do 
Perímetro Urbano, onde deflete a direita seguindo pelo limite 
do Perímetro Urbano até o encontro com a MS 156 P/ 
Distrito Industrial, seguindo até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro. 
 
XXVII - Setor 27: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da BR 463 P/ Ponta Porã com o limite do 
loteamento Sitiócas Campina Verde, onde deflete a direita 
seguindo pela Rua Projetada 25 CV deste loteamento 
seguindo até o cruzamento com a Rua Sebastião de Oliveira 
Rocha, deflete a direita seguindo até o limite do Perímetro 
Urbano, onde deflete a direita seguindo pelo limite do 
Perímetro Urbano até o encontro com a BR 463 P/ Ponta 
Porã até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
XXVIII - Setor 28: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
encontro do Córrego Água Boa com a  BR 463 P/ Ponta Porã, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rodovia até o encontro 
com o prolongamento da Rua Projetada 25 CV do loteamento 
Sitiócas Campina Verde, onde deflete a esquerda seguindo 
por esta Rua até o cruzamento com a Rua Sebastião de 
Oliveira Rocha, deflete a direita seguindo até o limite do 
Perímetro Urbano, deflete a esquerda seguindo por este limite 
deste Perímetro até o prolongamento do Corredor Público 1 
do loteamento Sitióca Campo Belo 3, onde deflete a esquerda 
seguindo por este Corredor até o encontro com a BR 163 P/ 
Caarapó, deflete a esquerda seguindo por esta Rodovia até o 
encontro com o Córrego Água Boa, seguindo até o ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 
 
XIX - Setor 29: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da BR 163 P/ Caarapó com o limite do 
loteamento Chácaras Ipê, onde deflete a direita seguindo até 
o limite do Perímetro Urbano, onde deflete a direita seguindo 
pelo limite do Perímetro Urbano até o encontro com a BR 163 
P/ Caarapó até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
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XXX - Setor 30: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da BR 463 P/ Ponta Porã com o limite do 
loteamento Campo Dourado, onde deflete a direita seguindo 
pelos limites dos loteamentos Chácaras Trevo até o limite do 
Residencial Greenville, onde deflete a esquerda seguindo 
pelos limites dos loteamentos Residencial Greenville II, 
Ildefonso Pedroso, até o encontro com a BR 163 P/ Caarapó, 
deflete a esquerda até o encontro com a BR 463 P/ Ponta 
Porã, seguindo até o ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 
  
XXXI - Setor 31: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da MS 156 P/ Distrito Industrial com a BR 
163 P/ Caarapó, deflete a esquerda seguindo por esta 
Rodovia até o encontro com o Córrego Paragem, onde deflete 
a esquerda seguindo pelos limites dos loteamentos Ildefonso 
Pedroso, Residencial Greeville II, Residencial Greenville até o 
limite do Perímetro Urbano, onde deflete a esquerda seguindo 
até o encontro com a MS 156 P/ Distrito Industrial, seguindo 
até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
XXXII - Setor 32: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da BR 163 P/ Caarapó com o Corredor 
Público 01, do Loteamento Sitióca Campo Belo 3, deflete a 
esquerda seguindo por este Corredor até o limite do 
Perímetro Urbano, onde deflete a esquerda seguindo pelo 
limite do Perímetro Urbano até o encontro com a BR 163 P/ 
Caarapó, seguindo até o ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 
 
XXXIII - Setor 33: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Avenida Liberdade com Rua Cuiabá, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o fim, no limite 
do loteamento Jardim Clímax, onde deflete a esquerda 
seguindo pelos limites dos loteamentos Vila Roma II, Mutirão 
da Moradia (SEAC I), Vila Cachoeirinha, BNH IV Plano até o 
encontro com a BR 463 P/ Ponta Porã, onde deflete a 
esquerda seguindo por esta Rodovia até o encontro com a 
Rua Abdias Frazão do Nascimento, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o fim, no encontro com a Rua Belo 
Horizonte, seguindo por esta Rua até o cruzamento com a 
Rua José dos Santos Souza – Professor Souza, deflete a 
direita seguindo por esta Rua até o fim, seguindo pelos 
limites dos loteamentos Vila Adelina I, Jardim Londrina, até o 
encontro com a Avenida Liberdade, seguindo até o ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 
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XXXIV - Setor 34: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Abdias Frazão do Nascimento com a 
BR 463 P/ Ponta Porã, deflete a direita seguindo por esta 
Rodovia até o limite com o Parque Natural Municipal do 
Paragem, onde deflete a esquerda seguindo pelos limites dos 
loteamentos Jardim Flamboyant, Jardim Canaã III, Parque 
dos Coqueiros, Izidro Pedroso, Jardim Santo André, Jardim 
Del Rey, Vila Sulmat, até o início da Rua Cuiabá, onde deflete 
a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento com a 
Avenida Liberdade, deflete a esquerda seguindo por esta 
Avenida até o fim, seguindo pelos limites dos loteamentos 
Jardim Londrina, Vila Adelina I, até o encontro com a Rua 
José dos Santos Souza – Professor Souza, seguindo por esta 
Rua até o cruzamento com a Rua Belo Horizonte, deflete a 
esquerda seguindo por esta Rua até o fim, no encontro com a 
Rua Abdias Frazão do Nascimento, seguindo até o ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 
 
XXXV - Setor 35: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Coronel Ponciano com a Rua 
Palmeiras, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
limite do loteamento Jardim Santo André, onde deflete a 
esquerda seguindo pelos limites dos loteamentos Izidro 
Pedroso, Parque dos Coqueiros, Jardim Canaã III, Jardim 
Flamboyant, passando pelo limite do Parque Natural Mucipal 
do Paragem seguindo até o encontro com a BR 163 P/ 
Caarapó, deflete a esquerda seguindo até o cruzamento com 
a Rua Coronel Ponciano, seguindo até o ponto inicial da 
descrição deste perímetro. 
 
XXXVI - Setor 36: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Wilson Dias Pinho com a Avenida 
Marcelino Pires, deflete a esquerda seguindo por esta Avenida 
até o cruzamento com a Rua Dom João VI, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o encontro com a Rua Ramona da 
Silva Pedroso, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Sabino Miranda da Silva, deflete a 
direita seguindo por esta Rua até o fim, seguindo até o limite 
do loteamento Parque dos Jequitibás, onde deflete a 
esquerda seguindo até o encontro com a BR 163 P/ Caarapó, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rodovia até o 
cruzamento com a Rua Honduras, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o fim, no encontro com a Rua 
Wilson Dias Pinho seguindo até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro. 
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XXXVII - Setor 37: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Dom João VI com a Rua Joaquim 
Teixeira Alves, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Coronel Ponciano, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o encontro com a Rua 1 de Abril, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento 
com a Rua Cabral, deflete a esquerda seguindo por esta Rua 
até o cruzamento com a Rua Ramona da Silva Pedroso, 
deflete a direita seguindo por esta Rua até o cruzamento com 
a Rua Dom João VI, seguindo até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro. 
 
XXXVIII - Setor 38: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Coronel Ponciano com a Rua 1 de 
Abril, deflete a direita seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Cabral, deflete a esquerda seguindo 
por esta Rua até o encontro com a Rua Ramona da Silva 
Pedroso, deflete a direita seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Sabino Miranda da Silva, deflete a 
direita seguindo por esta Rua até o limite com o loteamento 
Parque dos Jequitibás, onde deflete a esquerda seguindo até 
o encontro com a BR 163 P/ Caarapó, onde deflete a direita 
seguindo por esta Rodovia até o cruzamento com a Rua 
Coronel Ponciano, seguindo até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro. 
 
XXXIX - Setor 39: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Ivo Anunciato Cersósimo com a 
Avenida Guaicurus, deflete a esquerda seguindo por esta 
Avenida até o limite com o Perímetro Urbano, deflete a 
esquerda seguindo até o encontro com a BR 463 P/ Ponta 
Porã, deflete a esquerda seguindo por esta Rodovia até o 
cruzamento com a Rua Ivo Anunciato Cersósimo, seguindo 
até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
XL - Setor 40: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Ivo Anunciato Cersósimo com a 
Avenida Guaicurus, deflete a esquerda seguindo por esta 
Avenida até o limite com o Perímetro Urbano, onde deflete a 
direita seguindo por este limite de Perímetro até o encontro 
com o loteamento Jardim Monte Alegre, onde deflete a direita 
seguindo até o encontro com a Rua Ivo Anunciato Cersósimo, 
seguindo até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 
 
XLI - Setor 41: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
entroncamento da Rua Natal com a Rua Monte Alegre, deflete 
a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento com a 
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Rua Toshinobu Katayama, deflete a direita seguindo por esta 
Rua até o encontro com a Rua Ponta Porã, deflete a esquerda 
seguindo por esta Rua até o cruzamento com a Rua Albino 
Torraca, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Oliveira Marques, deflete a direita 
seguindo por esta Rua até o cruzamento com a Rua Pedro 
Celestino, deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o 
cruzamento com a Rua Cuiabá, deflete a esquerda seguindo 
por esta Rua até o fim no encontro com o Parque Arnulpho 
Fioravante, onde deflete a direita seguindo pelos limites dos 
loteamentos Vila Sulmat, Jardim Del Rey, Jardim Santo 
André, até o encontro com a Rua Palmeiras, seguindo por 
esta Rua até o cruzamento com a Rua Coronel Ponciano, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento 
com a Rua Joaquim Teixeira Alves, deflete a direita seguindo 
por esta Rua até o cruzamento com a Rua Dom João VI, 
deflete a esquerda seguindo por esta Rua até o cruzamento 
com a Avenida Marcelino Pires, deflete a direita seguindo por 
esta Avenida até o cruzamento com a Rua Natal,  seguindo 
até o ponto inicial da descrição deste perímetro. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Dourados, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

 
Délia Godoy Razuk 
Prefeita  
 
 
 
Sergio Henrique Pereira Martins de Araujo 
Procurador Geral o Município  
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