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LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2017

Dispõe sobre a revisão do
perímetro urbano do
Município de Camboriú e
dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das suas
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei Complementar:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os limites do perímetro urbano do Município de Camboriú são fixados na forma
descrita na presente Lei Complementar e conforme o Mapa do Perímetro Urbano e Bairros
do Apêndice A, que faz parte integrante desta Lei.
Art. 1º

O limite do perímetro urbano do Município de Camboriú se inicia na Rodovia BR101, km 128, no Marco de Divisa - M.D. nº 828, com coordenada geográfica aproximada c.g.a. lat. 26º58`40" S, long. 48º40`58"O; acompanha a rodovia BR-101 até seu encontro
com o Rio Peroba no M.D. nº 1005, com c.g.a. lat. 26º59`50" S, long. 48º39`11" O;
acompanha a BR-101 passando no M.D. nº 1004, na c.g.a. lat. 26º59`56" S, long.
48º39`06"O; continua pelo Rio Peroba passando pelo M.D. nº 1003, na c.g.a. lat. 26º59`58"
S, long. 48º38`54" O até sua foz com o Rio Camboriú, na c.g.a lat. 27º00`38" S, long.
48º38`46" O; desce pelo Rio Camboriú até o M.D. nº 960, na c.g.a. lat. 27º00`46" S, long.
48º37`39" O; segue até o M.D. nº 1002, na c.g.a. lat. 27º00`48"S, long. 48º37`37" O; segue
em linha reta até o M.D. nº 1001, na c.g.a. lat. 27º01`01" S, long. 48º37`29" O, na divisa
entre Camboriú e Balneário Camboriú, continua por esta divisa passando pelo M.D. nº
1000, localizado na c.g.a. lat. 27º01`10" S, long. 48º37`29" O; segue passando pelo M.D. nº
999, na c.g.a. lat. 27º01`47" S, long. 48º37`28" O; continua por essa linha de divisa
passando pelos pontos M.D. nº 998, com as c.g.a. lat. 27º01`51" S, long. 48º37`14" O até o
encontro com a curva de nível 100m (cem metros) no Morro do Boi, localizada na c.g.a. lat.
27º01`50" S, long. 48º37`00"O; percorre a referida curva de nível no sentido sudoeste,
passando por meio da Serra do Cantagalo, na c.g.a. lat. 27º03`27" S, long. 48º37`42"O, da
Serra do Encano, na c.g.a. lat.27º04`29" S,long 48º38`24"O do morro existente na
localidade de Congonhas, na c.g.a. lat. 27º03`34" S e long. 48º38`11"O do Morro do Japão,
na c.g.a. lat. 27º03`11" S, long. 48º38`44"O; continua pela curva de nível 100m (cem
metros), passando pelas c.g.as. lat. 27º02`40" S, long. 48º38`41"O, lat. 27º02`45" S, long.
48º38`48" O, lat. 27º02`59" S, long. 48º39`04" O, lat. 27º03`09" S, long. 48º39`32" O,
lat.27º02`55" S, long. 48º39`37" O; segue pelo limite do terreno até chegar na c.g.a lat. 27º
02` 38" S, long. 48º 39` 35" O; continua pelo limite do terreno e segue até o encontro com a
Rua José Francisco Bernardes, na c.g.a lat. 27º 02` 32" S, long. 48º 39` 40" O; segue a
sudoeste nesta rua até a c.g.a. lat. 27º 02` 52" S, long. 48º 40` 20" O; segue em linha seca
Art. 2º
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e reta, passando pelas c.g.as. lat. 27º02`49" S, long. 48º40`40" O; lat. 27º02`30" S, long.
48º40`38" O; lat. 27º02`28" S, long. 48º40`58" O e lat. 27º02`20" S, long. 48º40`57" O; no
encontro com o Rio Camboriú prossegue a jusante neste rio até a c.g.a lat. 27º01`23" S,
long. 48º40`07" O; segue a noroeste até encontrar a Rua João da Costa, na c.g.a lat.
27º01`16" S, long. 48º40`13" O; segue a nordeste por esta rua até o ponto da c.g.a lat.
27º01`14" S, long. 48º40`12" O; segue em linha seca e reta até a curva de nível 100m (cem
metros), na c.g.a lat. 27º00`53" S, long. 48º40`29" O; segue a nordeste por esta curva,
passando pelas c.g.as. lat. 27º 00` 36" S, long. 48º 40` 21" O, lat. 26º 59` 59" S, long. 48º
40` 41" O, lat. 26º 58` 56" S, long. 48º 41` 49" O; da qual segue em linha seca e reta até
encontrar a divisa intermunicipal, na c.g.a. lat. 26º 58` 53" S, long. 48º 41` 52" O, tendo a
delimitação do perímetro urbano completada no seu prolongamento pela divisa com o
Município de Itajaí até seu encontro com a Rodovia BR-101, km 128, no M.D. nº 827, na
c.g.a. lat. 26º58`12" S, long. 48º41`05" O e M.D. nº 828, na c.g.a. 26º58`40" S, long.
48º40`58" O.
Parágrafo único. Os Marcos de Divisa (M.D.) utilizados na presente Lei Complementar
foram definidos pela Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí- AMFRI.
O Perímetro Urbano do Município de Camboriú fica dividido em 02 (dois) distritos,
com a seguinte denominação:
Art. 3º

I - Distrito Sede;
II - Distrito Monte Alegre.
Art. 4º

O Distrito Sede fica dividido em 07 (sete) sete bairros, conforme segue:

I - Bairro Centro;
II - Bairro São Francisco de Assis;
III - Bairro Rio Pequeno;
IV - Bairro Cedro;
V - Bairro Lídia Duarte;
VI - Bairro Areias;
VII - Bairro Santa Regina.
Art. 5º

O Distrito Monte Alegre fica dividido em 04 (quatro) bairros, conforme segue:

I - Bairro Monte Alegre;
II - Bairro Tabuleiro;
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III - Bairro Várzea do Ranchinho;
IV - Bairro Conde Vila Verde.
Os Bairros do Município de Camboriú, referidos nos artigos 4º e 5º desta Lei
Complementar, possuem as especificações descritas nos dispositivos seguintes.
Art. 6º

Capítulo II
BAIRROS DO DISTRITO SEDE
Seção I
Bairro Centro
O limite do Bairro Centro se inicia no encontro da Rua Leopoldo Leite com o Rio
Peroba, na c.g.a. lat. 27º00`36 S, long. 48º38`48" O; segue a jusante pelo Rio Peroba até
sua foz no Rio Camboriú, na c.g.a. lat.27º00`38" S, long. 48º38`46" O; continua a jusante
pelo Rio Camboriú até encontrar o Rio Pardo na c.g.a. lat. 27º00`47", long. 48º38`25" O;
segue a montante pelo Rio Pardo até a c.g.a. lat. 27º01`42" S, long. 48º38`38" O; segue o
curso d´água até encontrar a c.g.a. lat. 27º01`48" S, long. 48º38`37" O; continua pelo curso
d´água até encontrar a c.g.a. lat. 27º02`00" S, long. 48º38`39" O na Rua Rio Amazonas;
segue sentido noroeste pela Rua Rio Amazonas até o encontro com a Rua Siqueira
Campos na c.g.a. lat. 27º01`58" S, long. 48º38`50" O; segue ao norte pela Rua Siqueira
Campos até a Rua Victor Pedro Correia; segue por esta última a oeste até o encontro com
a Rua Oscar Vieira; segue a norte por esta última até encontrar a Rua Padre André Anéza;
segue a oeste por esta passando pela c.g.a. lat. 27º01`43" S, long. 48º39`16" O até
encontrar a Rua José Francisco Bernardes na c.g.a. lat. 27º01`43" S, long. 48º39`20" O;
prossegue a norte por esta última até o encontro com a Rua São Paulo na c.g.a. lat.
27º01`38" S, long. 48º39`19" O; segue por esta a oeste até a Rua Damasco na c.g.a.
lat.27º01`34 S, long. 48º39`44" O; segue por esta a norte até o Rio Camboriú na c.g.a. lat.
27º01`16 S, long. 48º39`42" O; segue a montante pelo Rio Camboriú até o encontro com a
c.g.a.lat. 27º01`23" S, long. 48º40`07" O; segue a noroeste até a rua João da Costa na
c.g.a. lat. 27º01`16" S, long. 48º40`13" O; segue a nordeste por esta até a c.g.a. lat.
27º01`14" S, long. 48º40`12" O; segue em linha seca e reta até encontrar a curva de nível
100m (cem metros) na c.g.a. lat. 27º00`53" S, long. 48º40`29" O; segue a nordeste por esta
curva de nível até a c.g.a. lat. 27º00`36" S, long. 48º40`21" O; segue em linha seca até a
c.g.a. lat. 27º00`35" S, long. 48º40`18" O; na rua João Acácio Simas (Av. da Integração) e
segue esta rua a nordeste até o encontro com a Rua Monte Sotara na c.g.a. lat. 27º00`30"
S, long. 48º40`08" O; segue em linha seca e reta na até o topo de morro na c.g.a. lat.
27º00`25" S, long. 48º39`59" O; segue em linha seca e reta até a c.g.a. lat. 27º00`18" S,
long. 48º39`49" O; segue extremando com a cerca do Colégio Agrícola federal/Instito
Federal Catarinense - IFC a sudeste até o encontro com a Avenida Santa Catarina na c.g.a.
lat. 27º 01` 00" S, long. 48º 39` 10" O; segue a norte por esta avenida até o encontro com a
Rua Leopoldo Leite; segue a nordeste por esta até o encontro com o Rio Peroba na c.g.a.
lat. 27º00`36 S, long. 48º38`48" O.
Art. 7º

Lei Complementar 91/2017 - LeisMunicipais.com.br

4/8

Seção II
Bairro São Francisco de Assis
O limite do Bairro São Francisco de Assis se inicia no encontro do Rio Camboriú
com o seu afluente, o Rio Pardo, e divisa municipal na c.g.a. lat 27º00`47 S, long.
48º38`25" O; prossegue ajusante do Rio Camboriú até o encontro com o M.D. nº 960, na
c.g.a. lat. 27º00`46" S, long. 48º37`39" O; segue pela divisa entre os municípios passando
pelo M.D. nº 1002, na c.g.a. lat. 27º00`48" S, long. 48º37`37"; M.D. nº 1001, na c.g.a. lat.
27º01`01" S, long. 48º37`29" O; M.D. nº 1000, na c.g.a. lat. 27º01`10" S, long. 48º37`29" O;
M.D. nº 999, na c.g.a. lat. 27º01`47" S, long. 48º37`28" O; segue em linha seca e reta até a
c.g.a. lat. 27º01`48" S, long. 48º37`51" O; segue desta em linha seca e reta até o encontro
com o rio Pardo na c.g.a. lat. 27º01`42" S, long. 48º38`38" O; segue a jusante por este rio
até o encontro do Rio Camboriú, na c.g.a. lat 27º00`47 S, long. 48º38`25" O.
Art. 8º

Seção III
Bairro Rio Pequeno
O limite do Bairro Rio Pequeno se inicia na divisa com o Município de Balneário
Camboriú, no M.D. nº 999, na c.g.a. lat. 27º01`47" S, long. 48º37`28" O; segue por este
limite passando pelo M.D. nº 998, na c.g.a. lat. 27º01`51" S, long. 48º37`14" O até a c.g.a
lat. 27º01`50" S, long. 48º37`00" O; prossegue a noroeste pela curva de nível 100m (cem
metros), passando pela Serra do Cantagalo na c.g.a lat. 27º03`27" S, long. 48º37`42" O;
pela Serra do Encano na c.g.a. lat. 27º04`29" S, long. 48º38`24" O; segue na localidade de
Congonhas na c.g.a. lat. 27º03`34" S, long. 48º38`11" O; Morro do Japão na c.g.a. lat.
27º03`11" S, long. 48º38`44" O; até o encontro com o curso d´água na c.g.a. lat. 27º02`40"
S, long. 48º38`41" O; segue ajusante pelo curso d`água até o encontro com a rua Rio
Guaíra, na c.g.a lat. 27º02`26" S, long. 48º38`30"; prossegue a norte pela Rua Rio Guaíra
até encontrar a Rua Rio Amazonas, na c.g.a. lat. 27º02`04" O, long. 48º38`32" O; segue a
noroeste por esta rua até encontrar o curso d`água na c.g.a. lat. 27º02`00" S, long.
48º38`39" O; segue a jusante do curso d`água até o encontro do Rio Pardo, na c.g.a. lat.
27º01`48" S, long. 48º38`37" O; prossegue a jusante por este até a c.g.a. lat. 27º01`42" S,
long. 48º38`38" O; segue em linha seca e reta até a c.g.a. lat 27º01`48" S, long. 48º37`51"
O; segue desta até o M.D. nº 999, na c.g.a. lat. 27º01`47" S, long. 48º37`28" O.
Art. 9º

Seção IV
Bairro Cedro
O limite do Bairro Cedro se inicia na Rua Siqueira Campos, encontro com Rua Rio
Amazonas, na c.g.a. lat. 27º01`58" S, long. 48`38`50" O; prossegue a leste pela Rua Rio
Amazonas, passando pela c.g.a. lat. 27º02`00 S, long. 48º38`39" O até o encontro com a
Rua Guaíra, na c.g.a. lat. 27º02`04 S, long. 48º38`32" O; segue ao sul pela Rua Guaíra até
a c.g.a. lat. 27º02`26" S, long. 48º38`30" O; segue a montante pelo curso d`água até o
limite do perímetro urbano na c.g.a. lat. 27º02`40" S, long. 48º38`41" O, junto a curva de
nível 100m (cem metros); segue a noroeste pelo divisor do perímetro urbano na cota 100m
Art. 10

Lei Complementar 91/2017 - LeisMunicipais.com.br

5/8

(cem metros), passando pelos pontos na c.g.a. lat. 27º02`45" S, long. 48º38`48" O; c.g.a.
lat 27º02`59 S, long. 48º39`04" O; c.g.a lat. 27º03`09" S, long. 48º39`32" O; c.g.a. lat.
27º02`55" S, long. 48º39`37" O; segue pelo limite do terreno até encontrar a c.g.a. lat. 27º
02` 38" S, long. 48º39`35" O; segue em linha seca e reta até o topo de moro na c.g.a. lat.
27º02`37" S, long. 48º39`31" O; segue em linha seca e reta até a Rua Projetada "D", do
Loteamento Jardim Paraíso, na c.g.a. lat. 27º02`26" S, long. 48º39`14" O; continua a
nordeste pela Rua Projetada "D" até o encontro com a Rua Daniel Silvério; segue a sul por
esta última até a Rua Amilton Rogério Oliveira; segue a leste por esta até a Rua Brigido A
Felipe, segue a norte por esta rua até o encontro com a Rua João Mello; segue a nordeste
por esta até a Rua Osvaldo Minela, seguindo a norte por esta até o encontro com a Rua
Rio Amazonas e Rua Siqueira Campos, na c.g.a. lat. 27º01`58" S, long. 48`38`50" O.
Seção V
Bairro Lídia Duarte
O limite do Bairro Lídia Duarte se inicia no encontro das Ruas José Francisco
Bernardes e Padre André Aneza, na c.g.a. lat. 27º01`43" S, long. 48º39`20" O; segue a
leste por esta última o encontro com a rua Oscar Vieira; segue a sul por esta até o encontro
com a Rua Vitor Pedro Correa, seguindo a leste por esta rua até o encontro com a Rua
Siqueira Campos; segue por esta a sul até o encontro das Rua Siqueira Campos, Rio
Amazonas e Osvaldo Minela, na c.g.a. lat. 27º01`58" S, long. 48º38`50" O; seguindo a sul
por esta última até o encontro com a Rua João Melo; segue no sentido sudoeste por esta
última até a Rua Brigido A. Felipe; segue a sul por esta até a rua Amilton Rógerio; segue
por esta última a oeste até o encontro com a Rua Daniel Silvério; segue a norte por esta
até a Rua Projetada "D" do Loteamento Jardim Paraíso; segue a oeste por esta última até a
c.g.a. lat. 27º02`26" S, long. 48º39`14" O; segue em linha seca e reta até o topo de morro,
na c.g.a. lat. 27º02`37" S, long. 48º39`31" O; prossegue em linha seca e reta até o limite do
perímetro urbano, na c.g.a. lat. 27º02`38" S, long. 48º39`35" O; segue pelo limite do terreno
até o encontro com a Rua José Francisco Bernardes, na c.g.a. lat. 27º02`32" S, long.
48º39`40" O; continua por esta rua a nordeste até encontrar a c.g.a. lat. 27º01`43" S, long.
48º39`20" O.
Art. 11

Seção VI
Bairro Areias
O limite do Bairro Areias se inicia no encontro da Rua São Paulo com Rua José
Francisco Bernardes, na c.g.a. lat. 27º01`38" S, long. 48º39`19" O; segue a sul por esta
última passando pelas c.g.as. lat. 27º02`32" S, long. 48º39`40" O; lat. 27º02`36" S, long.
48º39`46" O; segue a norte em linha seca e reta, na c.g.a. lat. 27º 02` 24" S, long. 48º 39`
44" O; segue a oeste pelo limite de terreno até a c.g.a. lat. 27º 02` 24" S, long. 48º 39` 56"
O; segue a norte pela Rua Bagdá até encontrar a Rua Vienna; segue por esta a nordeste
até o encontro com a Rua São Paulo, seguindo por esta até a Rua José Francisco
Bernardes, na c.g.a. lat. 27º01`38" S, long. 48º39`19" O.
Art. 12

Seção VII
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Bairro Santa Regina
O Bairro Santa Regina se inicia no encontro das Ruas São Paulo e Damasco, na
c.g.a. lat. 27º01`34" S, long. 48º39`44" O; segue a leste pela Rua são Paulo até o encontro
com a Rua Vienna; segue a sudoeste pela Rua Vienna até o encontro com a Rua Bagdá;
continua a sul por esta até a c.g.a. lat. 27º02`24" S, long. 48º39`56" O; segue a leste pelo
limite do terreno até a c.g.a. lat. 27º02`24" S, long. 48º39`44" O; segue em linha seca e reta
até o encontro com a rua José Francisco Bernardes na lat. 27º02`36" S, long. 48º39`46" O;
continua por esta rua a sudoeste até a c.g.a. lat. 27º02`52" S, long. 48º40`20" O; segue em
linha seca e reta, passando pelas c.g.as. lat. 27º02`49" S, long. 48º40`40" O; lat. 27º02`30"
S, long. 48º40`38" O; lat. 27º02`28" S, long. 48º40`58" O e lat. 27º02`20" S, long. 48º40`57"
O, no encontro com o Rio Camboriú; prossegue a jusante por este passando pelas c.g.as.
lat. 27º01`23" S, long. 48º40`07" O, lat. 27º 01` 16" S, long. 48º 39` 42" O; segue em linha
seca até a Rua Damasco, seguindo por esta até a Rua São Paulo, na c.g.a. lat. 27º01`34"
S, long. 48º39`44" O.
Art. 13

Capítulo III
BAIRROS DO DISTRITO MONTE ALEGRE
Seção I
Bairro Monte Alegre
O limite do Bairro Monte Alegre se inicia na Rodovia BR-101, na divisa com o
Bairro Várzea do Ranchinho, na c.g.a. lat. 26º59`38" S long. 48º39`34" O; prossegue pela
BR-101 e divisa do municipal até o M.D. nº 1005, na c.g.a. lat. 26º59`50" S long. 48º39`11"
O; segue pela divisa do Município, passando pelo MD. nº 1004, na c.g.a. lat. 26º59`56" S
long. 48º39`06" O até o encontro com a Rua Peroba, na c.g.a. lat. 26º59`57" S, long.
48º38`59" O; segue a sudoeste pela rua Peroba até o encontro com a Rua Guaraparim;
prossegue a noroeste por esta até encontrar a Rua Monte Alto; segue a sudoeste por esta
até encontrar a Rua Monte Pouso Alto; segue a sudeste por esta até o encontro com a Rua
Eucalipto; segue a sudoeste por esta até o encontro da Rua Samambaia com a Rua
Manoel Inácio Linares; segue a sudeste por esta última até a c.g.a. lat. 27º00`18" S, long.
48º39`49" O; segue em linha seca e reta até topo de morro, na c.g.a. lat. 27º00`25" S, long.
48º39`59" O; segue em linha seca e reta até a c.g.a. lat. 27º00`21" S, long. 48º40`01" O;
segue em linha seca e reta até a Rua Monte Sanford; segue a noroeste por esta até o
encontro com a Rua Flamboyant; segue a sudoeste por esta até o encontro com a Rua
Lauro Francisco dos Santos; segue por esta última a nordeste até a Rua Monte Serra
Negra até encontrar a Rua Monte Cruzeiro; segue a oeste por esta até encontrar a Rua
Monte Verde; segue por esta até encontrar a c.g.a. lat. 26º59`50" S, long. 48º40`11" O;
segue a nordeste em linha seca e reta até a c.g.as. lat. 26º59`45" S, long. 48º39`55" O;
segue a jusante pelo divisor de águas até a c.g.a. lat. 26º59`51" S, long. 48º39`51" O;
segue em linha seca e reta até as c.g.as. lat. 26º59`38" S, long. 48º39`34" O.
Art. 14

Seção II
Bairro Taboleiro
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O limite do Bairro Tabuleiro se inicia na divisa do Bairro Monte Alegre e divisa
municipal, na c.g.a. lat. 26º59`57" S, long. 48º38`59" O; prossegue pela divisa municipal,
passando pelo MD. nº 1003, na c.g.a. lat. 26º59`58" S, long. 48º38`54" O; seguindo o Rio
Peroba até o encontro com a Rua Leopoldo Leite, na c.g.a. lat. 27º00`36" S, long. 48º38`48"
O; segue a sudoeste por esta rua até o encontro com a Avenida Santa Catarina; segue a
sudeste por esta última até a c.g.a. lat. 27º 01`00" S, long. 48º 39` 10" O; segue em linha
seca reta estremando com a cerca do Colégio Agrícola/Instituto Federal Catarinense - IFC
até a c.g.a. lat. 27º00`18" S, long. 48º39`49" O; segue em linha seca até o encontro com a
Rua Manoel Inácio Linhares, na c.g.a. lat. 27º00`18" S, long. 48º38`48" O; segue a noroeste
por esta rua até o encontro com a Rua Eucalipto; segue a leste por esta até o encontro da
Rua Monte Pouso Alto; segue por esta a nordeste até o encontro com a rua Monte Alto;
segue a nordeste por esta rua até seu encontro com a Rua Guaraparim; segue a sudeste
por esta rua até o encontro com a Rua Peroba, seguindo a nordeste por esta última até seu
encontro com a divisa do Município, na c.g.a. lat. 26º59`57" S, long. 48º38`59" O.
Art. 15

Seção III
Bairro Várzea do Ranchinho
O limite do Bairro Várzea do Ranchinho se inicia na Rodovia BR-101, km 128, no
M.D. nº 828, na c.g.a lat. 26º58`40" S, long. 48º40`58" O; segue pela Rodovia BR-101 até
no limite do Bairro Monte Alegre, na c.g.a. lat. 26º59`38" S, long. 48º39`34" O; prossegue
em linha seca até c.g.a. lat. 26º59`51" S, long. 48º39`51" O; segue a montante pelo divisor
de água até a c.g.a. lat. 26º59`45" S, long. 48º39`55" O; segue em linha seca e reta
passando pela c.g.a. lat. 26º59`50" S, long. 48º40`11" O até o perímetro urbano na cota
100m (cem metros), na c.g.a. lat. 26º59`59" S, long. 48º40`41" O; segue a nordeste por
esta cota junto ao perímetro urbano até a c.g.a. lat. 26º 58` 56" S, long. 48º41`49" O; segue
em linha seca e reta até a c.g.a. lat. 26º 58` 53" S, long. 48º41`52" O; acompanha a divisa
do Município com Itajaí até o M.D. nº 827, na c.g.a. lat. 26º58`12" S, long. 48º41`05" O;
segue com a divisa do Município até a Rodovia BR-101 km 128, no M.D. nº 828, na c.g.a
lat. 26º58`40" S, long. 48º40`58" O.
Art. 16

Seção IV
Bairro Conde Vila Verde
O limite do Bairro Conde Vila Verde se inicia na c.g.a lat. 26º59`50" S, long.
48º40`11" O no encontro da divisão dos bairros Monte Alegre e Várzea do Ranchinho;
segue a sul pela Rua Monte Verde até o encontro da Rua Monte Cruzeiro; segue a leste
por esta até o encontro com a Rua Monte Serra Negra; segue a sul por esta até o encontro
com a Rua Lauro Francisco dos Santos; segue a sudoeste por esta até encontrar a Rua
Flamboyant; segue a noroeste por esta rua até o encontro com a Rua Monte Sanford;
segue por esta até o encontro com a Rua Monte Carlos de onde segue em linha seca e reta
até a c.g.a lat. 27º00`21" S, long. 48º40`01" O; segue desta coordenada até o topo de
morro, na c.g.a lat. 27º00`25" S, long. 48º39`59" O; segue em linha seca e reta até o
encontro com a Rua Monte Sotara, na c.g.a lat. 27º00`30" S, long. 48º40`08" O; segue a sul
Art. 17
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pela Avenida da Integração (João Acácio Simas) até encontrar a c.g.a lat. 27º00`35" S,
long. 48º40`18" O; segue em linha seca e reta até o limite urbano na cota 100m (cem
metros), c.g.a lat. 27º00`36" S, long. 48º40`21" O; segue por esta cota até a c.g.a lat.
26º59`59" S, long. 48º40`41" O; segue em linha seca e reta até a c.g.a lat. 26º59`50" S,
long. 48º40`11" O.
Capítulo IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18

Fica revogada a Lei Complementar Municipal nº 15/2008.

Art. 19

Esta Lei Complementar entra em vigor da data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 10 de julho de 2017.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
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