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Senhor Presidente 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, 

acompanhado da respectiva exposição de motivos, a fim de ser 

submetido ao estudo e deliberação dessa Egrêgia Câmara, o in 

cluso projeto de lei, que institui a divisão geográfica da 

ârea do Municipio em Distritos, revoga a Lei n9 10.932, de 15 

de janeiro de 1991, e dã outras providências. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 

Excelência os protestos de minha alta consideração. 
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nexos: projeto de lei, exposição de motivos, Anexo I, Anexo 
(exposição de motivos) e legislação citada no texto. 
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A pua Excelência o Senhor Doutor Arnaldo de Abreu Madeira 

Pignissimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo 
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RAYDALIA c. L. BITIENCOURI 
Ma. Laglatafin 

Institui a divisão geográfica da ãrea 

do Município em Distritos, revoga a 

Lei n9 10.932, de 15 de janeiro de 

1991, e dâ outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo 

-DGM 

Art. 19 - A presente lei institui a divisãogeo 

gráfica da área do Município de São Paulo em Distritos. 

Art. 29 - Os Distritos são os seguintes: Agua 

Rasa, Alto de Pinheiros, Anhanguera, Aricanduva, Artur Alvim, 
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Barra Funda, Bela Vista, Belém, Bom Retiro, Brãs, Brasilãndia, 

Butantã, Cachoeirinha, Cambuci, Campo Belo, Campo Grande, Cam 

po Limpo, Cangalba, Capão Redondo, Carrão, Casa Verde, Cidade 

Ademar, Cidade Dutra, Cidade Líder, Cidade Tirandentes, Canso 

laço, Cursino, Ermelino Matarazzo, Freguesia do (5, Grajaú 

Guaianases, Iguatemi, Ipiranga, Itaim Bibi, Itaim Paulista 

Itaquera, Jabaquara, Jaçanã, Jaguara, Jaguaré, Jaraguá, 	Jar 

dim ngela, Jardim Helena, Jardim Paulista, Jardim São Luis , 

Jose Bonifãcio, Lajeado, Lapa, Liberdade, Limão, Mandaqui 

Marsilac, Moema, MoOca, Morumbi, Parelheiros, Pari, 	Parque 

do Carmo, Pedreira, Penha, Perdizes, Perus, Pinheiros, Piritu 

ba, Ponte Rasa, Raposo Tavares, República, Rio Pequeno, Saco 

mã, Santa Cecilia, Santana, Santo Amaro, São Domingos, São Lu 

cas, São Mateus, São Miguel, São Rafael, Sapopemba, Saúde, Sé, 

Socorro, Tatuape, Tremembé, Tucuruvi, Vila Andrade, Vila Curu 

çã, Vila Formosa, Vila Guilherme, Vila Jacul, Vila Leopoldina, 

Vila Maria, Vila Mariana,,Vila Matilde, Vila Medeiros, 	Vila 

Prudente e Vila Sônia. 

Art, 39 - Os Distritos, definidos no artigo an 

tenor, têm seus limites especificados no Anexo I da presen 

te lei. 

Parãgrafo único - As indicaçBes de inclúdência 

e excludência constantes no referido anexo, referem-se apenas 

ao leito carroçãvel. 

Art. 49 - A divisão geográfica da ãrea do Muni 
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cipio de São Paulo,institulda pela presente lei ,passa a ser 

referência obrigatOria para a Administração Pública Municipal, 

Direta e Indireta. 

Parágrafo único - Os Orgãos e as entidades mu 

nicipais deverão adequar-se ao disposto no "caput" deste arti 

go até 31 de dezembro de 1991. 

Art. 59 Qualquer forma de alteração da siste 

mática introduzida pela presente lei s6 poderá ser proposta 

quingdenalmente, mediante prévia manifestação da Secretaria 

Municipal do Planejamento e ouvida a população interessada. 

Art. 69 - As despesas decorrentes da presente 

lei correrão por conta das dotaçOes orçamentárias prOprias 

suplementadas se necessário. 

Art. 79 - Ressalvado o disposto no artigo 49 , 

parágrafo único, a presente lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposiçOes em contrario, em es 

49 	
pecial a Lei n9 10.932, de 15 de janeiro de 1991. 
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a) Com o Distrito do Tatuapé  : 

Começa no encontro das Ruas da Meação.e Maria Otilia, e segue por: 

Rua Maria Otilia (sentido noroeste) (exclusive), direita na Rua 

Barão do Serro Largo (inclusive), esquerda na Rua Demétrio Ribeiro 

(inclusive), direita na Avenida Salim Farah Maluf (inclusive), até 

o limite sul do Cemitério da Quarta Parada. 

h) Com o Distrito do Belém: 

Começa na Avenida Salim Farah Maluf, no limite sul do Cemitério da 

Quarta Parada, e segue por: 	limite sul 	do Cemitério da Quarta 

Parada, 	esquerda na Avenida Alvaro Ramos (inclusive), direita na 

Rua Itamaracá (inclusive) até a Rua Siqueira Bueno. 

c) Com o Distrito da Moóca: 

Começa no encontro das Ruas 	Siqueira Bueno, 	Fernando Falcão e 

Itamaracá, 	e segue por: Rua Fernando Falcão (exclusive), esquerda 

na Rua do Oratório (inclusive), até a Rua José Zappi. 

d) Com o Distrito da Vila Prudente: 

Começa no encontro das Ruas Oratório e José Zappi, e segue por: 

Rua do Oratório 	(sentido sudeste) (inclusive), esquerda na Rua do 

Orfanato 	(exclusive), direita na Avenida Vila Ema (exclusive), até 

a Rua Domingos Afonso. 
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e) Com o Distrito de São Lucas: 	
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Começa no encontro da Avenida Vila Ema com a Rua Domingos Afonso, 

e 	segue 	por: 	Avenida Vila 	Ema 	(sentido 	leste) 	(exclusive), 

esquerda na Rua Antonio Gomes 	(inclusive), até a Avenida Luis ls  

Ferreira da Silva. 

f) Com o Distrito da Vila Formosa: 

Começa no cruzamento da Avenida Luis Ferreira da Silva com a Rua 

Antonio Gomes, e segue por: 	Rua Antonio Gomes (sentido norte) 

(inclusive), 	Rua Miranda 	Jordão (inclusive), 	esquerda na Avenida 

Vereador Abel Ferreira 	(Córrego Capão do Embira) 	(inclusive), 

direita 	na Rua Guandu (inclusive), Rua da Meação (inclusive), até 

a Rua Maria Otilia. 

ALTO DE PINHEIROS 

a) Com o Distrito da Lapa: 

Começa no entroncamento das Ruas Cerro Corã, 	Aurélia e Heitor 

Penteado, 	e segue pela Rua Cerro Corã (exclusive) e Rua Oliveira 

Fortes (exclusive) até o seu encontro com a Rua Jaspe-Negro. 

h) Com o Distrito da Vila Leopoldina: 

Começa no encontro da Rua Oliveira Fortes com a Rua Jaspe-Negro, e 

segue 	por: Avenida Queirós Filho 	(exclusive), esquerda na Praça 

Apecatu 	(exclusive), 	esquerda 	na 	Avenida 	Queirós 	Filho 

(exclusive), 	Ponte do Jaguaré (exclusive), até seu ponto médio de 

transposição do Rio Pinheiros. 
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c) Com o Distrito do Jaguaré  : 

Começa no Rio Pinheiros, sob a Ponte do Jaguaré, pelo qual segue 

(sentido montante) até o prolongamento id-e-a4—nprOffg —diá~ ida 
Folha  

Nossa Senhora da Paz. 	

n_1:=4: .......... 

d) Com o Distrito do Butanti  : 

 

Começa no Rio Pinheiros, 	no prolongamento ideal 	nordeste da 

Avenida Nossa Senhora da Paz, e segue pelo Rio Pinheiros (sentido 

montante) até o prolongamento ideal sudoeste da Avenida Professor 

Frederico Hermann Júnior. 

e) Com o Distrito de Pinheiros: 

Começa no Rio Pinheiros, 	no prolongamento ideal 	sudoeste da 

Avenida 	Professor Frederico 	Hermann Júnior, 	e segue 	por: 

prolongamento 	e Avenida 	Professor Frederico 	Hermann Júnior 

(exclusive), 	esquerda na Praça Roquete Pinto (exclusive), esquerda 

na Rua Natingui 	(inclusive), direita na Rua Heitor de Andrade 

(inclusive), 	direita na 	Viela 	2 	(exclusive), 	esquerda 	na 	Rua 

Paulistânia 	(exclusive), 	até 	seu encontro com a Rua Heitor 

Penteado. 

f) Com o Distrito de Perdizes: 

Começa no encontro da Rua Heitor Penteado com a Rua Paulistânia e 

segue pela Rua Heitor Penteado (sentido noroeste) (exclusive) até 

seu encontro com as Ruas Aurélia e Cerro Corá. 
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ANHANGUERA 

a) Com o Municipio de Caieiras: 

—Froa_l__1~~~"."77-75..E:  
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São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Caieiras, entre a Foz do Ribeirão São Miguel (no Rio Juqueri) e o 

limite municipal Caieiras/Cajamar. 

h) Com o Municipio de Cajamar: 

Sio os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Caj amar. 

.) Com o Municipio de Santana do Parnaiba: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Santana do Parnaiba. 

d) Com o Municipio de Osasco: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Osasco, no trecho que vai do limite municipal Santana de 

Parnaiba/Osasco, até o limite do Parque Estadual do Jaraguá. 

e) Com o Distrito do Jaraguá  : 

Começa no limite municipal Osasco/São Paulo, no 	ponto em que é 

cortado 	pelo limite do Parque 	Estadual do 	Jaraguá, e segue por: 

limite do referido 	parque (sentido horário), esquerda no Ribeirão 

São Miguel, até a Rua Rio Sapucaia do Sul. 

f) Com o Distrito de Perus: 

Começa no Ribeirão 	São Miguel, na Ponte do Rio Sapucaia do Sul, e 

segue 	por: Ribeirão 	São Miguel 	(sentido jusante), até sua foz no 

Rio Juqueri, no limite municipal São Paulo/Caieiras. 
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a) Com o Distrito do Carrão: 	 Aux L41131111 

Começa no cruzamento das Avenidas Itaquera e Aricanduva e segue 

por: 	Avenida Itaquera 	(sentido sudoeste) (exclusive), esquerda na 

Avenida Rio das 	Pedras (inclusive), direita na Avenida João XXIII 

(inclusive), até o limite Sul do Cemitério da Vila Formosa. 

h) Com o Distrito da Vila Formosa: 

Começa na Avenida João XXIII com o limite Sul do Cemitério da Vila 

Formosa, 	e segue por: 	Avenida João XXIII 	(sentido sudeste) 

(inclusive), 	esquerda na 	Avenida Cipriano 	Rodrigues (inclusive), 

direita na Rua Manuel Ferreira Pires (exclusive), 	até a Estrada 

Barreira Grande. 

c) Com o Distrito de Sapopemba: 

Começa no encontro da Rua Manuel Ferreira Pires com a Estrada da 

Barreira Grande e segue pela Estrada da Barreira Grande (sentido 

leste) (exclusive), até o Córrego Inhumas. 

d) Com o Distrito de São Mateus: 

Começa na Ponte da Estrada da Barreira Grande sobre o Córrego 

Inhumas, e segue por: Córrego Inhumas (sentido jusante), Avenida 

Arraias do Araguaia (inclusive), até a Avenida Aricanduva. 

e) Com o Distrito da Cidade Lider: 

Começa no encontro das Avenidas Arraias do Araguaia e Aricanduva, 

e segue pela Avenida Aricanduva (sentido noroeste) (inclusive), 

até a Avenida Itaquera. 

ARICANDUVA • 
	

• 



ARTUR ALVIM 

a) Com o Distrito da Ponte Rasa: 

Começa no cruzamento da Avenida Aguia de Haia com as Ruas Terra 

Brasileira 	e Sonho 	Gaúcho, 	e segue por: 	Rua Sonho Gaúcho 

(exclusive), 	Avenida 	Nicolau 	Jacinto 	(exclusive), 	esquerda no 

Córrego sem nome que corre paralelo à Rua Aricá-Mirim, 	até o 

Ribeirão Franquinho ou Santa Luzia. 

h) Com o Distrito da Penha: 

Começa no Ribeirão Franquinho ou Santa Luzia, 	na Ponte da Rua 

Júlio Sayago, e segue por: 	Rua Júlio Sayago (sentido sudoeste) 

(inclusive), Viaduto Itinguçu (inclusive), direita na Linha 

Ferroviária CBTU/RFFSA, até o prolongamento ideal sudeste da Rua 

Sio Serapião. 

c) Com o Distrito da Vila Matilde: 

Começa na Linha Ferroviária CBTU/RFFSA, 	no prolongamento ideal 

sudeste da Rua São Serapião, e segue por: prolongamento da Rua São 

Serapião 	(sentido sudoeste), 	esquerda na Avenida António Estevão 

de 	Carvalho 	(exclusive), 	direita 	na 	Praça 	Guajará-Mirim 

(exclusive), 	direita na Rua Pontal (exclusive), direita na Avenida 

Doutor 	Pereira Vergueiro 	(exclusive), esquerda na Avenida Sousa 

Bandeira (exclusive), até a Avenida Itaquera. 

d) Com o Distrito da Cidade Lider: 

Começa no encontro das Avenidas Sousa Bandeira e Itaquera, e segue 

por: 	Avenida Itaquera (exclusive) (sentido leste), esquerda na Rua 

César 	Dias (inclusive), 	direita no 	Oleoduto da 	Petrobrás, até a 
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e) Com o Distrito de Itaquera: 

Começa no Oleoduto da Petrobrás 	(paralelo à Rua Davi Banderali), 

na reta de rumo oeste que vem da cabeceira do galho mais 

setentrional do Córrego sem nome paralelo à Rua Serrana, e segue 

por: Oleoduto da Petrobrás, (sentido norte), direita na Avenida 

Aguia de Haia (inclusive), até o cruzamento com as Ruas Terra 

Brasileira e Sonho Gaúcho. 

BARRA FUNDA 

a) Com o Distrito da Casa Verde: 

Começa no Rio Tietà, sob a Ponte Casa Verde, 	e segue pelo Rio 

Tiete 	(sentido jusante) 	até o 	prolongamento ideal Sul da Avenida 

Engenheiro Caetano Alvares. 

h) Com o Distrito do Limão: 

Começa no Rio Tietà, 	no prolongamento 	ideal 	sul 	da Avenida 

Engenheiro Caetano Alvares, 	e 	segue pelo 	Rio 	Tietê' 	(sentido 

jusante) até a Ponte Freguesia do O. 

"Com o Distrito da Freguesia do O: 

Começa no Rio Tiete, sob a Ponte Freguesia do O, e segue pelo Rio 

Tietà (sentido jusante) até o prolongamento ideal norte da Avenida 

Santa Marina (trecho sul). 

d) Com o Distrito da Lapa: 

Começa no Rio Tietà, no prolongamento ideal norte da Avenida Santa 

Marina 	(trecho sul), 	e segue 	por: prolongamento 	(sentido sul) e 

Avenida Santa Marina 	(inclusive), direita na Praça 	Doutor Pedro 
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Avenida Santa Marina 	(inclusive), direita na Praça Doutor Pedro 

Corazza 	(inclusive), direita 	na Avenicla Santa Marina (inclusive), 

até a Rua Carlos Vicari. 	 j Foiha no 	 pt) 	ea proc. 

no /93   	da 199)  

e) Com o Distrito de Perdizes: 

Começa no encontro da Rua Carlos Vicari com 

- Marina, 	e segue 	por: Rua 	Carlos Vicari 	(inclusive), Rua Turiaçu 

(exclusive), 	esquerda na Praça Marrey Junior (exclusive), esquerda 

na Rua Turiaçu 	(exclusive), direita na Rua 	Traipu 	(exclusive), 

esquerda na Rua Paraguaçu (exclusive), até a Avenida Pacaembu. 

f) Com o Distrito de Santa Cecilia: 

Começa no cruzamento das Ruas Paraguaçu e Doutor Veiga Filho com a 

Avenida Pacaembu, e segue por: 	Avenida Pacaembu 	(sentido norte) 

(exclusive), 	Viaduto Pacaembu 	(exclusive), Avenida Doutor Abraão 

Ribeiro (exclusive), até o encontro com a Avenida Rudge. 

g) Com o Distrito do Bom Retiro: 

E o limite compreendido pelo trecho sul da Ponte Casa Verde, desde 

o encontro das Avenidas Doutor Abraão Ribeiro e Rudge, até o ponto 

médio de transposição do Rio Tietè. 

BELA VISTA 

a) Com o Distrito da República: 

Começa na Avenida 23 de Maio, sob o Viaduto 	Jaceguai 	(ligação 

Leste-Oeste), 	e segue 	por: 	Viaduto Jaceguai 	(sentido Oeste) 

(exclusive), 	ligação 	Leste-Oeste 	(excluindo 	a 	Praça 	Pérola 

Byington 	e 	o Viaduto 	Júlio de Mesquita Filho) 	até a Rua 

Avanhandava. 
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)) Com o Distrito da Consolação: 

Começa no Viaduto da ligação Leste-Oeste sobre a Rua Avanhandava, 

e segue por: Rua Avanhandava (sentido sudoeste) (inclusive), 

direita na escadaria de ligação com a Rua Frei Caneca (inclusive), 

esquerda na Rua Frei Caneca (exclusive), até a Avenida Paulista. 

:) Com o Distrito do Jardim Paulista: 

Começa no encontro da Rua Frei Caneca com a Avenida Paulista, e 

segue pela Avenida Paulista (sentido sudeste) (inclusive) até a 

Avenida Brigadeiro Luis António. 

!) 	'mi o Distrito da Vila Mariana: 

Começa no cruzamento das Avenidas Paulista e Brigadeiro Luis 

Antônio, 	e segue 	por: 	Avenida 	Paulista 	(sentido 	sudeste) 

(inclusive), 	Avenida Bernardino de Campos (exclusive), esquerda na 

Rua Paralso (exclusive), 	Viaduto do Paraiso (exclusive), 	até a 

Avenida 23 de Maio. 

) Com o Distrito da Liberdade: 

Começa na Avenida 23 de Maio, sob o Viaduto do Paraiso, e segue 

pela Avenida 23 de Maio (exclusive), até o Viaduto Jacegual 

(ligação Leste-Oeste). 

BELÉM 

) Com o Distrito da Vila Maria: 

Começa no Rio Tiete sob a Ponte Tatuapé, e segue pelo Rio Tietà 

(sentido jusante), até a Ponte da Vila Maria. 
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h) Com o Distrito da Vila Guilherme: 

Começa no Rio Tiete sob a Ponte da Vila Maria, e segue pelo Rio 

Tietà (sentido jusante), até o prolongamento ideal norte da Rua 

Paulo Andrighetti. 

c) Com o Distrito do Pari: 

Começa no Rio Tietà, no prolongamento ideal 	norte da Rua Paulo 

Andrighetti, 	e segue por: prolongamento e Rua Paulo Andrighetti 

(inclusive), 	direita na 	Rua Santa 	Rita (exclusive), 	até 	a 	Rua 

Brés ser. 

d) Com o Distrito do Bras: 

Começa no encontro da Rua Brésser com a Rua Santa Rita, e segue 

pela Rua e Viaduto Brésser (exclusive) até o ponto em que este 

transpOe a linha Leste-Oeste do Metró. 

e) Com o Distrito da Moóca: 

Começa na linha Leste-Oeste do Metró, sob o v'aduto Brésser e 

segue 	por: Linha Leste-Oeste do Metrô (sentido Leste), direita no 

Viaduto 	Guadalajara (inclusive), 	Rua Siqueira 	Bueno (exclusive), 

até seu encontro com as Ruas Fernando Falcão e Itamaracá. 

f) Com o Distrito da Agua Rasa: 

Começa no encontro das Ruas Siqueira Bueno, 	Fernando Falcão e 

Itamaracá, 	e segue 	por: Rua 	Itamaracá (exclusive), 	esquerda na 

Avenida 	Alvaro Ramos 	(exclusive), 	direita 	no 	limite 	sul 	do 

Cemitério da Quarta Parada, até a Avenida Salim Farah Maluf. 

g) Com o Distrito do Tatuapé  : 

Começa no encontro da Avenida Salim Farah Maluf com o limite sul 

do Cemitério da Quarta Parada, 	e segue pela Avenida Salim Farah 

Maluf 	sentido norte (exclusive) e Ponte Tatuapé (exclusive), até o 
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BOM RETIRO 

a) Com o Distrito de Santana: 

Começa -no Rio Tietê', sob a Ponte Cruzeiro do Sul, pelo qual segue 

(sentido jusante) até a Ponte da Casa Verde. 

h) Com o Distrito da Barra Funda: 

Começa na Ponte da Casa Verde, em seu ponto médio de transposição 

do Rio Tietê, 	e segue pela Ponte da Casa Verde sentido sul 

(exclusive), 	até sua confluência com as Avenidas 	Doutor Abraão 

Ribeiro e Rudge. 

c) Com o Distrito de Santa Cecilia: 

Começa na confluência das Avenidas Rudge e Doutor Abraão Ribeiro 

com a Ponte da Casa Verde, e segue por: Avenida Rudge (exclusive), 

Viaduto 	Engenheiro Orlando Murgel (exclusive), 	esquerda na Linha 

Ferroviária Fepasa e prolongamento ideal 	noroeste da Rua do 

Triunfo, até a Rua Mauá. 

d) Com o Distrito da República: 

Começa no encontro da Rua Mauá com a Rua do Triunfo, e segue pela 

Rua Mauá (sentido leste) (exclusive), até a Avenida Prestes Maia. 

e) Com o Distrito da Se  : 

Começa no cruzamento da Rua Mauá com a Avenida Prestes Maia, e 

segue pela Rua Maud (sentido leste) (exclusive), até a Avenida do 

Estado. 
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f) Com o Distrito do Brás: 

Começa no encontro da Avenida do Estado com a Rua Mauá e segue 

pela Avenida do Estado (sentido norte) (inclusive), até a Rua João 

Teodoro. 

g) Com o Distrito do Pari: 

Começa .no cruzamento da Avenida do Estado com a Rua João Teodoro e 

segue 	por: Avenida do Estado (sentido norte) (inclusive), direita 

na Avenida Cruzeiro do Sul 	(exclusive), Ponte Cruzeiro do Sul 

(exclusive), até o Rio Tietè. 

BRAS 

a) Com o Distrito do Pari: 

Começa no encontro das Ruas Brésser e Santa Rita, e segue por: Rua 

Brésser 	(sentido noroeste) 	(inclusive), 	esquerda 	na Rua Silva 

Teles 	(exclusive), Rua 	João Teodoro (inclusive), até a Avenida do 

Estado. 

h) Com o Distrito do Bom Retiro: 

Começa no cruzamento da Rua João Teodoro com a Avenida do Estado e 

segue pela Avenida do Estado (sentido sul) (exclusive), até a Rua 

Maud. 

c) Com o Distrito da Sé  : 

Começa no encontro da Rua Mauá com a Avenida do Estado, e segue 

por: 	Avenida do 	Estado (sentido 	sul) 	(exclusive), 	esquerda na 

Avenida Mercúrio (exclusive), 	Rua da Figueira (trecho ao norte da 

Avenida 	Radial Leste-exclusive, 	e trecho ao Sul-inclusive), até a 

Rua da Moóca. 
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d) Com o Distrito do Cambuci: 

	

	 varra CARI 
Ao. Legislativo) 

Começa no encontro da Rua da Figueira com a Rua da Moóca, e segue 

pela Rua da Moóca (inclusive), até seu ponto de cruzamento com a 

Linha Ferroviária CBTU/RFFSA. 

e) Com o Distrito da Moóca: 

Começa na Linha Ferroviária CBTU/RFFSA, no ponto de cruzamento com 

a Rua da Moóca, e segue por: Linha Ferroviária (sentido noroeste) 

direita na linha Leste-Oeste do Metrô, até o Viaduto Brésser. 

f) Com o Distrito do Belém: 

Começa na linha Leste-Oeste do Metrô, sob o Viaduto Brésser, e 

segue por: Viaduto Brésser (sentido norte) (inclusive), e Rua 

Brésser (inclusive), até a Rua Santa Rita. 

BRASILÂNDIA 

a) Com o Municipio de Caieiras: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Caieiras, entre o prolongamento da cabeceira do Rio Itaguaçu e o 

Espigão da Serra Alegre (Cabeceira do afluente da margem direita 

do Córrego Canivete que desemboca próximo ao encontro da Avenida 

Hugo Italo Merigo com a Rua Elias Gaivão). 

h) Com o Distrito do Jaraguá  : 

Começa 	no limite municipal São 	Paulo/ Caieiras, 	no 	Espigão da 

Serra do Jud (cabeceira do afluente da margem direita do Córrego 

Canivete que desemboca próximo ao encontro da Avenida Hugo Italo 

Merigo com a Rua Elias 	Gaivão) e 	segue por: 	Espigão da Serra 

Alegre, esquerda no Espigão Canivete/Juá, 	direita na cabeceira 
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mais oriental do Córrego da Onça, Córrego da s  Onça, 	ireita no 

Córrego Carumbé, até a Avenida Elisio Teixeira Leite. 

c) Com o Distrito de Pirituba: 

Começa na ponte da Avenida Elisio Teixeira Leite sobre o Córrego 

Carumbé, e segue pela Avenida Elisio Teixeira Leite (sentido sul) 

(exclusive), até a Rua Padre Aquiles Silvestre. 

d) Com o Distrito da Freguesia do Ó  : 

Começa no encontro da Avenida Elisio Teixeira Leite com a Rua 

Padre 	Aquiles Silvestre, 	e segue por: Rua Padre Aquiles Silvestre 

(inclusive), 	direita na 	Rua 	Aparecida 	do 	Taboado 	(inclusive), 

direita 	na Rua Encruzilhada do Sul (inclusive), Rua Antonio Veloso 

da 	Silva (inclusive), 	esquerda na Rua Porto Nacional (exclusive), 

direita 	na Rua Domingos 	Vega 	(inclusive), 	Estrada do Sabão 

(exclusive), 	esquerda na Rua Engenheiro Dano Machado de Campos 

(exclusive), 	esquerda na Rua Doutor Moacir Cestari 	(exclusive), 

direita 
	

no Córrego Guaimi, esquerda na Rua Primo Nalin (exclusive) 

direita 
	na Rua Valério Ramos (exclusive), esquerda na Rua Lúcio de 

Mendonça 
	

(exclusive), esquerda na Rua Parapuã (exclusive), direita 

na Avenida Joaquim Sampaio Peixoto 	(inclusive), direita na Rua 

Tenente 	Pio Correia da Rocha (inclusive), esquerda na Rua Olga de 

Sousa 	Queirós 	(exclusive), 	direita 	na 	Praça 	Silva 	Mafra 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Frei 	Inácio de 	Jesus 	(exclusive), 

direita 
	

na Avenida João Paulo 	Primeiro (exclusive), 	esquerda na 

Rua 	Padre Domingos 	Gaya 	(inclusive), 	Rua 	Manuel 	Antunes 

(inclusive), 	direita na 	Rua Juan de Colónia (inclusive), esquerda 

na Avenida Itaberaba 	(exclusive), até 	seu encontro com a Avenida 

Inajar de Sousa. 

.14. 



de prOC. 
r..er ....... 

/fg 	I;(wig_g,L. 

e) Com o Distrito da Cachoeirinha: 
itAiuAdm C. L. 

A. Lialalatto 

Começa no encontro das Avenidas 	Inajar de Sousa e 	Itaberaba, e 

segue 	por: Avenida 	Inajar de Sousa (exclusive), 	Rio Cabuçu de 

Baixo, 	esquerda no Rio Itaguaçu, até sua cabeceira e prolongamento 

no limite municipal Sio Paulo/Caieiras. 

BUTANTÃ 

a) Com o Distrito do Jaguaré  : 

Começa no Rio Pinheiros, 	no prolongamento ideal 	nordeste da 

Avenida Nossa Senhora da Paz, e segue pelo prolongamento e Avenida 

Nossa Senhora da Paz (exclusive), Ribeirão Jaguaré, esquerda no 

limite da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (próximo 

à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos). 

h) Com o Distrito do Rio Pequeno: 

Começa no encontro do Ribeirão Jaguaré com o limite da Cidade 

Universitária Armando de Salles Oliveira (próximo à Avenida Miguel 

Frias 	e 	Vasconcelos), 	e 	segue 	por: 	limites 	oeste 	da Cidade 

Universitária 	(sentido anti-horário), 	esquerda na Avenida Corifeu 

de Azevedo Marques 	(exclusive), 	direita na Avenida 	Engenheiro 

Heitor Antônio Eiras Garcia (exclusive), 	até 	a Rodovia Raposo 

Tavares.( Km 14,8). 

c) Com o Distrito da Raposo Tavares: 

Começa no encontro da Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras 

Garcia com a Rodovia Raposo Tavares 	(Km 	14,8), 	e 	segue pela 

.15. 
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Rodovia Raposo Tavares (Km 14,8) (sentido-Leste) (inclusive)  

I jÍ)  	do proc. 
Rua Teimo Coelho Filho. 	 Mg 

d) Com o Distrito da Vila Sónia: 

Começa no encontro da Rodovia Raposo Tavares comfimmALactiii.eggiLIMA 
Logislattra 

Coelho Filho, e 	segue por: Rodovia Raposo Tavares (sentido leste) 

(inclusive), 	direita na Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo 

(inclusive), esquerda na Avenida Eliseu de Almeida (exclusive), 

direita na AVenida Deputado Jacó Salvador Sveibil (inclusive), até 

a Avenida Professor Francisco Morato. 

e) Com o Distrito do Morumbi: 

Começa no encontro das Avenidas Professor Francisco Morato e 

• eputado Jacó Salvador Sveibil, e segue por: Avenida Professor 

Francisco Morato 	(sentido 	leste) 	(inclusive), 	Avenida Eusébio 

Mattoso 	(inclusive), Ponte 	Eusébio Mattoso (inclusive), até o Rio 

Pinheiros. 

f) Com o Distrito de Pinheiros: 

Começa no Rio Pinheiros, sob 	a Ponte Eusébio Mattoso, pelo qual 

segue 	(sentido jusante) 	até o 	prolongamento 	ideal 	sudoeste da 

Avenida Professor Frederico Hermann Júnior. 

g) Com o Distrito do Alto de Pinheiros: 

• omeça no Rio Pinheiros no prolongamento ideal sudoeste da Avenida 

Professor Frederico Hermann 	Júnior, e segue pelo Rio 	Pinheiros 

(sentido jusante), até o prolongamento ideal nordeste da Avenida 

Nossa Senhora da Paz. 
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) Com o Municipio de Mairiporã  : 
	 ~WS 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Mairiporã, entre a Avenida Santa Inês (proximidades da Alameda das 

Seringueiras) e o limite municipal Mairiporã/Caieiras. 

) Com o Municipio de Caieiras: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Caieiras, entre o limite municipal Mairiporã/Caieiras e a 

Cabeceira do Rio Itaguaçu. 

) Com o Distrito da Brasilàndia: 

*meça no limite municipal São Paulo/Caieiras, na Cabeceira do Rio 

Itaguaçu, 	e segue por: Rio 	Itaguaçu, direita 	no Rio Cabuçu de 

Baixo, 	Avenida Inajar de Sousa (inclusive), até seu encontro com a 

Avenida Itaberaba. 

) Com o Distrito da Freguesia do ó  : 

Começa no encontro das Avenidas 	Inajar de Sousa e 	Itaberaba, e 

segue 	pela Avenida 	Inajar de 	Sousa (inclusive), até seu encontro 

com a Avenida Deputado Emilio Carlos. 

) Com o Distrito do Limão: 

Impeça no encontro das Avenidas Inajar de Sousa e Deputado Emilio 

Carlos, 	e segue por: Avenida Deputado Emilio Carlos (sentido sul) 

(exclusive) 	esquerda na Avenida João dos Santos Abreu (exclusive), 

até seu encontro com a Rua Joaquim Afonso de Sousa. 

) Com o Distrito da Casa Verde: 

Começa no encontro da Avenida João dos Santos Abreu com a Rua 

Joaquim Afonso de Sousa, e segue por: Rua Joaquim Afonso de Sousa 

(sentido nordeste)(exclusive), direita na Avenida Lasar Segal (ex — 

clusive), até seu encontro com a Avenida Imirim. 
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Começa 	no 	encontro 	das 	Avenidas Lasar Segal 	e Imirim, e 

segue 	por: Rua Manuel Oliveira Pessoa Júnior (inclusive), esquerda 

na Rua Embaixador Décio de Moura (exclusive), esquerda na Avenida 

Basiléia 	(exclusive), esquerda na Avenida Conselheiro Moreira de 

Barros 	(exclusive), direita 	na Avenida 	Parada Pinto (inclusive), 

esquerda no limitedo Horto Florestal, 	esquerda na Avenida Santa 

Inês 	(exclusive), 	até 	o 	limite municipal 	Sio 	Paulo/Mairiporã 

(proximidades da Alameda das Seringueiras). 

CAMBUCI 

a) Com o Distrito do Brás: 

Começa no ponto de cruzamento da linha Ferroviária RFFSA/CBTU, com 

a Rua da Moóca, e segue pela Rua da Moóca (sentido oeste) 

(exclusive), até a Avenida do Estado. 

h) Com o Distrito da Sé  : 

Começa na confluência das Ruas da Figueira e da Moóca, 	com a 

Avenida 	do Estado, 	e segue 	por: Avenida do Estado (sentido sul) 

(inclusive), 	direita na 	Rua Antonio 	de 	Sá 	(exclusive), 	até 	o 

encontro com a Avenida Prefeito Passos. 

c) Com o Distrito da Liberdade: 

Começa no encontro da Avenida Prefeito Passos com a Rua Antônio de 

Sá, 	e 	segue por: Avenida Prefeito Passos (exclusive), Praça Nina 

Rodrigues 	(exclusive) esquerda na Rua Otto de Alencar (inclusive), 

direita na Rua Teixeira Mendes 	(inclusive), esquerda na Rua do 

Lavapés 	(exclusive), direita 	na Rua Francisco Justino de Azevedo 
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(exclusive) esquerda na Rua Miguel 	Tele, Orl uArsaiKnexittlusive), 
Lealatano 

esquerda na Rua Alves Ribeiro 	(inclusive),ireita 	na Avenida 
t'SjimA. 

Lacerda Franco (inclusive), até a Rua Coronel Diogo. 

d) Com o Distrito da Vila Mariana: 

Começa no cruzamento da Rua Coronel Diogo com a Avenida Lacerda 

Franco, e segue pela Rua Coronel Diogo (sentido leste) 

(exclusive), até a Rua Basilio da Cunha. 

e) Com o Distrito do Ipiranga: 

Começa no encontro das Ruas Basilio da Cunha e Coronel Diogo, e 

segue 	por: Rua Basilio da Cunha (inclusive), direita na Rua Gaspar 

Fernandes 	(exclusive), 	esquerda 	na Rua 	Engenheiro 	Prudente 

(inclusive), 	direita na Rua Ari Cajado (inclusive), Rua Leandro de 

Carvalho 	(inclusive), Rua 	Almirante Pestana 	(inclusive), direita 

na Avenida do Estado 	(exclusive), 	esquerda na Rua Presidente 

Batista 	Pereira 	(inclusive) 	e 	seu 	prolongamento, 	Viaduto São 

Carlos (inclusive), até a Linha Ferroviária da RFFSA/CBTU. 

f) Com o Distrito da Moóca: 

Começa na Linha Ferroviária da RFFSA/CBTU, 	sob o Viaduto São 

Carlos, 	e segue 	pela Linha 	Ferroviária (sentido noroeste), até o 

ponto de cruzamento com a Rua da Moóca. 

CAMPO BELO 

a) Com o Distrito de Moema: 

Começa na Avenida dos Bandeirantes, 	sob o Viaduto João Julio da 

Costa Aguiar, e 	segue pela Avenida dos 	Bandeirantes 	(sentido 

oeste) (inclusive), até o Viaduto Santo Amaro. 

Folhe n.o 
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h) Com o Distrito do Itaim Bibi: 
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Começa na Avenida dos Bandeirantes, sob o iiWerfftWgifilto Amaro, e 

segue pelo Viaduto (sentido sul) e Avenida Santo Amaro (exclusive), 

até o cruzamento com as Avenidas Vicente Rao e Roque Petroni Junior. 

c) Com o Distrito de Santo Amaro: 

Começa no encontro das Avenidas Vicente Rao, Roque Petroni Junior e 

Santo Amaro,;e segue pela Avenida Vicente Rao (exclusive), até o 

Viaduto Washington Luis. 

d) Com o Distrito da Cidade Ademar: 

Começa na Avenida Vicente Rao, sob o Viaduto Washington Luis, e segue 

pela Avenida Vereador João de Luca (exclusive) até a Rua Palestina. 

e) Com o Distrito do Jabaquara: 

Começa no encontro da Rua Palestina com a Avenida Vereador João de 

Luca e segue por: Rua Palestina 	(exclusive) 	esquerda na Avenida 

Mascote 	(exclusive) esquerda 	na Rua Palacete das Aguias (exclusive), 

direita 	na Rua Rodes (exclusive), esquerda na Avenida Santa Catarina 

(exclusive), 	direita 	na 	Avenida Doutor 	Lino de 	Morais 	Leme 

(inclusive), 	direita no 	Córrego Agua Espraiada, esquerda na Avenida 

Hélio 	Lobo (inclusive), 	Córrego Pinheirinho, 	esquerda na Rua Freire 

Farto 	(inclusive), 	esquerda 	na Rua Desembargador 	Alipio Bastos 

(inclusive), 	direita na 	Avenida Pedro Bueno (inclusive), esquerda na 

Rua Perdigão Nogueira (exclusive) e prolongamento, direita no limite 

do Aeroporto de Congonhas até o acesso da Avenida dos Bandeirantes à 

Avenida Pedro Bueno. 
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f) Com o Distrito da Saúde: 

Começa no encontro do limite do Aeroporto deWontelhEugino acesso 

da Avenida dos Bandeirantes à Avenida Pedro B'.40•e-Ant i, 421slieuvi  segue por: 

Limite do Aeroporto de Congonhas (sentido anti—horário), esquerda na 

Avenida dos Bandeirantes (exclusive), até o Viaduto João Julio da 

•Costa Aguiar (inclusive). 

CAMPO GRANDE 

a) Com o Distrito de Santo Amaro: 

Começa no encontro das Avenidas Interlagos e Washington Luis, e segue 

por: 	Avenida Washington Luis (sentido oeste) (exclusive), esquerda na 

Praça Dom Francisco de Souza 	(exclusive), 	Avenida 	Vitor Manzini 

(exclusive), 	Ponte do 	Socorro 	(exclusive), 	até o ponto em que 

transpOe o Rio Grande ou Jurubatuba. 

h) Com o Distrito do Socorro: 

Começa no Rio Grande ou Jurubatuba, sob a Ponte do Socorro, pelo qual 

segue (sentido montante). até a Ponte Jurubatuba. 

c) Com o Distrito da Cidade Dutra: 

Começa 	no Rio Grande ou Jurubatuba, 	sob a Ponte Jurubatuba, pelo 

qual 	segue (sentido montante), até a foz do córrego da margem direita 

que corre entre a linha ferroviária Fepasa e a Usina Piratininga. 

d) Com o Distrito da Pedreira: 

Começa no Rio Grande ou Jurubatuba, 	na foz do córrego da margem 

direita que corre entre a linha ferroviária Fepasa e Usina 

Piratininga e segue por este córrego até a foz do córrego paralelo à 

Rua Pontes de Morais. 
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e) Com o Distrito da Cidade Ademar: 

Começa no córrego da margem direita do Rio Grande ou Jurubatuba que 

corre entre a linha ferroviária Fepasa e a Usina Piratininga, na foz 

do córrego paralelo à Rua Pontes de Morais e segue por: 	aquele 

córrego 	(sentido montante), esquerda na Rua José Fugolin (exclusive), 

direita na Rua Zike Tuma (exclusive), esquerda na Rua Canuto Borelli 

(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	David 	Eid 	(inclusive), 	esquerda 	na 

Avenida 	Yervant Kissajikian 	(exclusive), 	direita 	na 	Avenida 

Interlagos (exclusive) até a Avenida Washington Luis. 

Folha 	 --- -------- -de Pc. 
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CAMPO LIMPO  

a) Com o Municipio de Taboão da Serra: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Taboão da Serra, entre a linha de transmissão da Eletropaulo paralela 

à Avenida Antônio de Sales Penteado e o limite municipal Taboão da 

Serra/Embu. 

h) Com o Municlpio do Embu: 

Sio os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municlpio do 

Embu, 	entre o 	limite municipal 	Taboão da Serra/Embu 	e a Estrada 

Pirajuçara-Valo Velho. 

c) Com o Distrito do Capão Redondo: 

Começa no limite municipal São Paulo/Embu, na Estrada Pirajuçara-Valo 

Velho, e segue por: Estrada Pirajuçara-Valo Velho (inclusive), 

direita na Avenida Cantos do Amanhecer (exclusive), Avenida Alto de 

Vila Pirajuçara (exclusive), esquerda na Avenida Carlos Lacerda 

(inclusive), 	direita na 	Rua 	Naimpur 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 

§AXPAUA C. L 
Logislano 
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Limbani 	(inclusive), 	Rua 	José Máximo 	PiMieiro 	Lima 	(exclusive), 

prolongamento das cabeceiras, 	cabeceira e córrego Sem NoRe (próximo 
IIMALIA C. L. BITTLIV.vuni 

às Ruas Adoastro de Godói 	e Grisson), esquerd-a....frép.Prb'e.Trão Morro do 

"S", até a Estrada do Campo Limpo. 

d) Com o Distrito do Jardim São Luis: 

Começa no encontro do Ribeirão do Morro •do "S" com a Estrada do Campo 

Limpo, e segue por: Ribeirão do Morro do - S -  (sentido jusante), Rua 

Márcio Akira Miura (exclusive), até a Avenida das Belezas. 

e) Com o Distrito da Vila Andrade: 

Começa no encontro da Avenida das Belezas com a Rua Márcio Akira 

Miura, e segue por: Rua José Marques (inclusive), esquerda na Rua 

Maria José da Conceição (exclusive), esquerda na linha de transmissão 

da Eletropaulo paralela à Avenida Antônio de Sales Penteado, até a 

Rua Ministro Guimarães. 

f) Com o Distrito da Vila Sônia: 

Começa na Rua Ministro Guimarães, 	sob a 	linha de transmissão da 

Eletropaulo paralela à Avenida Antonio de Sales 	Penteado, e segue 

pela 	linha de 	transmissão (sentido norte) até o limite municipal Sio 

Paulo/Taboão da Serra. 

CANGAIBA 

a) Com o Municipio de Guarulhos: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Guarulhos 	entre a 	pista 	sul 	da 	Rodovia 	dos 	Trabalhadores 

(proximidades do Km 18) e o Viaduto do Imigrante Nordestino. 
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Começa 	no 	limite municipal 	Sio Paulo/Guarulhos, 	no Vi duto do 

Imigrante Nordestino, e segue por: ViadukpiutáspAc.Lmslignaci% Nordestino 
lágáidtek 

(exclusive), 	Avenida Gabriela 	Mistral 	(exclusive), 	esquerda 	na 

Avenida 	Doutor Assis Ribeiro (inclusive), direita na Rua Malacacheta 

(inclusive), 	direita na 	Avenida Cangaiba 	(inclusive), 	esquerda 	no 

Ribeirão Franquinho ou Santa Luzia, até a foz do Córrego Ponte Rasa. 

c) Com o Distrito da Ponte Rasa: 

Começa 	na foz do Córrego Ponte Rasa no Ribeirão Franquinho ou Santa 

Luzia e segue pelo Córrego Ponte Rasa até a Rua Olavo Egidio de Sousa 

Aranha. 

d) Com o Distrito de Ermelino Matarazzo: 

Começa na Rua Olavo Egidio de Sousa Aranha, no ponto em que transpOe 

o Córrego Ponte Rasa, e segue por: Rua Olavo Egidio de Sousa Aranha 

(exclusive), 	(sentido norte), 	esquerda na Avenida Luis 	Imparato 

(inclusive), 	direita na 	Rua Càndido de Abreu 	(inclusive), 	córrego 

paralelo 	à Rua Colónia Leopoldina, 	direita 	na 	linha ferroviária 

CBTU/RFFSA, 	esquerda no 	limite do 	Parque Ecológico do Tietó 

(proximidades 	da Indústria 	Cisper), direita 	na pista sul da Rodovia 

dos Trabalhadores, até o limite municipal de São Paulo/Guarulhos. 

CAPÃO REDONDO 

a) Com o  Munici pio do Embu: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio do 

Embu, 	entre a Estrada Pirajuçara-Valo 	Velho e o 	limite municipal 

Embu/Itapecerica da Serra. 



h) Com o Municipio de Itapecerica da Serra: 

São os mesmos limites do Municipio de São PaulgavaaweL IMIRWo de 

1/0111~ 
Itapecirica da Serra, 	entre o limite municipal 	Emeiltapecerica da 

Serra e a Rua Chaia Zingerevitz. 

c) Com o Distrito do Jardim Angela: 

Começa no limite municipal São Paulo/Itapecerica da Serra, na Rua 

Chaia Zingerevitz, e segue por: Rua Chaia Zingerevitz (exclusive), 

direita na Rua Cidades (exclusive), esquerda na -  Rua Nogueira do Cravo 

(inclusive), direita na Rua Enrico Drampolini (inclusive), esquerda 

na Rua Doutor João Batista 	Parmigiani (inclusive), 	direita na Rua 

Tomás 	Pompeo (inclusive), 	esquerda na 	Rua Renato 	da 	Cunha 

(exclusive), 	esquerda na 	Avenida 	Guarujá 	(inclusive), 	direita 	no 

córrego entre as Ruas Renato da Cunha e Leticia, esquerda no córrego 

paralelo 	à Avenida Moenda Velha, 	direita na Rua Feitiço da Vila 

(inclusive), 	Rua Arnaldo Gama (inclusive), direita na Rua Mário Totta 

(exclusive), esquerda na Rua Gaspar Coelho, (inclusive), direita na 

Rua Vilar de Amargo (exclusive), esquerda na Avenida Diamante Verde, 

(inclusive) esquerda na Viela 19 (inclusive), Rua Vànio Mondini 

(inclusive), 	Rua 	47 	(inclusive), 	Rua 	Abilio 	César 	(inclusive), 

direita 	na Rua 	Henrique Sam 	Mindlin (inclusive), direita na Avenida 

Comendador 	Santana (inclusive), 	esquerda na 	Passagem 4 (inclusive), 

esquerda na Rua Jean Laurens 	(inclusive), Rua Ambrogio Lorenzetti 

(inclusive), 	Avenida Nuno Marques Pereira (inclusive), direita na Rua 

Antônio 	Paladino (inclusive), 	esquerda no Córrego dos Freitas, até a 

Rua Comendador Antunes dos Santos. 



d) Com o Distrito do Jardim São Luis: 	
011~0.1..erriatalla  

Começa no Córrego dos Freitas, sob a Rua CWWWWWr Antunes dos 

Santos, 	e segue por: Córrego dos Freitas (sentido jusante), esquerda 

na Estrada de 	Itapecerica (exclusive), 	direita na Estrada do Campo 

Limpo (exclusive), até o Ribeirão Morro do S. 

e) Com o Distrito de Campo Limpo: 

Começa na Ponte da Estrada do Campo Limpo sobre o Ribeirão Morro do 

"S", e segue por: Ribeirão Morro do "S" (sentido montante), direita 

no Córrego Sem Nome (próximo às Ruas Grisson e Adoasto de Godói) e 

prolongamento da sua cabeceira, Rua José Máximo Pinheiro Lima 

(exclusive), 	Rua 	Limbani 	(inclusive), 	esquerda 	na 	Rua 	Maimpur 

(inclusive), 	esquerda na 	Avenida Carlos Lacerda (exclusive), direita 

na Avenida Alto do Vila 	Pirajuçara (inclusive), 	Avenida Cantos 	do 

Amanhecer 	(inclusive), esquerda na Estrada Pirajuçara — Valo Velho 

(exclusive), até o limite municipal São Paulo/Embu. 

CARRÃO 

a) Com o Distrito do Tatuapé  : 

Começa na Avenida Radial Leste, 	sob o Viaduto Engenheiro Alberto 

Badra 	(Avenida Aricanduva) e segue por: Avenida Radial Leste (sentido 

oeste), 	(exclusive) esquerda 	na Rua Antonio de 	Barros (exclusive), 

até a Rua Guaxupé. 

h) Com o Distrito da Vila Formosa: 

Começa no encontro da Rua António de Barros com a Rua Guaxupé e segue 

por: 	Rua Guaxupé 	(exclusive), 	esquerda da Rua Gelásio Pimenta 

(inclusive), 	esquerda da 	Rua Aratanha 	(inclusive), esquerda na Rua 
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Angoera 	(inclusive), direita na Avenida Guilherme Giorgi (inclusive), 

esquerda na Alameda Rainha Santa (inclusive), direita na Rua Lutécia 

(inclusive), 	esquerda na Rua Osvaldo Arouca (exclusive) 	direita na 

Travessa Aldabra (exclusive), 	esquerda na Rua Taubaté 	(inclusive), 

direita 	na Rua Antônio 	Peres 	Mulla 	(inclusive), 	direita na Rua 

Henrique 	Xavier 	(inclusive), 	Avenida 	Flor. 	de 	Vila 	Formosa 

(exclusive), 	esquerda no 	limite do Cemitério da Vila Formosa até a 

Avenida João XXIII. 

c) Com o Distrito 	de Aricanduva: 	 L4 'I 	
)1,90, 	de ¶9 

Ard(  
Começa na Avenida Jogo XXIII, 	no limite •sul do 	Cemitério da Vila 

NP 
Formosa, 	e segue 	por: Avenida 	João XXII1M"W 	 rdeste) 

(exclusive), 	esquerda na 	Avenida Rio das Pedras (exclusive), direita 

na Avenida Itaquera (inclusive), até a Avenida Aricanduva. 

d) Com o Distrito da Vila Matilde: 

Começa no cruzamento das Avenidas Itaquera e Aricanduva, e segue pela 

Avenida Aricanduva (inclusive) e Viaduto Engenheiro Alberto Badra 

(inclusive) até a Avenida Radial Leste. 

CASA VERDE 

a) Com o Distrito da Cachoeirinha: 

Começa no encontro das Avenidas 	Imirim e Lasar Segai, e segue por: 

Avenida Lasar Segal 	(inclusive), esquerda na Rua 	Joaquim Afonso de 

Sousa 	(inclusive), até 	seu encontro com a Avenida João dos Santos 

Abreu. 
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h) Com o Distrito do Limão: 
	 jl-

,59 ,5 . 28 .ig GI/  

Começa no encontro da Rua Joaquim Afonso de Soká riedspowmâmWa João 

Santos Abreu, e segue por: 	Rua Joaquim Afonso de SousInclusive), 

(sentido 	sul) esquerda na Rua Alesso Baldovinetti 	(exclusive), Rua 

Elias 	Gannam 	(inclusive), 	direita na Avenida 	Engenheiro Caetano 

. 	Alvares (inclusive), e seu prolongamento ideal, até o Rio Tiete. 

c) Com o Distrito da Barra Funda: 

Começa no Rio Tiete, no prolongamento ideal sul da Avenida Engenheiro 

Caetano Alvares, pelo qual segue (sentido montante) até a Ponte da 

Casa Verde. 

d) Com o Distrito de Santana: 

Começa no Rio Tietê, sob a Ponte da Casa Verde, e segue por: Ponte da 

Casa Verde (sentido 	norte) (inclusive), 	direita 	na Avenida Olavo 

Fontoura 	(exclusive), esquerda no limite do Campo de Marte, direita 

na Avenida Brás Leme (inclusive), 	esquerda na Rua Maria Curupaiti - 

(inclusive), 	Rua Valdomiro 	da Silveira 	(inclusive), direita 	na Rua 

Ana Ribeiro (inclusive), 	esquerda na Avenida Imirim (exclusive), até 

seu cruzamento com a Avenida Engenheiro Caetano Alvares. 

e) Com o Distrito do Mandaqui  

Começa no cruzamento das Avenidas Engenheiro Caetano Alvares e Imirim 

segue pela Avenida Imirim (sentido norte), (inclusive) até seu 

encontro com a Avenida Lasar Segal. 



aniblim amurem  
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CIDADE ADEMAR 

a) Com o Municipio de Diadema:  

Sio os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Diadema, 	entre o espigão ao sul da Rua Pascoal 	Valva e a Avenida 

Engenheiro Armando 	de Arruda Pereira (no encontro com a Avenida 

Fulfaro). 

b) Com o Distrito do Jabaquara: 

Começa 
	

no 	limite municipal 	Sio Paulo/Diadema, 	no encontro das 

Avenidas Engenheiro Armando de Arruda Pereira e Fulfaro, e segue por 

Avenida Fulfaro 	(inclusive), 	direita na Rua 	João 	Pedro Ribeiro 

(exclusive), 	esquerda na Rua Eduardo Barrios (exclusive), Rua Rolando 

Curti 	(exclusive), Rua Paraná (exclusive), esquerda na Estrada Antiga 

do 	Mar (exclusive), 	direita 	na Rua Alvaro 	Fagundes 	(inclusive), 

direita na Rua António de Pinho de Azevedo (inclusive), Rua Visconde 

de Santa Isabel 	(inclusive), esquerda na Rua Frederico Albuquerque 

(exclusive), 	direita na 	Rua 	Juan de 	La Cruz 	(inclusive), Avenida 

Vereador João de Luca (inclusive), até a Rua Palestina. 

c) Com o Distrito do Campo Belo: 

Começa no encontro da Avenida Vereador João de Luca com a Rua 

Palestina e segue pela Avenida Vereador João de Luca (sentido norte) 

(inclusive) até o Viaduto Washington Luis. 

d) Com o Distrito de Santo Amaro: 

Começa na Av. 	Vereador João de Luca, sob o Viaduto Washington Luis, 

e 	segue por: 	Viaduto Washington 	Luis 	(sentido 	sul) 	(exclusive), 

Avenida Washington Luis (exclusive), até a Avenida Interlagos. 
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e) Com o Distrito de Campo Grande: 

Começa no encontro das Avenidas Interlagos e Iffiffiegtonnakstits, e 
Ail4g 1-11~Ilfge 

segue 	por: 	Avenida 	Interlagos 	(exclusive), 	esquerda na Avenida 

Yervant 	Kissajikian 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	David 	Eid 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Canuto Borolli (exclusive), direita na 

Rua Zike Tuma (inclusive) esquerda na Rua José Fugolin (inclusive), 

direita no Córrego entre a Rua Ana Maria e a Avenida Marginal, até o 

Córrego paralelo à Rua Pontes de Morais. 

f) Com o Distrito da Pedreira: 

Começa no encontro do Córrego paralelo à Rua Pontes de Morais com o 

Córrego entre a Avenida Marginal 	e Rua Ana Maria, 	e segue por: 

Montante no Córrego paralelo à Rua Pontes de Morais, 	esquerda na 

linha de transmissão da Eletropaulo, 	direita no Córrego paralelo à 

Rua Salvador Oliveira Pais, esquerda no prolongamento ideal noroeste 

e Rua Frei 	Lourenço de Alcântara (inclusive), esquerda na Rua Papa 

Gregório 	Magno (exclusive), direita na Avenida Bento XV (inclusive), 

esquerda 	na Rua 	Professor Araújo Lima 	(exclusive), 	Rua Onze 

(exclusive), 	direita no 	Córrego 	paralelo 	à 	Rua 	Wilson 	Cantoni, 

esquerda no Ribeirão Apurãs, esquerda no espigão 	ao 	sul 	da Rua 

Pascoal Valva, até o limite municipal São Paulo/Diadema. 

CIDADE DUTRA 

a) Com o Distrito do Socorro: 

Começa no Rio Grande ou Jurubatuba, sob a Ponte Jurubatuba, e segue 

por: 	Ponte Jurubatuba (sentido sul) (inclusive), Avenida Interlagos 

(inclusive), 	direita na Avenida Mahatma Gandhi (exclusive), esquerda 
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na Rua Tchecoslováquia (exclusive) e prolongamanta_icleal, até_o-eixo 
Folha n.o 	3.:s-  	_ tio iyov• 

da Represa do Guarapiranga. 	 n.0_142ti_ 	da 19 	 

b) Com o Distrito do Jardim São Luis: 

Começa no eixo da Represa do Guarapiranga, no ponto de encontro com 

o prolongamento ideal 	sudoeste da Rua Tchecoslováquia, e segue por 

esse eixo (sentido sul) até o encontro com o eixo do braço do Rio 

Embumirim. 

c) Com o Distrito do Jardim Angela: 

Começa no eixo da Represa do Guarapiranga, no ponto de encontro com 

o eixo do braço do Rio Embumirim, 	e segue pelo eixo da Represa do 

Guarapiranga 	(sentido sul), 	excluindo a 	Ilha do 	Eucalipto, até o 

encontro com o eixo do braço do Rio Itaim. 

d) 	Com o Distrito de Parelheiros: 

Começa no eixo da Represa do Guarapiranga, no ponto de encontro com 

o eixo do braço do Rio Itaim, 	e segue por: eixo do braço do Rio 

Itaim, 	Rio Itaim, 	esquerda no Córrego sem nome 	(paralelo à Rua 

Crepúsculo dos Deuses), até a linha ferroviária — FEPASA. 

e) 	Com o Distrito do Grajat5  : 

Começa na linha ferroviária FEPASA, 	na ponte sobre o Córrego sem 

nome 	(paralelo à 	Rua Crepúsculo 	dos Deuses), 	e segue 	por: 	linha 

ferroviária FEPASA (sentido 	norte), direita no prolongamento ideal 

sudeste 	da Rua Roldão 	de 	Barros, 	direita na Rua Jequirituba 

(exclusive), 	Estrada do 	Sitio das 	Corujas (exclusive), esquerda na 

Avenida C (inclusive), direita no Córrego sem nome (limite sul do 

Centro Campestre do Sesc), esquerda no eixo do braço do Ribeirão 

Cocaia, até o encontro com o eixo da Represa Billings. 



Folha n.o 

f) Com o Distrito da Pedreira: 

----- 

da 1921:3  
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Começa no eixo da Represa Billings, no ponto de encontro com o eixo 

do braço do Ribeirão Cocaia, e segue por: eixo da Represa Billings 

(sentido noroeste), Rio Grande ou Jurubatuba, até a Foz do córrego 

da margem direita que corre entre a linha ferroviária FEPASA e a 

Usina Piratininga. 

g) Com o Distrito de Campo Grande: 

Começa no Rio Grande ou Jurubatuba, na foz do córrego da margem 

direita que corre entre a linha ferroviária FEPASA e a Usina 

Piratininga, e segue pelo Rio Grande ou Jurubatuba (sentido jusante) 

até a Ponte Jurubatuba. 

CIDADE LIDER 

a) Com o Distrito de Itaquera: 

Começa no Córrego Verde, sob a Ponte da Avenida Itaquera e segue 

por: 	Córrego Verde (sentido jusante), esquerda no Córrego Sem Nome 

(paralelo 	à Rua Serrana) 	até a cabeceira do 	seu galho mais 

setentrional, 	de onde 	segue numa linha reta de rumo oeste até 

, encontrar o oleoduto da Petrobrás (paralelo à Rua Davi Banderali). 

h) Com o Distrito de Artur Alvim: 

Começa no oleoduto da Petrobrás, no ponto de encontro da linha reta 

de rumo oeste que vem da cabeceira do galho mais setentrional do 

córrego paralelo à Rua Serrana e segue por: oleoduto da Petrobrás 

(sentido sul), esquerda na Rua César Dias (exclusive), direita na 

Avenida Itaquera (inclusive), até a Avenida Sousa Bandeira. 



c) Com o Distrito da Vila Matilde: 

Começa no encontro das Avenidas Itaquera e Sousa Bandeira e segue 

pela Avenida Itaquera (sentido oeste) (inclusive), até a Avenida 

Ari canduva. 

d) Com o Distrito de Aricanduva: 

Começa no cruzamento das Avenidas Aricanduva e Itaquera, e segue 

pela Avenida Aricanduva (sentido sudeste) (exclusive), até a Avenida 

Arraias do Araguaia. 

e) Com o Distrito de São Mateus: 

Começa no encontro das Avenidas Aricanduva e Arraias do Araguaia, e 

segue pela Avenida Aricanduva (exclusive) até o cruzamento com as 

Avenidas Afonso de Sampaio e Sousa e Rio das Pedras. 

f) Com o Distrito do Parque do Carmo: 

Começa no cruzamento das Avenidas Afonso de Sampaio e Sousa, 

Aricanduva e Rio das Pedras, e segue por: Avenida Afonso de Sampaio 

e Sousa (exclusive) esquerda na Rua Joaquim Meira de Siqueira 

(exclusive), 	direita 	na Rua 	Lopes 	de Medeiros 	, 	esquerda no 

prolongamento da Rua 	Peixoto Viegas (inclusive), Rua Peixoto Viegas 

(inclusive) 	direita 	na 	Rua 	Estevão 	Dias 	Vergara 	(inclusive), 

esquerda na Avenida Maria Luisa Americano (exclusive), 	direita na 
■ 

Avenida António de Sousa Queirós 	(inclusive) e 	seu 	prolongamento 

ideal, esquerda no Córrego Verde, até a Avenida Itaquera. 
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a) Com o Municipio de Mauá  : 

CIDADE TIRADENTES 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Mauá, 	entre 	a Cabeceira do Rio Aricanduva e o 	limite municipal 

Maud/Ferraz de Vasconcelos. 

h) Com o Municipio de Ferraz de Vasconcelos: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Ferraz de Vasconcelos, 	entre o 	limite municipal - Mauá/Ferraz de 

Vasconcelos e a cabeceira do afluente da margem direita do ribeirão 

Guaratiba que desemboca ao norte do Jardim Vilma Flor. 

c) Com o Distrito de Guaianases: 

Começa 
	no 	limite municipal 	São 	Paulo/Ferraz 	de 	Vasconcelos, 	na 

cabeceira do afluente da margem direita do Ribeirão Guaratiba que 

desemboca ao norte do Jardim Vilma Flor, 	e segue por: Córrego acima 

referido, direita no Ribeirão Guaratiba, direita no Rio Itaquera, 

esquerda no córrego sem nome que desemboca próximo à rua Pacajás, até 

a foz do afluente da margem esquerda que delimita, pelo sul, a Vila 

Cosmopolita. 

d) Com o Distrito de José Bonifácio: 

Começa no Córrego sem nome, 	afluente da margem esquerda do Rio 

Itaquera que desemboca próximo à Rua Pacujás, na foz do seu afluente 

da margem esquerda que delimita, 	ao sul, a Vila Cosmopolita, e segue 

por: 	aquele córrego 	(sentido montante), 	sua cabeceira e espigão 

(sentido 	sul) em busca da cabeceira fronteiriça, cabeceira e córrego 

sem nome de rumo sudeste, 	que desemboca no afluente do Rio Itaquera 

paralelo 	a Rua do Campo, 	direita neste Córrego, 	esquerda no 	seu 

afluente paralelo à estrada do Iguatemi, esquerda na Rua Santa Teresa 
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e) 	Com o Distrito do Iguatemi: 	 tTAIR-p. L BITIENCOUiti 
intsktive 	• 

Começa no Rio Aricanduva, sob a Ponte da Estrada do Iguatemi, e segue 

pelo Rio Aricanduva (sentido montante) até sua cabeceira, no limite 

Municipal São Paulo/Mau. 

CONSOLAÇÃO 

a) 	Com o Distrito de Santa Cecilia: 

Começa no encontro das Ruas Jaguaribe e Amaral Gurgel, e segue por: 

Rua Jaguaribe (exclusive), Rua Doutor Veiga Filho (exclusive) até seu 

encontro com a Avenida Pacaembu. 

h) 	Com o Distrito de Perdizes: 

Começa no encontro da Avenida Pacaembu com a Rua Doutor Veiga Filho e 

segue 	por: Avenida Pacaembu (sentido sul) (inclusive), Avenida Arnolfo 

de Azevedo (inclusive), Rua Almirante Pereira Guimarães (inclusive), 

esquerda na Rua Cardoso de Almeida (exclusive), até a Avenida Doutor 

Arnaldo. 

c) 	Com o Distrito do Jardim Paulista: 

Começa no encontro da Rua Cardoso de Almeida com a Avenida Doutor 

Arnaldo, 	e segue 	por: 	Avenida Doutor Arnaldo 	(sentido 	sudeste) 

(inclusive), 	Viaduto Okuhara 	Koei (inclusive), 	esquerda 	na Rua 	da 

Consolação 	(inclusive), direita 	na Avenida 	Paulista (inclusive) 	até 

seu encontro com a Rua Frei Caneca. 

(exclusive), 	direita na 	Estrada do 	Iguate • 	 e,) 	até o Rio 



d) Com o Distrito da Bela Vista: 
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Começa no encontro da Avenida Paulista com a Rua Frei Caneca e segue 

por: 	Rua Frei Caneca (inclusive), direita na escadaria de acesso à Rua 

Avanhandava 	(exclusive), esquerda na Rua Avanhandava (exclusive), até 

o Viaduto da ligação Leste—Oeste. 

e) 	Com o Distrito da República: 

Começa no Viaduto da ligação Leste—Oeste sobre a Rua Avanhandava, e 

segue por: ligação Leste—Oeste (sentido noroeste) 	(exclusive), 	Rua 

João Guimarães Rosa 	(exclusive), Rua Amaral Gurgel 	(exclusive), até 

seu encontro com a Rua Jaguaribe. 

CURSINO 

a) 	Com o Municipio de Diadema: 

São os mesmos 	limites do Município de São Paulo com o Municipio de 

Diadema, 	no trecho compreendido pelo Parque do Estado (Parque Estadual 

das Fontes do Ipiranga). 

h) Com o Distrito do Sacomã  : 

Começa 
	

no 	limite municipal São Paulo/Diadema/São Bernardo do Campo, 

e 	segue por: 	Avenida do 	Cursino (inclusive), 	direita na 	Rua 	Henri 

Labasque 	(inclusive) e prolongamento, 	esquerda no Córrego Moinho 

Velho, 	Rua Coraim Machado (inclusive), 	esquerda na Rua Dom Vilares 

(inclusive), 	direita na 	Rua Piloto (exclusive), esquerda na Rua Nossa 

Senhora da Saúde 	(inclusive), direita na Avenida Presidente Tancredo 

Neves (inclusive), até a Rua Vergueiro. 
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c) Com o Distrito do Ipiranga: 

 

Começa no cruzamento da Rua Vergueiro com a Avenida Presidente 

Tancredo Neves, e segue pela Rua Vergueiro (sentido noroeste) 

(inclusive), até a Avenida Doutor Ricardo Jafet. 

d) Com o Distrito da Vila Mariana: 

Começa no cruzamento da Avenida Doutor Ricardo Jafet com a Rua 

Vergueiro, e segue pela Avenida Doutor Ricardo Jafet (sentido sul) 

(exclusive), até o Viaduto Eduardo Saigh. 

e) Com o Distrito da Saúde: 

Começa na Avenida Doutor Ricardo Jafet, sob o Viaduto Eduardo Saigh, e 

segue pela Avenida Doutor Ricardo Jafet (sentido sul) (exclusive) e 

Avenida Professor Abraão de Morais (exclusive) até o Viaduto Ministro 

Aliomar Baleeiro. 

f) Com o Distrito do Jabaquara: 

Começa na Avenida Professor Abraão de Morais, sob o Viaduto Ministro 

Aliomar Baleeiro, e segue por: 	Avenida Professor Abraão de Morais 

(sentido 	sul) (exclusive), 	esquerda no 	limite do 	Parque do 	Estado 

(Parque 	Estadual das 	Fontes do 	Ipiranga), direita 	na Avenida Miguel 

Estéfano (inclusive), direita no limite hoje existente que separa a 

área de vegetação do Parque do Estado daquela onde estão instalados a 

'Secretaria da Agricultura, a Policia Militar, a FEBEM e o Distrito 

Policial 	Americanópolis, esquerda no limite do Parque do Estado, até o 

limite municipal São Paulo/Diadema. 
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LeghtstIve 

a) Com o Municipio de Guarulhos: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Guarulhos, 	entre o Viaduto dos Trabalhadores e a pista Sul da Rodovia 

dos Trabalhadores (proximidade do Km 18). 

h) Com o Distrito do Cangalha: 

Começa 	no limite municipal 	São 	Paulo/Guarulhos, 	na pista 	sul 	da 

Rodovia dos Trabalhadores 	(proximidade do Km 18), e segue por: pista 

sul 	da Rodovia dos Trabalhadores (sentido oeste) (exclusive), esquerda 

no 	limite do Parque Ecológico do Tiete 	(proximidades da 	indústria 

Innobra 	Innocenti), direita 	na linha ferroviária CBTU/RFFSA, esquerda 

no córrego paralelo à Rua Colónia Leopoldina, 	Rua Cândido Abreu 

(exclusive), 	esquerda na Rua Luis Imparato (exclusive), direita na Rua 

Olavo Egidio de Sousa Aranha (inclusive), até o Córrego Ponte Rasa. 

c) Com o Distrito da Ponte Rasa: 

Começa no Córrego Ponte Rasa sob a Rua Olavo Egidio de Sousa Aranha, e 

segue por: Córrego Ponte Rasa (sentido montante), esquerda na Avenida 

São Miguel (exclusive), até seu encontro com a Avenida Aguia de Haia. 

d) Com o Distrito da Vila Jacui  : 

Começa no encontro das Avenidas São Miguel 	e Aguia de Haia e segue 

por: 	Avenida São 	Miguel 	(sentido 	leste) 	(exclusive), 	esquerda 	na 

Avenida 	Abel Tavares 	(inclusive), direita na Rua Açafrão (exclusive), 

esquerda 	na Antonio 	Egas Moniz (exclusive), Viaduto dos Trabalhadores 

(inclusive) até o limite municipal São Paulo/Guarulhos. 
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a) 	Com o Distrito da Brasilândia: 

Começa no cruzamento das Avenidas Itaberaba e Inajar de Sousa, e segue 

por: 	Avenida Itaberaba 	(inclusive) direita na Rua Juan de Colônia 

(exclusive), 	esquerda na Rua Manuel 	Antunes (exclusive), 	Rua Padre 

Domingos Gaya (exclusive), 	direita na Avenida João Paulo Primeiro 

(inclusive), 	esquerda na Rua Frei Inácio de Jesus (inclusive), direita 

na Praça Silva Mafra (inclusive), 	esquerda na Rua Olga de Sousa 

Queirós 	(inclusive), direita 	na Rua Tenente 	Pio Correia da 	Rocha 

(exclusive), 	esquerda na Avenida Joaquim Sampaio Peixoto (exclusive), 

esquerda na Rua Parapuã (inclusive), direita na Rua Lúcio de Mendonça 

(inclusive), 	direita na Rua Valério Ramos (inclusive), esquerda na Rua 

Abllio 	Primo Nalim (inclusive), direita no Córrego Guaimi, esquerda na 

Rua Doutor Moacir Cestari (inclusive), direita na Rua Engenheiro Dano 

Machado de Campos (inclusive), direita na 	Estrada 	do 	Sabão  

(inclusive), 	Rua Domingos 	Vega (exclusive), 	esquerda na Rua 	Porto 

Nacional 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	Antônio 	Veloso 	da 	Silva 

(exclusive), 	Rua Encruzilhada 	do Sul 	(exclusive), 	esquerda 	na 	Rua 

Aparecida do Taboado 	(exclusive), 	esquerda na Rua 	Padre Aquiles 

Silvestre (exclusive), até a Avenida Elisio Teixeira Leite. 

)) 	Com o Distrito de Pirituba: 

Começa no encontro da Rua Padre Aquiles Silvestre com a Avenida Elisio 

Teixeira 	Leite, e 	segue por: 	Avenida Elisio 	Teixeira Leite (sentido 

sul) 	(inclusive), direita 	no 	prolongamento 	norte da cabeceira do 

Córrego que divide a Vila 	Iara e o Jardim Vitória (encontro da Rua 

Professor José Lourenço com a Avenida Elisio Teixeira Leite), córrego 
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na Avenida Fuad Lutfala (inclusive), esquerda na Avenida General Edgar 

Facó (exclusive), Ponte Piqueri (exclusive) até o Rio Tietê. 

) 	Com o Distrito da Lapa: 

Começa no Rio Tietê, sob a Ponte Piqueri, e segue por este (sentido 

montante) até o prolongamento ideal da Avenida Santa Marina (trecho 

sul). 

) Com o Distrito da Barra Funda: 

Começa no Rio Tiete, no prolongamento ideal 	da Avenida Santa Marina 

(trecho 	sul) e 	segue pelo Rio Tietê (sentido montante) até a Ponte da 

O reguesia do O. 

) 	Com o Distrito do Limão: 

Começa no Rio Tiete, sob a Ponte da Freguesia do O, 	e segue por: 

Ponte 	da Freguesia 	do 	O 	(sentido norte) 	(exclusive), 	Avenida 

Comendador 	Martinelli 	(exclusive), 	Avenida 	Inajar 	de 	Sousa 

(exclusive), até seu encontro com a Avenida Deputado Emilio Carlos. 

) 	Com o Distrito da Cachoeirinha: 

Começa no encontro das Avenidas 	Inajar de Sousa e Deputado Emilio 

Carlos, 	e 	segue 	pela Avenida 	Inajar de 	Sousa 	(sentido norte) 

(exclusive) até a Avenida Itaberaba. 

GRAJAU 

) Com o Municipio de São Bernardo do Campo: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de São 

Bernardo do Campo entre o ponto de encontro dos eixos dos braços dos 
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Rios Curucutu e Taquacetuba (Represa Billings)  

419.21- São Bernardo do Campo/Diadema. 
ganiznr 

Com o Distrito 	da Pedreira: 	 cetaut agir 
Asis. Legislai% 

Começa no limite municipal São Paulo/Sio Bernardo do Campo, no ponto 

de encontro com o limite municipal São Bernardo do Campo/Diadema, e 

segue pelo eixo da represa Billings (sentido noroeste) até o encontro 

com o eixo do braço do Ribeirão Cocaia. 

Com o Distrito da Cidade Dutra: 

Começa no eixo da Represa Billings, no ponto de encontro com o eixo do 

braço do Ribeirão Cocai a, e 	segue por: 	eixo do Ribeirão Cocai a, 

• reita no Córrego Sem Nome (limite sul do Centro Campestre do Sesc), 

esquerda na Avenida C (exclusive), 	direita na Estrada do Sitio das 

Corujas 	(inclusive), direita 	na Rua 	Jequirituba (inclusive) esquerda 

no prolongamento ideal 	sudeste da Rua Roldão de Barros, esquerda na 

linha ferroviária FEPASA, 	até o Córrego Sem Nome (paralelo 	à Rua 

Crepúsculo dos Deuses). 

Com o Distrito de Parelheiros: 

Começa na linha ferroviária FEPASA, na ponte sobre o Córrego Sem Nome 

(paralelo 	à Rua Crepúsculo .dos Deuses) e segue por: linha ferroviária 

FEPASA 	(sentido sul), 	esquerda 	no Ribeirão Colônia, 	esquerda 	no 

• beirão Vermelho, esquerda no eixo do braço do Rio Taquacetuba, até o 

limite Municipal São Paulo/São Bernardo do Campo. 



Folha 	 intnà, 

n 	

... 

	 do  

42. 

Boutala C. L. 
Aut. Leglate.no  

GUAIANASES 

Com o Municipio de Ferraz de Vasconcelos: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Ferraz de Vasconcelos, 	entre a cabeceira do Córrego sem nome, 

afluente da margem direita do Ribeirão Guaratiba que desemboca ao 

norte do Jardim Vilma Flor, e a linha ferroviária CBTU/RFFSA. 

Com o Distrito do Lajeado: 

Começa no limite municipal São 	Paulo/Ferraz de Vasconcelos, na linha 

ferroviária 	CBTU/RFFSA, 	e 	segue pela 	linha ferroviária até o 

implongamento ideal da Rua Hilário Pires. 

Com o Distrito de José Bonifácio: 

Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA, no prolongamento ideal da Rua 

Hilário 	Pires, 	e 	segue 	por: 	prolongamento e Rua Hilário 	Pires 

(exclusive), 	esquerda na Rua Damásio Pinto (exclusive), direita na Rua 

Luis Mateus (inclusive), direita no Córrego Lajeadinho, esquerda no 

Córrego Sem Nome (que passa a cerca da Vila Cosmopolita), esquerda no 

limite nordeste do Cemitério do Carmo, prolongamento e cabeceira do 

Córrego Sem Nome, que delimita, pelo sul, a Vila Cosmopolita, jusante 

neste Córrego até sua foz no Córrego Sem Nome que desemboca no Rio 

Paquera próximo à Rua Pacajás. 

Com o Distrito da Cidade Tiradentes: 

Começa no Córrego Sem Nome, 	afluente da margem esquerda do Rio 

Itaquera que desemboca próximo à Rua Pacajás, na foz do seu afluente 

da margem esquerda que delimita, pelo sul, a Vila Cosmopolita, e segue 

por: aquele córrego (sentido jusante), direita no Rio Itaquera, 

esquerda no Ribeirão Guaratiba, esquerda no córrego de rumo leste- 
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oeste que desemboca ao norte do Jardim Vilma Flor, até sua cabeceira 

mais oriental, no limite municipal São Paulo/Ferraz de Vasconcelos. 

IGUATEMI 
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a) Com o Município de Maus  : 

São os mesmos limites do Município de Sio Paulo com o Município de 

Mau, no trecho entre o espigão Caaguaçu/Cochos e a cabeceira do Rio 

Ari canduva. 

h) 	Com o Distrito da Cidade Tiradentes: 

Começa no 	limite municipal 	Sio 	Paulo/Mauá, 	na cabeceira do Rio 

Aricanduva, pelo qual segue até a Estrada do Iguatemi. 

c) Com o Distrito de José Bonifácio: 

Começa na Ponte da Estrada do Iguatemi, sobre o Rio Aricanduva, pelo 

qual segue (sentido jusante) até a Estrada do Pessego. 

d) Com o Distrito do Parque do Carmo: 

Começa na Ponte da Estrada do Pessego sobre o Rio Aricanduva, pelo 

qual segue (sentido jusante), até a foz do Córrego Caaguaçu. 

e) Com o Distrito de São Mateus: 

Começa na foz do Córrego Caaguaçu no Rio Aricanduva, 	e segue pelo 

Córrego Caaguaçu até a confluencia das Avenidas Bassano Del Grappa e 

Gonçalves da Costa. 

f) Com o Distrito de São Rafael: 

Começa na confluencia das Avenidas Bassano Dei Grappa e Gonçalves da 

Costa e segue 	por: Avenida Gonçalves da Costa (inclusive), 	Córrego 

(paralelo 	à Rua 	Pedro Medeiros), 	esquerda na Adutora do Rio Claro, 
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direita no Córrego Mombaça, espigão Caaguaçu/Cochos, (sentido 	sul), 

até o limite municipal São Paulo/Mauá. 

IPIRANGA 

a) Com o Municipio de São Caetano do Sul: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de Sio 

Caetano " do Sul, entre a Avenida Almirante Delamare e a linha 

ferroviária RFFSA/CBTU. 

h) 	Com o Distrito da Vila Prudente: 

Começa 	no limite municipal São 	Paulo/São Caetano 	do Sul, 	na 	linha 

ferroviária 	RFFSA/CBTU, 	e 	segue pela 	linha 	ferroviária 	(sentido 

noroeste) até o Viaduto Capitão Pacheco e Chaves. 

c) Com o Distrito da Moóca: 

Começa na linha ferroviária RFFSA/CBTU, sob o Viaduto Capitão Pacheco 

e Chaves, e segue pela linha ferroviária (sentido noroeste), até o 

Viaduto São Carlos. 

d) Com o Distrito do Cambuci: 

Começa na linha ferroviária RFFSA/CBTU, 	sob o 	Viaduto São Carlos e 

segue 	por: Viaduto São Carlos (sentido oeste) (exclusive), esquerda no 

prolongamento e Rua Presidente Batista Pereira (exclusive), direita na 

Avenida do Estado 	(inclusive), 	esquerda 	na Rua 	Almirante 	Pestana 

(exclusive), 	Rua Leandro 	de Carvalho 	(exclusive), 	Rua Ari 	Cajado 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Engenheiro Prudente (exclusive), direita 

na Rua Gaspar Fernandes (inclusive), 	esquerda na Rua Basilio da Cunha 

(exclusive), até a Rua Coronel Diogo. 
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e) Com o Distrito da Vila Mariana: 

Começa no encontro das Ruas Coronel Diogo e Basilio da Cunha, e segue 

por: Rua Coronel Diogo (sentido sudeste) (exclusive), direita na 

Avenida Ricardo Jafet (exclusive), até a Rua Vergueiro. 

f) Com o Distrito do Cursino: 

Começa no encontro da Rua Vergueiro com a Avenida Ricardo Jafet, 	e 

segue 	pela Rua Vergueiro (sentido 	leste) (exclusive), 	até a Avenida 

Presidente Tancredo Neves. 

g) Com o Distrito do Sacomã  : 

Começa no encontro da Avenida Presidente Tancredo Neves com a Rua 

Vergueiro, 	e segue 	por: Avenida 	Presidente Tancredo Neves 	(sentido 

norte) 	(inclusive), 	ligaçã-o 	Presidente 	Tancredo 	Neves/Juntas 
NE. 

Provisórias 	(inclusive), 	direita 	na Avenida 	Almirante 	Delamare 

(inclusive), até o limite municipal São Paulo/São Caetano do Sul. 

ITAIM BIBI 

a) Com o Distrito de Pinheiros: 

Começa no encontro das Avenidas Nove de Julho e São Gabriel, e segue 

por: 	Avenida Nove de Julho 	(sentido oeste) 	(exclusive), esquerda 	na 

Avenida 	Cidade Jardim 	(exclusive), Ponte da Cidade Jardim (exclusive), 

até o Rio Pinheiros. 

h) Com o Distrito do Morumbi: 

Começa no Rio Pinheiros, sob a Ponte da Cidade Jardim, pelo qual segue 

(sentido montante) até a Ponte Morumbi Nova. 
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Aux. Lealulattni c) Com o Distrito de Santo Amaro: 

Começa no Rio Pinheiros, sob a Ponte Morumbi Nova, 	segue pela Ponte 

Morumbi 	Nova (exclusive) e Avenida Roque Petroni Junior (exclusive) até 

a Avenida Santo Amaro. 

d) Com o Distrito de Campo Belo: 

Começa no encontro das Avenidas Roque Petroni 	Junior, Vicente Rao e 

Santo 	Amaro, 	e 	segue pela Avenida Santo Amaro (sentido norte) 

(inclusive) até a Avenida dos Bandeirantes. 

e) Com o Distrito de Moema: 

Começa na Avenida dos Bandeirantes sob o Viaduto Santo Amaro, e segue 

por: 	Viaduto e Avenida Santo Amaro (sentido norte) (inclusive), Praça 

Dom Gastão Liberal 	Pinto (inclusive), 	até a Avenida Brigadeiro 	Luis 

António. 

f) Com o Distrito de Jardim Paulista: 

Começa no encontro da Avenida Brigadeiro Luis António com a Praça Dom 

Gastão Liberal Pinto, 	e segue pela Praça Dom Gastão Liberal 	Pinto 

(inclusive) 	e Avenida 	São Gabriel 	(inclusive), até 	a Avenida Nove de 

Julho. 

ITAIM PAULISTA 

a) Com o Municipio de Ferraz de Vasconcelos: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo 	com o Municlpio de 

Ferraz de Vasconcelos, 	entre a Estrada Tibúrcio de Souza e o limite 

municipal Ferraz de Vasconcelos/Poá. 
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São os mesmos limites do Municipio de Sio Paulo com o Municipio de 

Itaquaquecetuba entre o limite municipal Poá/Itaquaquecetuba e a Linha 

Ferroviária RFFSA/CBTU. 

c) Com o Distrito do Jardim Helena: 

Começa 	no 	limite 	municipal 	São 	Paulo/Itaquaquecetuba, 	na 	linha 

Ferroviária RFFSA/CBTU,pela qual 	segue (sentido oeste) até o Ribeirão 

Lajeado. 

d) Com o Distrito da Vila Curuça: 

Começa na Ponte da Linha Ferroviária RFFSA/CBTU sobre o Ribeirão 

Lajeado e segue pelo Ribeirão Lajeado, Rua Manoel Barbalho de Lima 

(inclusive), e segue pelo Ribeirão Lajeado (sentido montante) até a Rua 

Engenheiro Bardot. 

e) Com o Distrito do Lajeado: 

Começa na Ponte da Rua Engenheiro Bardot sobre o Ribeirão Lajeado, e 

segue 	por: Rua Engenheiro 	Bardot 	(sentido 	leste) 	(exclusive), 	Rua 

Manoel 	Alvares Pimentel 	(inclusive), 	Estrada do 	Tibúrcio de Souza 

(inclusive), até o limite municipal São Paulo/Ferraz de Vasconcelos. 

ITAQUERA 

a) Com o Distrito de São Miguel: 

Começa na linha Ferroviária CBTU/RFFSA, 	na Rua Bento Munhoz,e segue 

por: 	linha Ferroviária 	(sentido noroeste), 	direita no prolongamento e 

Rua 	Rio Bom 	(exclusive), direita 	na Avenida Pires do Rio (exclusive), 

até a Avenida Imperador. 
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h) Com o Distrito da Vila Jacui  : 

Começa no encontro das Avenidas Pires do Rio e Imperador e segue pela 

Avenida Imperador (exclusive) até a Avenida Aguia de Haia. 

c) Com o Distrito da Ponte Rasa: 

Começa no cruzamento das Avenidas Imperador e Aguia de Haia, pela qual 

segue (sentido sul) (exclusive), até o cruzamento com as Ruas Sonho 

Gaúcho e .  Terra Brasileira. 

d) Com o Distrito de Artur Alvim: 

Começa no cruzamento da Avenida Aguia de Haia com as Ruas Terra 

Brasileira e Sonho Gaúcho, segue por Avenida Aguia de Haia (sentido 

sul) 	(exclusive), esquerda 	no oleoduto da Petrobrãs 	(proximidades da 

Avenida Campanella), até a 	linha reta de rumo oeste que vem da 

cabeceira mais 	setentrional 	do 	Córrego sem nome paralelo à Rua 

Serrana. 

e) Com o Distrito da Cidade Lider: 

Começa no oleoduto da Petrobrás, na linha reta de rumo oeste que vem da 

cabeceira mais setentrional do Córrego sem nome paralelo à Rua Serrana, 

e segue por: reta e córrego acima referidos,direita no Córrego Verde, 

até a Avenida Itaquera. 

f) Com o Distrito do Parque do Carmo: 

Começa na Ponte da Avenida Itaquera sobre o Córrego Verde e segue por: 

Avenida 	Itaquera 	(sentido 	nordeste) 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 

Itapitanga 	(exclusive), esquerda 	na Rua 	Boleeiro (exclusive), direita 

na Rua São Teodoro (exclusive) até a Estrada do Pèssego. 

g) Com o Distrito de José Bonifácio: 

Começa no cruzamento da Estrada do Pessego com as Ruas São Teodoro e 

Agrimensor Sugaya, e segue por: 	Rua Agrimensor Sugaya (sentido leste) 
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(exclusive), 	esquerda na Rua Sabbado D'Angelo (inclusive) 	direita na 

Rua Lagoa da Barra (exclusive), 	Rua Angelo Andrade (exclusive), 	Rua 

Anselmo 	Rodrigues 	(exclusive) 	esquerda na 	Rua 	Virginia 	Ferni 

(inclusive), 	direita no Córrego sem nome paralelo à Rua Amanar 	té a 
ch, zoe. 

linha ferroviária CBTU/RFFSA. 	 ,4 1 q 	I 

	

h) Com o Distrito do Lajeado:   WWW 

Começa na linha Ferroviária CBTU/RFFSA, 

nome que corre paralelo à Rua Amanari, e segue pela linha ferroviária 

(sentido noroeste) até a Rua Bento Munhoz. 

JABAQUARA 

a) Com o Municipio de Diadema: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Diadema, entre a Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira (no encontro 

com a Avenida Fulfaro) e o Parque do Estado. 

b) Com o Distrito do Cursino: 

Começa no limite municipal São 	Paulo/Diadema, no 	limite do Parque do 

Estado (Parque Estadual das Fontes do 'piranga) onde é paralelo à 

Rodovia dos Imigrantes, e segue'por:limite do Parque do Estado, direita 

no limite hoje existente que separa a área de vegetação do Parque do 

Estado daquela onde estão instalados o Distrito Policial 

Americanópolis, 	a FEBEM, 	a 	Policia Militar 	e 	a 	Secretaria da 

Agricultura; esquerda na Avenida Miguel Estéfano (exclusive), esquerda 

no limite do Parque do Estado, direita na Avenida Professor Abraão de 

Morais (inclusive), até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro. 

Folha n.o 

n.o 

na ponte sobre o Córrego sem 
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Começa na Avenida Professor Abraão de Morais, 	sob o Viaduto Ministro 

Aliomar Baleeiro, 	e segue por: 	Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro 

(sentido 	oeste) 	(exclusive), 	Avenida Afonso 	d'Escragnole Taunay 

(exclusive), esquerda no Viaduto e Rua Arapuã (exclusive) direita no 

acesso da Avenida dos Bandeirantes à Avenida Pedro Bueno (exclusive), 

até o limite do Aeroporto de Congonhas. 

d) Com o Distrito de Campo Belo: 

Começa no encontro do acesso da Avenida dos Bandeirantes à Avenida 

Pedro Bueno, com o limite do Aeroporto de Congonhas, 	e segue por: 

limite 	do Aeroporto de Congonhas 	(sentido horario), 	esquerda no 

prolongamento e Rua Perdigão Nogueira 	(inclusive), direita na Avenida 

Pedro Bueno (exclusive), 	esquerda na Rua Desembargador Alipio Bastos 

(exclusive), 	direita na Rua Freire Farto 	(exclusive), 	prolongamento 

ideal 	sul da Rua Freire Farto, direita no Córrego Pinheirinho (Avenida 

Hélio Lobo) (exclusive), 	Córrego Agua Espraida, esquerda na Avenida 

Doutor Lino de Morais Leme 	(exclusive), 	esquerda na Avenida Santa 

Catarina 	(inclusive) direita 	na Rua Rodes (inclusive), esquerda na Rua 

Palacete 	das Aguias 	(inclusive),direita na Avenida Mascote (inclusive 

direita 	na Rua 	Palestina (inclusive) 	, até a Avenida Vereador João oe 

Luca. 

e) Com o Distrito da Cidade Ademar: 

Começa no encontro da Rua Palestina, com a Avenida Vereador João de 

Luca, 	e 	segue por: 	Avenida Vereador João de Luca 	(sentido sul) 

(exclusive) 	Rua Juan 	de La Cruz (exclusive), esquerda na Rua Frederico 

Albuquerque 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	Visconde 	de 	Santa 	Isabel 

(exclusive), 	Rua Antônio 	de Pinho de Azevedo 	(exclusive) esquerda na 

c) Com o Distrito da Saúde: 
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Rua Alvares Fagundes (exclusive) esquerda na Estrada Antiga do Mar 

(inclusive), 	direita na 	Rua 	Paraná 	(inclusive), 	Rua 	Rolando 	Curti 

(inclusive), 	Rua Eduardo Barrios (inclusive), direita na Rua João Pedro 

Ribeiro 	(inclusive), esquerda na Avenida Fulfaro (exclusive), 	até 	a 

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no limite munici ai São 

Paulo/Diadema. 

--BletuAtts%  

JAÇ ANA 

a) Com o Municipio de Guarulhos: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Guarulhos, 	no trecho entre o prolongamento ideal sudeste da Rua Augusto 

Montenegro e a Foz do Córrego sem nome, que passa pelo quilómetro 82 da 

Rodovia Fernão Dias, no Rio Cabuçu de Cima ou Guapira. 

h) Com o Distrito do Tremembé  : 

Começa no limite municipal São Paulo/Guarulhos, na foz do Córrego sem 

nome que passa pelo quilómetro 82 da Rodovia Fernão Dias, no Rio Cabuçu 

de Cima ou Guapira, e segue por: Córrego sem nome, esquerda na Rodovia 

Fernão Dias (inclusive),direita no Córrego sem nome que passa pelo 

quilômetro 83 da Rodovia Fernão Dias, direita na linha de espigão, 

esquerda na cabeceira e Córrego sem nome, que desemboca no Rio Piqueri, 

próximo à Rua Costa Brito, esquerda no Rio Piqueri,direita no Córrego 

Lavrinhas até a Rua Manuel Gaya. 

c) Com o Distrito do Tucuruvi: 

Começa no ponto em que a Rua Manuel Gaya transpOe o Córrego Lavrinhas, 

e 	segue por: 	Rua Manuel 	Gaya 	(sentido 	leste) 	(inclusive), 	Avenida 

Benjamin 	Pereira 	(inclusive),direita 	na 	Rua 	Cristóvão 	Arraes 
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(inclusive), 	esquerda na Avenida Henri Janor (inclusive),direita na Rua 

Tanque Velho (exclusive), esquerda na Avenid ilt"—Jap--a-o--(-ex-c4u-s1ve), 
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até o Córrego Paciência. 	 "°- --- 	41g_92_ 

d) Com o Distrito da Vila Medeiros: 	 --- 	, iimiatuA - L. ENITERC49:—. 
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Começa no ponto em que a Avenida Jardim Japão transpoe o Córrego 

. 	Paciência, 	e segue por: Córrego Paciência (sentido jusante), direita na 

Avenida Edu Chaves (inclusive), Avenida Antônio Borges (inclusive), 

esquerda na Avenida Augusto Montenegro (exclusive) e seu prolongamento 

ideal até o limite municipal São Paulo/Guarulhos. 

JAGUARA 

a) Com o Municipio de Osasco: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Osasco entre a Rodovia Anhanguera (Km 16) e o Rio Tietê. 

h) Com o Distrito da Vila Leopoldina: 

Começa no limite municipal São 	Paulo/Osasco, na 	Ponte dos Remédios e 

segue pelo Rio Tietê 	(sentido montante), 	até 	a 	Ponte da Rodovia 

Anhanguera. 

c) Com o Distrito de São Domingos: 

Começa no Rio Tietê, sob a Ponte da Rodovia Anhanguera e segue pela 

Rodovia Anhanguera (inclusive) até o Km 16, no limite municipal São 

Paulo/Osasco. 



a) Com o Municipio de Osasco: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Osasco, 	no trecho entre a foz do Rio Pinheiros no Rio Tietê e a Avenida 

Corifeu de Azevedo Marques. 

h) Com o Distrito do Rio Pequeno: 

Começa no limite municipal São Paulo/Osasco, na Avenida Corifeu de 

Azevedo Marques e segue por: Avenida Corifeu de Azevedo Marques 

(inclusive), 	esquerda no 	Ribeirão Jaguaré, 	até o 	limite da Cidade 

Universitária Armando de Salles Oliveira 	(proximidades da Avenida 

Miguel Frias e Vasconcelos). 

c) Com o Distrito do Butantã  : 

Começa no ponto em que o Ribeirão Jaguaré encontra o limite da Cidade 

Universitária Armando de Salles Oliveira 	(proximidades da Avenida 

Miguel 	Frias e 	Vasconcelos), e 	segue pelo Ribeirão Jaguaré, (sentido 

jusante) 	Avenida Nossa Senhora da Paz (inclusive) e seu prolongamento 

até o Rio Pinheiros. 

d) Com o Distrito do Alto de Pinheiros: 

Começa no Rio Pinheiros, no encontro com o prolongamento ideal nordeste 

da Avenida Nossa Senhora da Paz, e segue pelo Rio Pinheiros (sentido 

jusante) até a Ponte Jaguaré. 

e) Com o Distrito da Vila Leopoldina: 

Começa no Rio Pinheiros, no ponto em que é transposto pela Ponte 

Jaguaré e segue pelo Rio Pinheiros (sentido jusante) até a sua foz (no 

Rio Tietê), no limite municipal São Paulo/Osasco. 

JAGUARE 1  Folha n.o___9": ...... 	proc. 
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JARAGUA 
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a) Com o Municipio de Caieiras: 

São os mesmos limites do Municlpio 	de Sio Paulo com o Municipio de 

Caieiras, 	entre o espigão da Serra Alegre (cabeceira do afluente da 

margem direita do Córrego'Canivete que desemboca próximo ao encontro da 

Avenida Hugo Italo Merigo com a Rua Elias Gaivão) e o espigão da Serra 

do Juá (a oeste da Estrada José Lopes). 

b) Com o Distrito de Perus: 

'2omeça 	no limite municipal São 	Paulo/Caieiras, no espigão da Serra do 

Juá 	(a oeste da Estrada José 	Lopes), 	e segue por: 	espigão 	acima 

referido (sentido sul), espigão que separa o Sitio Botuquara da Parada 

de Taipas, prolongamento ideal nordeste da Rua João Gomes de Mendonça, 

direita no córrego paralelo à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 

esquerda na estrada que vem do quilómetro 23 da Avenida Raimundo 

Pereira de Magalhães (exclusive), direita na Avenida Raimundo Pereira 

de Magalhães, esquerda na estrada Di Sandro (por cerca de 1.400 metros) 

(exclusive), esquerda no córrego sem denominação, direita no Córrego 

Ajo á 	ou Vargem 	Grande, 	esquerda no Ribeirão Perus, 	direita no 

prolongamento 	ideal leste 	e trecho norte da Rua Corrulra (inclusive), 

seu prolongamento ideal 	oeste, direita no córrego que vem do Jardim 

Ipanema, 	esquerda na Rua Rio 	Jundiai (exclusive), Rua Rio Sapucaia do 

Sul (exclusive) até o Ribeirão São Miguel. 

c) Com o Distrito de Anhanguera: 

Começa no Ribeirão São Miguel, 	na ponte da Rua Rio Sapucaia do Sul, e 

segue 	por: Ribeirão São Miguel (sentido montante), direita no limite do 

Parque Estadual do Jaraguá, até o limite municipal São Paulo/Osasco. 
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d) Com o Municipio de Osasco: 	 RAYDALJAC. LBITTENCOLIfil 

Lopmni 
São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Osasco, no trecho abrangido pelo Parque Estadual do Jaraguá. 

e) Com o Distrito de São Domingos: 

Começa no limite municipal São Paulo/Osasco, no ponto em que é cortado 

pelo limite sul do Parque Estadual do Jaraguá, e segue por: limite do 

Parque Estadual do Jaragud (sentido anti-horário), direita no Córrego 

sem nome, (afluente do Ribeirão Vermelho que desemboca defronte à Rua 

Roberto Boyle) até sua foz no Ribeirão Vermelho. 

olí) Com o Distrito de Pirituba: 
Começa na foz do Córrego sem nome que desemboca defronte à Rua Roberto 

Boyle no Ribeirão Vermelho, e segue por: 	Ribeirão Vermelho 	(sentido 

montante), 	direita na Rua Anhangüera (exclusive), 	esquerda na Rua 

Manuel 	Bento Cruz 	(exclusive), esquerda na Avenida 	Inácia de Toledo 

(exclusive), 	esquerda na Rodovia dos Bandeirantes (exclusive), direita 

no Córrego Ferrão, 	direita na reta de rumo leste que vai da ponte da 

Rua 	José Alves de Mira até a linha ferroviária CBTU/RFFSA, direita na 

linha ferroviária CBTU/RFFSA, 	esquerda na 	linha de transmissão da 

Eletropaulo 	que passa 	pelo 	Jaraguá Clube Campestre 	(exclusive), 

esquerda na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (exclusive), direita 

na Rua Caxambu do Sul 	(exclusive), esquerda na Rua Silvério de Castro 

de 	Sousa 	(exclusive), 	direita 	na Avenida 	Elisio 	Teixeira Leite 

(exclusive), até o Córrego Carumbé. 

g) Com o Distrito da Brasilândia: 

Começa na Avenida Elisio Teixeira Leite, na ponte 	sobre o Córrego 

Carumbé, 	e segue por: Córrego Carumbé (sentido jusante),esquerda no 

Córrego da Onça, 	direita na cabeceira mais oriental, 	esquerda no 
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espigão Ajuã/Canivete, direita no espigão da Serra Alegre, até o limite 

Folha n.o 	TG—: 	prou. 
municipal Sio Paulo/Caieiras. 

L O 

JARDIM ÂNGELA ÂNGELA 

a) . Com o Municipio de Itapecerica da Serra: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Itapecerica da Serra, entre a Rua Chaia Zingerevitz e o eixo da represa 

do Guarapiranga. 

h) Com o Distrito de Parelheiros: 

Começa no encontro do eixo da Represa do Guarapiranga com o limite 

municipal São Paulo/Itapecerica da Serra, e segue pelo eixo da Represa 

do Guarapiranga (sentido leste) até o eixo do braço do Rio Itaim. 

c) Com o Distrito da Cidade Dutra: 

Começa no encontro do eixo da Represa do Guarapiranga com o eixo do 

braço do Rio Itaim, e segue pelo eixo da Represa do Guarapiranga 

(sentido norte), incluindo a Ilha dos Eucaliptos, até o eixo do braço 

do Rio Embumirim. 

d) Com o Distrito do Jardim Sio Luis: 

Começa no encontro do eixo do braço do Rio Embumirim com o eixo da 

1 
Represa do Guarapiranga, 	e segue por: eixo do braço do Rio Embumirim, 

direita 	no prolongamento 	sul 	e 	limite do 	Parque Ecológico do 

Guarapiranga 	(paralelo à Rua Serra do Ajud), 	esquerda na Estrada da 

Riviera 	(exclusive), esquerda 	na Estrada 	do M'Boi 	Mirim (inclusive), 

direita 	na Rua Rio 	Branco 	Paranhos 	(inclusive), 	esquerda na Rua 

Comendador Antunes dos Santos (inclusive), até o Córrego dos Freitas. 
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Começa na ponte da Rua Comendador Antunes dos Santos sobre o Córrego 

dos Freitas, e segue por : Córrego dos Freitas (sentido montante), 

direita na Rua Antônio Paladino (exclusive), esquerda na Avenida Nuno 

Marques Pereira (exclusive), Rua Ambrógio Lorenzetti (exclusive), Rua 

Jean Laurens (exclusive), direita na passagem 4 (exclusive), direita na 

Averilda Comendador Santana (exclusive) esquerda na Rua Henrique Sam 

Mindlin (exclusive), esquerda na Rua Abilio César (exclusive), direita 

na 	Rua 	47 	(exclusive) •Rua 	Vànio 	Mondini 	(exclusive), 	Viela 	19 

(exclusive), direita na Rua Diamante Verde (exclusive), direita na Rua 

Vilar de Amargo (inclusive), esquerda na Rua Gaspar Coelho (exclusive), 

direita na Rua Mário Totta (inclusive), esquerda na Rua Arnaldo Gama 

(exclusive), 	Rua Feitiço da 	Vila 	(exclusive), 	esquerda no córrego 

paralelo à Avenida Moenda Velha, direita do córrego entre as Ruas 

Renato da Cunha e Leticia, 	esquerda na Avenida Guarujá, 	(exclusive) 

direita na Rua Renato Cunha 	(inclusive), direita na Rua Tomás Pompeu 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua 	Doutor 	João 	Batista 	Parmigiani 

(exclusive), 	direita na Rua Enrico Drampolini (exclusive), esquerda 	na 

Rua 	Nogueira do Cravo (exclusive), direita na Rua Cidades (inclusive), 

esquerda 	na Rua Chaia Zingerevitz 	(inclusive), até o limite municipal 

São Paulo/Itapecerica da Serra. 
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a) Com o Municipio de Itaquaquecetuba: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Itaquaquecetuba entre a linha ferroviária RFFSA/CBTU e o limite 

municipal Itaquaquecetuba/Guarulhos. 

b) Com o Municipio de Guarulhos: 

São os mesmos limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Guarulhos entre o limite municipal Itaquaquecetuba/Guarulhos e a 

(antiga) foz do Rio Itaquera no antigo leito do Rio Tietà . 

Com o Distrito de São Miguel: 

Começa no limite municipal São 	Paulo/Guarulhos,na (antiga) foz do Rio 

Itaquera no antigo 	leito do Rio Tietà , e segue pelo: antigo leito do 

Rio 	Tietà 	(sentido 	sul), 	esquerda no Rio 	Itaquera até 	a 	linha 

ferroviária RFFSA/CBTU. 

d) Com o Distrito da Vila Curuça: 

Começa na Ponte da linha ferroviária RFFSA/CBTU (ramal Calmon Viane) 

sobre o Rio Itaquera, e segue pela linha ferroviária (sentido leste), 

até o Ribeirão Lajeado. 

e) Com o Distrito do Itaim Paulista: 

Começa na Ponte da linha ferroviária RFFSA/CBTU sobre o Ribeirão 

Lajeado, e segue pela linha ferroviária (sentido leste), até o limite 

municipal Sio Paulo/Itaquaquecetuba. 
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a) Com o Distrito de Perdizes: 

Começa no encontro da Rua Cardoso de Almeida com a Avenida Doutor 

Arnaldo, e segue pela Avenida Doutor Arnaldo (sentido Oeste) 

(exclusive), até a Avenida Paulo VI. 

h) Com o Distrito de Pinheiros: 

Começa no encontro das Avenidas Sumaré e Paulo VI (sob a Avenida Dr. 

Arnaldo), 	e segue por: Avenida 	Paulo VI 	(exclusive), esquerda na Rua 

Henrique 	Schaumann (exclusive), 	Avenida Brasil (inclusive), direita na 

Alameda 	Gabriel 	Monteiro 	da Silva 	(exclusive), 	esquerda na Rua 

Groenlàndia 	(inclusive), direita 	na Avenida Nove de Julho (inclusive), 

até a Avenida São Gabriel. 

c) Com o Distrito do Itaim Bibi: 

Começa no encontro . das Avenidas São Gabriel 	e Nove de Julho, e segue 

pela Avenida São Gabriel (exclusive), 	Praça Dom Gastão Liberal Pinto 

(exclusive), até a Avenida Brigadeiro Luis Antônio. 

d) Com o Distrito de Moema: 

Começa no encontro da Praça Dom Gasto Liberal Pinto com a Avenida 

Brigadeiro Luis António, e segue pela Avenida Brigadeiro Luis António 

(inclusive) até a Rua Tutóia. 

e) Com o Distrito da Vila Mariana: 

Começa no encontro da Avenida Brigadeiro Luis António, 	com a Rua 

Tutóia, 	e segue pela Avenida Brigadeiro Luis António (sentido nordeste) 

(inclusive), até a Avenida Paulista. 



f) Com o Distrito da Bela Vista: 
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Começa no cruzamento das Avenidas Paulista e Brigadeiro Luis António, e 

segue pela Avenida Paulista (sentido noroeste) (exclusive), até a Rua 

Frei Caneca. 

g) Com o Distrito da Consolação: 

'Começa no encontro da Avenida Paulista com a Rua Frei Caneca, e segue 

por: 	Avenida Paulista 	(sentido noroeste) 	(exclusive), esquerda na Rua 

da Consolação (exclusive), 	Viaduto Okuhara Koei (exclusive), 	Avenida 

Doutor Arnaldo (exclusive), até a Rua Cardoso de Almeida. 

JARDIM SÃO LUIS 

a) Com o Distrito da Vila Andrade: 

Começa no Rio Pinheiros, sob a Ponte João Dias, e segue por: Ponte João 

Dias 	(sentido 	oeste) 	(inclusive), 	Avenida 	João 	Dias 	(inclusive), 

Estrada 	de Itapecerica 	(inclusive), direita 	na Avenida das 	Belezas 

(exclusive), até a Rua Márcio Akira Miura (Ribeirão Morro do - S"). 

h) Com o Distrito do Campo Limpo: 

Começa no encontro da Rua Márcio Akira Miura, 	com a Avenida das 

Belezas, 	e segue 	por: Rua Márcio Akira Miura (inclusive) 	e Ribeirão 

Morro do "S" até a Estrada do Campo Limpo. 

c) Com o Distrito do Capão Redondo: 

Começa na ponte da Estrada do Campo Limpo sobre o Ribeirão Morro do 

"S", e segue por: Estrada do Campo Limpo (sentido leste) (inclusive), 

esquerda na Estrada de Itapecerica (inclusive), direita no Córrego dos 

Freitas até a Rua Comendador Antunes dos Santos. 
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Começa na ponte da Rua Comendador Antunes dos Santos sobre o Córrego 

dos Freitas, e segue por: 	Rua Comendador Antunes dos Santos (sentido 

leste) (exclusive), esquerda na Rua Rio Branco Paranhos (exclusive), 

esquerda na Estrada do M'Boi Mirim, (exclusive), direita na Estrada da 

Riviera (inclusive), direita no limite do Parque Ecológico do 

Guarapiranga (paralelo à Rua Serra do Ajud), esquerda no eixo do braço 

do Rio Embumirim, até o eixo da Represa do Guarapiranga. 

e) Com o Distrito da Cidade Dutra: 

Começa no encontro do eixo da Represa do Guarapiranga com o eixo do 

' braço do Rio Embumirim, e segue pelo eixo da Represa do Guarapiranga 

(sentido norte), até o prolongamento ideal sudoeste da Rua 

Tchecoslováquia. 

f) Com o Distrito de Socorro: 

Começa 	no encontro 	do eixo 	da Represa do Guarapiranga com o 

prolongamento ideal sudoeste da Rua Tchecoslováquia, e segue pelo eixo 

da Represa do Guarapiranga (sentido norte) e Rio Guarapiranga, até sua 

foz no Rio Pinheiros. 

g) Com o Distrito de Santo Amaro: 

Começa na foz do Rio Guarapiranga no Rio Pinheiros, e segue pelo Rio 

Pinheiros (sentido jusante), até a Ponte João Dias. 

JOSE BONIFACIO 

a) Com o Distrito de Itaquera: 

Começa na ponte da linha ferroviária CBTU/RFFSA sobre o Córrego Sem 

Nome paralelo à Rua Amanari, 	e segue por : 	Córrego Sem Nome acima 

n 0 

.61. 
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referido, 	esquerda na Rua Virginia Ferni (exclusive), 	direita na Rua 

Anselmo Rodrigues (inclusive), 	Rua Ângelo Andrade 	(inclusive), 	Rua 

Lagoa 	da Barra 	(inclusive), 	esquerda 	na Rua 	Sabbado D'Angelo 

(exclusive), 	direita na Rua Agrimensor Sugaya 	(inclusive), 	até 	a 

. Estrada do Pèssego. 

h) Com o Distrito do Parque do Carmo: 

Começa no cruzamento da Estrada do Pessego com as Ruas Agrimensor 

Sugaya e São Teodoro, e segue pela Estrada do Pessego (exclusive), até 

o Rio Aricanduva. 

c) Com o Distrito do Iguatemi: 

Começa no Rio Aricanduva , 	na ponte da Estrada do Pèssego pela qual 

segue (sentido montante), até a ponte da Estrada do Iguatemi. 

d) Com o Distrito da Cidade Tiradentes: 

Começa na ponte da Estrada do Iguatemi sobre o Rio Aricanduva, e segue 

por: 	Estrada do 	Iguatemi (sentido norte) (exclusive), 	esquerda a Rua 

Santa Teresa (inclusive), 	direita no córrego paralelo 	à Estrada do 

Iguatemi, direita no córrego paralelo à Rua do Campo, esquerda no 

córrego que vem de noroeste,sua cabeceira mais setentrional e espigão 

(sentido norte) em busca da cabeceira fronteiriça, cabeceira e curso do 

afluente da margem esquerda do Rio Itaquera que desemboca próximo à Rua 

Pacajãs, até a foz do afluente que delimita, ao Sul, a Vila 

Cosmopolita. 

e) Com o Distrito de Guaianases: 

Começa no afluente da margem esquerda do Rio Itaquera que desemboca 

próximo a Rua Pacajás, na foz do seu afluente da margem esquerda que 

delimita, ao sul, a Vila Cosmopolita, e segue por: este córrego, 

prolongamento de sua cabeceira , limite nordeste do Cemitério do Carmo, 
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direita no Córrego sem nome de rumo sul—norte, que desemboca no Córrego 

Lajeadinho próximo à Rua Luis Mateus, direita no Córrego Lajeadinho, 

esquerda na Rua Luis Mateus (exclusive), esquerda na Rua Damásio Pinto 

(inclusive), 	direita na 	Rua Hilário Pires  (inclusive) e 	gamento, 

até a linha ferroviária CBTU/RFFSA. 	
Folha n.o 	 P' 00 . 

f) Com o Distrito do Lajeado:  
a 

Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA, no prolo nga mento ra Rua Hilário 

Pires, e segue pela linha ferroviária (sentido noroeste) até a ponte 

sobre o córrego paralelo à Rua Amanari. 

LAJEADO 

a) Com o Municipio de Ferraz de Vasconcelos: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Ferraz de Vasconcelos, entre a linha ferroviária CBTU/RFFSA e a Estrada 

Tibúrcio de Sousa. 

h) Com o Distrito do Itaim Paulista: 

Começa 	no limite municipal São Paulo/Ferraz de Vasconcelos, na Estrada 

do 	Tibúrcio de 	Sousa, e 	segue por: Rua Tibúrcio de Sousa (exclusive), 

esquerda 	na Rua Manuel Alvares 	Pimentel, (exclusive) 	esquerda na Rua 

Engenheiro Bardot, (inclusive) até o Ribeirão Lajeado. 

c) Com o Distrito de Vila Curuça: 

Começa na ponte da Rua Engenheiro Bardot 	sobre o Ribeirão Lajeado, e . 

segue 	por: Rua 	Engenheiro Bardot (sentido sul) (inclusive), direita na 

Estrada Dom João Nery (inclusive) esquerda no Córrego Morro Vermelho e 

o prolongamento de sua nascente 	(até o encontro da rua Ocidente com a 

Rua Doutor José Gavronski), 	direita na Rua Doutor José Gravonski 
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(inclusive), 	Estrada Velha de Mogi 	das Cruzes 4YikStailve), direita na 

Avenida 	Nordestina (exclusive), 	esquerda a Rua Papa—Piri (exclusive), 

direita 	na Rua 	Cotinga (inclusive), Rua Gabiroba de Minas (inclusive), 

direita na Avenida Coroa de Frade (inclusive), até o Rio Itaquera. 

d) Com o Distrito de São Miguel: 

Começa no Rio Itaquera na ponte da Avenida Coroa de Frade,e segue pela 

Avenida Coroa de Frade (inclusive) e Rua Bento Munhoz (inclusive) até a 

linha ferroviária CBTU/RFFSA. 

e) Com o Distrito de Itaquera: 

Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA, 	na Rua Bento Munhoz e segue 

pela 	linha ferroviária 	(sentido 	sudeste) 	até o Córrego sem nome 

paralelo à Rua Amanari. 

f) Com o Distrito de José Bonifácio: 

Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA, 	na ponte sobre o Córrego sem 

nome 	Paralelo à Rua Amanari, 	e segue 	pela linha Ferroviária (sentido 

sudeste) até o prolongamento ideal da Rua Hilário Pires. 

g) Com o Distrito de Guaianases: 

Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA, 	no prolongamento ideal da Rua 

Hilário 	Pires e 	segue pela 	linha ferroviária 	(sentido sudeste) até o 

limite municipal São Paulo/Ferraz de Vasconcelos. 

LAPA 

a) Com o Distrito da Freguesia do Ó  : 

Começa no Rio Tiete, no prolongamento ideal 	norte da Avenida Santa 

Marina — trecho 	sul, e 	segue pelo Rio Tietà 	(sentido jusante) até a 

Ponte Piqueri. 
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Começa no Rio Tiete, sob 	a Ponte Piqueri, e - segue pelo Rio Tiete 

(sentido jusante) até a ponte da Rodovia dos Bandeirantes. 

c) Com o Distrito de São Domingos: 

Começa no Rio Tiete , sob a ponte da Rodovia dos Bandeirantes, e segue 

pelo Rio Tiete (sentido jusante) até a Ponte AnhangGera. 

d) Com o Distrito de Vila Leopoldina: 

Começa no Rio Tiete sob a Ponte Anhanguera, 	e 	segue por: 	Ponte 

Anhangaera 	(sentido 	sul), 	(inclusive), 	Viaduto 	Domingos 	de 	Morais 

(inclusive), 	direita na 	Rua Belmonte 	(exclusive), esquerda 	na 	Praça 

Doutor 	Ezio Donati 	(exclusive) esquerda na Rua Belmonte 	(exclusive) 

esquerda na Praça José Xavier Muniz (exclusive), 	esquerda na Aveniaa 

Diógenes 	Ribeiro 	de 	Lima 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	Barbalha 

(inclusive), 	direita na Rua Jaspe Negro (inclusive), até a junção com a 

Rua Oliveira Fortes. 

e) Com o Distrito do Alto de Pinheiros: 

Começa na junção das Ruas Jaspe Negro e Oliveira Fortes, e segue pelas 

Ruas Oliveira Fortes (inclusive) e Cerro Corá (inclusive) até a Rua 

Aurél ia. 

f) Com o Distrito de Perdizes: 

Começa no encontro das Ruas Aurélia, Cerro Corá e Heitor Penteado, e 

segue 	por: Rua 	Aurélia 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	Marco 	Aurélio 

(inclusive), 	esquerda 	na 	Praça 	Jesuino 	Bandeira 	(exclusive), 	Rua 

Bárbara 	Heliodora 	(inclusive) 	direita 	na 	Rua 	Guiará 	(exclusive), 

esquerda 	na Rua Doutor Miranda de Azevedo (exclusive), direita na Rua 

Coriolano 	(inclusive), esquerda 	na 	Rua 	Venâncio 	Aires 	(exclusive), 

direita na Rua Carlos Vicari (inclusive), até a Avenida Santa Marina. 

h) Com o Distrito de Pirituba: 
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Começa no encontro da Rua Carlos Vicari com a Avenida Santa Marina, e 

segue por: Avenida Santa Marina (exclusive), esquerda na Praça Doutor 

Pedro Corazza (exclusive), esquerda na Avenida Santa Marina 

(exclusive) e prolongamento ideal até o Rio Tietà. 

LIBERDADE 

a) Com o Distrito da Sé  : 

Começa no encontro da Rua Antônio 	de Sá com a Avenida Prefeito 

Passos, 	e segue 	por: Viaduto do Glicério (sentido oeste) (exclusive) 

e ligação Leste-Oeste (exclusive) até a Avenida 23 de Maio. 

h) Com o Distrito da Bela Vista: 

Começa 	na Avenida 	23 de Maio, sob o Viaduto Jaceguai,(ligação Leste- 

Oeste), 	e segue pela Avenida 23 de Maio (sentido sul) (inclusive) até 

o Viaduto do Paraiso. 

c) Com o Distrito da Vila Mariana: 

Começa na Avenida 23 de Maio, sob o Viaduto do Paraiso, e segue por: 

Viaduto 	do 	Paraiso 	(sentido 	leste) 	(exclusive), 	Rua 	do 	Paraiso 

(exclusive), 	direita na 	Rua Topázio 	(exclusive), 	esquerda 	na 	Rua 

Batista 	Cepellos (inclusive), 	esquerda na 	Rua 	José 	do 	Patrocinio 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Ximbó 	(inclusive), Rua 	Coronel 	Diogo 

(exclusive), até a Avenida Lacerda Franco. 

d) Com o Distrito do Cambuci: 

Começa no cruzamento da Avenida Lacerda Franco com a Rua Coronel 

Diogo, 	e 	segue 	por: 	Avenida 	Lacerda Franco 
	

(sentido norte) 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Alves 	Ribeiro (exclusive), 	direita na 
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Rua 	Miguel Teles Júnior (inclusive), direita na Rua Francisco Justino 

de Azevedo 	(inclusive), 	esquerda 	na Rua do Lavapés 	(inclusive) 

direita 	na Rua Teixeira Mendes 	(exclusive), esquerda na Rua Otto de 

Alencar 	(exclusive), direita 	na Praça 	Nina 	Rodrigues 	(inclusive), 

Avenida 	Prefeito Passos 	(inclusive), até 	a Rua Antônio de Sá, junto 

ao Viaduto do Glicério. 

LIMÃO 

a) Com o Distrito da Cachoeirinha: 

Começa no encontro da Avenida João dos Santos Abreu com a Rua Joaquim 

Afonso 	de Souza, 	e segue por: 	Avenida João dos Santos Abreu 

(inclusive), 	direita na 	Avenida Deputado 	Emilio Carlos (inclusive), 

até seu encontro com a Avenida Inajar de Sousa, 

h) Com o Distrito da Freguesia do Ó  : 

Começa no encontro das Avenidas 	Inajar de Sousa e Deputado Emilio 

Carlos, 	segue por: Avenida Inajar de Sousa (sentido sul) (inclusive), 

Avenida 	Comendador Martinelli 	(inclusive), Ponte 	da Freguesia do O 

(inclusive), até o seu ponto médio de transposição do Rio Tietè. 

liF) Com o Distrito da Barra Funda: 

Começa 	no Rio Tiete, sob 	a Ponte da Freguesia do O, pelo qual segue 

(sentido 	montante), 	até 	o prolongamento 	ideal 	sul 	da Avenida 

Engenheiro Caetano Alvares. 

d) Com o Distrito da Casa Verde: 

Começa 	no Rio Tiete, no prolongamento ideal sul da Avenida Engenheiro 

Caetano Alvares, e segue por: 	prolongamento e Avenida Engenheiro 

Caetano 	Alvares 	(exclusive), 	esquerda 	na 	Rua 	Elias 	Gannani 
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(exclusive), 	Rua Alesso 	Baldovinetti 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 

Joaquim Afonso de Sousa (excl usive), 	até o seu encontro com a 

Avenida João dos Santos Abreu. 
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MANDAQUI 

a) Com o Municipio de Mairiporã  : 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Mairiporã, 	entre a Estrada da Chapada e a Avenida Santa 	Ines 

(próximo à Alameda das Seringueiras). 

h) Com o Distrito da Cachoeirinha: 

Começa 	no limite municipal São 	Paulo e Mairiporã na Avenida Santa 

Ines 	(próximo à Alameda das Seringueiras), e segue por: Avenida Santa 

Ines 	(inclusive), direita 	no limite 	do Horto 	Florestal, direita na 

Avenida 	Parada Pinto 	(exclusive), esquerda na Avenida Conselheiro 

Moreira 	de 	Barros 	(inclusive), 	direita 	na 	Avenida 	Basiléia 

(inclusive), 	direita na 	Rua Embaixador 	Décio de 	Moura (inclusive), 

direita 	na Rua 	Manuel Oliveira 	Pessoa 	Júnior 	(exclusive), 	até 	a 

Avenida Imirim. 

c) Com o Distrito da Casa Verde: 

Começa no encontro da Avenida Imirim com a Rua Manuel Oliveira Pessoa 

Júnior, e segue pela Avenida Imirim sentido sudeste (exclusive), até 

seu cruzamento com a Avenida Engenheiro Caetano Alvares. 

d) Com o Distrito de Santana: 

Começa no cruzamento das Avenidas 	Imirim e Engenheiro 	Caetano 

Alvares 	e segue 	por: Avenida 	Engenheiro Caetano 	Alvares 	(sentido 

leste) 	(inclusive), direita 	na 	Rua 	Mariquinha 	Viana 	(exclusive), 
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e) Com o Distrito do Tucuruvi 	 -----nowert 

Começa no encontro da Avenida Agua Fria com a Rua José de Albuquerque 

Medeiros, 	e segue por: Avenida Agua Fria sentido norte (exclusive), 

esquerda 	no limite 	da Invernada da Policia Militar, esquerda na Rua 

Sargento 	Advincola 	(exclusive), 	direita na Avenida Santa 	Ines 

(inclusive), 	direita na Rua Tenente Luiz 	Carlos 	Gentile de Laet 

(inclusive), até seu cruzamento com a Rua do Horto. 

f) Com o Distrito do Tremembe  : 

Começa no cruzamento da Rua do Horto com a Rua Tenente Luiz Carlos 

Gentile 	de Laet e segue por: Rua do Horto (sentido oeste) (exclusive) 

e 	Estrada 	da Chapada 	(exclusive), 	até o 	limite municipal 	São 

Paulo/Mairiporã. 

MARSILAC 

a) Com o Municipio do Embuguaçu: 

São os mesmos 	limites do 	Municipio de São Paulo com o Municipio do 

Embuguaçu ao sul 	da Avenida do Contorno (também conhecida como 

Avenida Antonio Nardi). 

h) Com o Municipio de Juquitiba: 

São os mesmos 	limites do 	Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Juquitiba. 

c) Com o Municipio de Itanhaém: 

São os mesmos 	limites do 	Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Itanhaém. 
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d) Com o Municipio de São Vicente: 

Sio os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

São Vicente. 

e) Com o Municipio de São Bernardo do Campo: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

São Bernardo do Campo ao sul da linha de transmissão Eletropaulo, que 

passa pelas nascentes do Rio Curucutu. 

f) Com o Distrito de Parelheiros: 

Começa 	no limite municipal São Paulo/São Bernardo do Campo, na linha 

de transmissão Eletropaulo que passa pelas nascentes do Rio Curucutu, 

e 	segue por 	linha de transmissão 	acima referida 	(sentido oeste) 

(exclusive), 	direita na 	linha ferroviária 	FEPASA, esquerda na linha 

de transmissão que separa os loteamentos Cidade Luz e Jardim Paulista 

(exclusive), 	esquerda no prolongamento e Avenida do Contorno (também 

conhecida como Avenida Antonio 	Nardi) 	(exclusive), 	até o 	limite 

municipal Sio Paulo/Embuguaçu. 

MOEMA 

a) Com o Distrito do Jardim Paulista: 

Começa no encontro da Avenida Brigadeiro Luis Antônio com a Rua 

Tutóia, e segue pela Avenida Brigadeiro Luis Antônio (sentido sul) 

(exclusive) até a Praça Dom Gastão Liberal Pinto. 

h) Com o Distrito do Itaim Bibi: 

Começa no encontro da Praça Dom Gasto Liberal Pinto com a Avenida 

Brigadeiro 	Luis Antônio, 	e segue por: Praça Dom Gastão Liberal Pinto 
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(exclusive), 	Avenida Santo Amaro 	(exclusive), 	até 	a Avenida dos 
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c) Com o Distrito do Campo Belo: 	 O.ODAuA C. L 
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Começa na Avenida dos Bandeirantes, 	sob o Viaduto Santo alaro, 	e 

segue 	pela Avenida dos Bandeirantes (sentido leste (exclusive) até o 

Viaduto João Julio da Costa Aguiar. 

d) Com o Distrito da Saúde: 

Começa na Avenida dos Bandeirantes, 	sob o Viaduto João Julião da 

Costa Aguiar, e segue por: 	Viaduto João 	Julio 	da Costa Aguiar 

(sentido 	norte) (exclusive), Avenida Rubem Berta (inclusive), até seu 

encontro com a Rua Loefgree. 

1,e) Com o Distrito da Vila Mariana: 

Começa no encontro da Avenida Rubem Berta com a Rua Loefgree e segue 

por: 	Avenida Rubem 	Berta (sentido norte) (inclusive), direita na Rua 

José Ferreira Pinto 	(inclusive) 	esquerda na Rua 	Sena Madureira 

(inclusive) 	direita no trecho inicial do acesso à 	Avenida Ibirapuera 

(inclusive),Avenida 	Ibirapuera 	(inclusive), 	esquerda 	na 	Avenida 

Conselheiro 	Rodrigues 	Alves 	(exclusive), 	esquerda 	na 	Rua 	Doutor 

Amàncio 	de Carvalho 	(exclusive), Viaduto 	Tutóia 	(exclusive), 	Rua 

Tutóia 	(exclusive) até 	seu encontro com a Avenida Brigadeiro 	Luis 

António. 

MOOCA 

a) Com o Distrito do Belém: 

Começa no encontro das Ruas 	Fernando Falcão, 	Itamaracá e Siqueira 

Bueno, 	e 	segue 	por: 	Rua 	Siqueira Bueno 	(sentido 	noroeste) 

(inclusive), 	Viaduto 	Guadalajara 	(exclusive), 	esquerda 	na 	linha 

Leste-Oeste do Metrô, até o Viaduto Brésser. 
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Começa na linha Leste—Oeste do Metrô, sob o Viaduto Brésser, e segue 

por: Linha Leste—Oeste do Metrô (sentido oeste), esquerda na linha 

ferroviária CBTU/RFFSA, até o ponto de cruzamento com a Rua da Moóca. 

c) Com o Distrito do Cambuci: 

Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA, no ponto de cruzamento com a 

Rua da Moóca, e segue pela linha ferroviária CBTU/RFFSA (sentido 

sudeste), até o Viaduto São Carlos. 

d) Com o Distrito do Ipiranga: 

Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA, 	sob o Viaduto São Carlos e 

segue 	pela linha ferroviária CBTU/RFFSA 	(sentido 	sudeste) 	até o 

Viaduto Capitão Pacheco e Chaves. 

e) Com o Distrito da Vila Prudente: 

Começa no Viaduto Capitão Pacheco e Chaves, no ponto em que transpOe 

a 	linha ferroviária CBTU/RFFSA, e segue por: Viaduto Capitão Pacheco 

e Chaves (sentido 	leste) (exclusive), 	Rua Capitão 	Pacheco e Chaves 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Agostinho 	Lattari (inclusive), direita 

na Rua Chamanta 	(inclusive), direita na Rua Doutor Gabriel Galvanese 

Amato 	(exclusive), esquerda 	na Rua José Zappi (exclusive), até a Rua 

do Oratório. 

f) Com o Distrito da Agua Branca: 

Começa no encontro da Rua José Zappi 	com Rua do Oratório, e segue 

por: 	Rua do 	Oratório (sentido 	noroeste) (exclusive), direita na Rua 

Fernando Falcão (inclusive), até a Rua Siqueira Bueno. 

.72. 
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a) Com o Distrito do Butantã  : 

Começa no Rio Pinheiros, sob 	a Ponte Eusébio Matoso, 	e segue por: 

Ponte 	e Avenida Eusébio Matoso 	(sentido Oeste) (exclusive), Avenida 

Professor Francisco Morato 	(exclusive) até a Avenida Jorge João 

Saad. 

h) Com o Distrito da Vila Sônia: 

Começa no encontro das Avenidas Jorge João Saad e Professor Francisco 

Morato 	e segue 	por: Avenida Jorge João Saad (inclusive), direita na 

Praça 	Roberto Gomes 	Pedrosa (inclusive), direita na Avenida Giovanni 

Gronchi (inclusive), até a Rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho. 

e) Com o Distrito da Vila Andrade: 

Começa no encontro da Rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho com a 

Avenida Giovanni Gronchi 	e segue por: Rua Doutor Francisco Tomás de 

Carvalho 	(inclusive), Rua 	Doutor Flávio Américo Maurano (inclusive), 

direita 	na Avenida Morumbi (inclusive), direita na Ponte Morumbi Nova 

até o Rio Pinheiros. 

d) Com o Distrito do Itaim Bibi: 

Começa 	no Rio 	Pinheiros, sob 	a Ponte Morumbi Nova, pelo qual segue 

!sentido jusante) até a Ponte Cidade Jardim. 

e) Com o Distrito de Pinheiros: 

Começa 	no Rio 	Pinheiros, sob 	a Ponte Cidade Jardim, pelo qual segue 

(sentido jusante) até a Ponte Eusébio Matoso. 
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a) Com o Municipio de Itapecerica da Serra: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Itapecerica da Serra, 	no trecho correspondente ao eixo da Represa do 

Guarapiranga. 

b) Com o Municipio do Embuguaçu: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio do 

Embuguaçu desde, o limite municipal Itapecerica da Serra/Embuguaçu 

até a Avenida do Contorno (também conhecida como Avenida Antonio 

Nardi). 

c) Com o Distrito de Marsilac: 

Começa 	no 	limite municipal 	São 	Paulo/Embuguaçu, 	na Avenida do 

Contorno (também conhecida como Avenida Antonio Mardi) e segue por: 

Avenida 	do Contorno 	(sentido leste) 	(inclusive), seu 	prolongamento 

(no 	espigão Grande 	ou Lidia/Cipó), 	direita na 	linha de transmissão 

Eletropaulo 	que passa 	pelo Jardim das Fontes (inclusive), direita na 

linha ferroviaria Fepasa 	(por cerca de 3 quilómetros), esquerda na 

linha de transmissão 	Eletropaulo que 	passa pelas 	nascentes do Rio 

Curucutu 	(inclusive), até 	o limite 	municipal São Paulo/São Bernardo 

do Campo. 

d) Com o Municipio de São Bernardo do Campo: 

São 	os mesmos 	limites do 	Municipio de 	São Paulo com o Munici pio de 

São 	Bernardo do Campo, entre a linha de transmissão Eletropaulo, que 

passa 	pelas nascentes do Rio Curucutu e o ponto, na Represa Billings, 

onde 	se encontram os eixos 	dos braços do Rio Curucutu e do Rio 

Taquacetuba. 
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Começa 
	

no encontro dos eixos dos braços dos Rios Curucutu e 

Taquacetuba 	(Represa Billings), 	e segue 	por: eixo 	do braço do Rio 

Taquacetuba, 	direita no 	Ribeirão 	Vermelho, 	direita 	no Ribeirão 

Colônia, 	direita na 	linha ferroviária Fepasa, até o Córrego sem nome 

paralelo à Rua Crepúsculo dos Deuses. 

f) Com o Distrito da Cidade Dutra: 

Começa na linha ferroviária Fepasa, na Ponte sobre o Córrego sem nome 

paralelo à Rua Crepúsculo dos Deuses e segue por 	este Córrego 

(sentido 	jusante), direita 	no Rio 	Itaim, eixo 	do Rio 	Itaim, até o 

eixo da Represa do Guarapiranga. 

g) Com o Distrito do Jardim Angela: 

Começa no eixo da Represa do Guarapiranga, no encontro com o eixo do 

braço do Rio 	Itaim, e segue pelo eixo da Represa do Guarapiranga 

(sentido 	oeste), até 	o limite 	municipal 	São 	Paulo/Itapecerica 	da 

Serra. 

PARI 

) Com o Distrito da Vila Guilherme: 

Começa no ponto de encontro do Rio Tiete, com o prolongamento ideal 

norte da Rua Paulo Andrighetti, e segue pelo Rio Tiete (sentido 

jusante), até o prolongamento ideal sul da Avenida Moises Roysen. 

h) Com o Distrito de Santana; 

Começa no encontro do Rio Tietà com o prolongamento 	ideal sul 	da 

Avenida 	Moises Roysen, 	e segue pelo Rio Tiete (sentido jusante), até 

a Ponte Cruzeiro do Sul. 



Folha 	 ......... 

..... 	 , 

tialluilusue. RITTUGQUIer" 
inhaella  

c) Com o Distrito do Bom Retiro: 

Começa no Rio Tietà sob a Ponte Cruzeiro do Sul, e segue por: Ponte 

Cruzeiro 	do Sul 	(sentido sul) 	(inclusive), Avenida 	Cruzeiro do Sul 

(inclusive), 	esquerda na 	Avenida do 	Estado 	(exclusive), 	até 	seu 

encontro com a Rua João Teodoro. 

d) Com o Distrito do Brás: 

Começa no encontro da Rua João Teodoro, com a Avenida do Estado e 

segue 	por: Rua João Teodoro 	(sentido leste) 	(exclusive), Rua Silva 

Teles 	(inclusive), direita na Rua Bresser (exclusive), até o encontro 

com a Rua Santa Rita. 

) Com o Distrito do Belém: 

Começa no encontro da Rua Santa Rita com a Rua Bresser e segue por: 

Rua Santa Rita (inclusive), esquerda na Rua Paulo Andrighetti 

(exclusive), prolongamento até o Rio Tietê. 

PARQUE DO CARMO 

a) Com o Distrito de Itaquera: 

Começa no cruzamento da Estrada do Pessego com as Ruas 	Agrimensor 

Sugaya 	e São 	Teodoro, e 	segue por: 	Rua São 	Teodoro 	(inclusive), 

esquerda 	na Rua 	Boleeiro 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	Itapitanga 

(inclusive), 	esquerda na 	Avenida Itaquera (exclusive), até o Córrego 

Verde. 

h) Com o Distrito da Cidade Lider: 

Começa na Ponte da Avenida Itaquera sobre o Córrego Verde e segue por 

Córrego 	Verde (sentido montante), 	direita 	no 	prolongamento 	ideal 

leste 	e Avenida Antônio de 	Sousa Queirós 	(exclusive), esquerda 	na 
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Avenida Maria Luisa Americano (inclusive), 	direita na Rua Estevão 

Dias 	Vergara (exclusive), 	esquerda na Rua Peixoto Viegas 	e seu 

prolongamento 	(exclusive), 	direita 	na Rua 	Lopes de 	Medeiros 

(inclusive), 	esquerda na 	Rua Joaquim Meira de Siqueira (inclusive), 

direita na Avenida Afonso de Sampaio e Sousa  (inclusive), 	até_o 
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cruzamento com as Avenidas Aricanduva e Rio das egltas. 

c) Com o Distrito de São Mateus:

).Sc;P:33r;  

Aricanduva e Rio das Pedras, e segue pela Avenida Aricanduva (sentido 

sudeste) (exclusive) e pelo Rio Aricanduva, até o foz do Córrego 

Caaguaçu. 

) Com o Distrito do Iguatemi: 

Começa na foz do Córrego Caaguaçu no Rio Aricanduva, e segue pelo Rio 

Aricanduva (sentido montante), até a Estrada do Pêssego. 

e) Com o Distrito de José Bonifácio: 

Começa na Ponte da Estrada do Pêssego sobre o Rio Aricanduva, e segue 

pela Estrada do Pêssego (inclusive), até o cruzamento com as Ruas 

Agrimensor Sugaya e São Teodoro. 

PEDREIRA 

IR Com o Municipio de Diadema: 
São 	os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Diadema, 	entre o 	limite municipal 	Diadema/São Bernardo do Campo e o 

espigão ao sul da Rua Pascoal Valva. 

YDAL1A - C. L saTEtecoukt—' 
Começa 	no cruzamento das Avenidas Afonso de SamproziónNelgaSousa, 
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WITUALIA C. L. SITIEI 
b) COM O Distrito da Cidade Ademar  ....... 	Aux. Leitztatirs ----- 

Começa 	no limite municipal São 	Paulo/Diadema, no 	espigão ao sul da 

Rua 	Pascoal Valva e segue por: espigão acima referido (sentido sul), 

direita 	no Ribeirão 	Apuras, direita no córrego paralelo à Rua Wilson 

Cantoni, 	esquerda na Rua 11 (inclusive) Avenida Professor Araújo Lima 

(inclusive), 	direita na Avenida Bento XV (exclusive), esquerda na Rua 

Papa Gregório Magno 	(inclusive), direita na Rua Frei 	Lourenço de 

Alcântara 	(exclusive)e seu prolongamento, direita no córrego paralelo 

à Rua Salvador Oliveira Pais, 	esquerda na 	linha de 	transmissão da 

Eletropaulo, 	direita no córrego paralelo à Rua Pontes de Morais até 

sua foz no córrego entre a Rua Ana Maria e a Avenida Marginal. 

c) Com o Distrito de Campo Grande: 

Começa na foz do córrego paralelo à Rua Pontes de Morais, no córrego 

que 	desce entre 	a linha 	ferroviária Fepasa e a Usina Piratininga, e 

segue por este 	(sentido jusante) 	até sua foz no Rio Grande ou 

Jurubatuba. 

d) Com o Distrito da Cidade Dutra: 

Começa no Rio Grande ou Jurubatuba, na foz do córrego da margem 

direita 	que 	passa entre 	a 	linha ferroviária 	Fepasa e 	a 	Usina 

Piratininga 	e segue por: Rio Grande ou Jurubatuba (sentido montante), 

eixo da Represa Billings, até o eixo do braço do Ribeirão Cocaia. 

e) Com o Distrito do Grajaii  : 

Começa no encontro do eixo da 	Represa Billings com o eixo do braço 

do 	Ribeirão Cocaia, 	e segue 	pelo eixo 	da Represa 	Billings, até 	o 

limite municipal São Paulo/Diadema. 
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a) Com o Municipio de Guarulhos: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

. Guarulhos, 	entre o 	Viaduto do 	Imigrante Nordestino e a foz do Rio 

Cabuçu de Cima ou Guapira no Rio Tietê. 

h) Com o Distrito da Vila Maria: 

Começa no limite municipal São Paulo/Guarulhos, na foz do Rio Cabuçu 

de Cima ou Guapira (no Rio Tietê), e segue pelo Rio Tietê (sentido 

jusante) até a Ponte do Aricanduva. 

) Com o Distrito do Tatuapé  : 

Começa no Rio Tietê, sob 	a Ponte do Aricanduva, e segue pela Ponte 

Aricanduva 	(inclusive) 	(sentido 	sudeste), 	Avenida 	Aricanduva 

(inclusive) 	e Viaduto 	Engenheiro Alberto 	Badra 	(inclusive) 	até 	o 

ponto que transpOe a linha Ferroviária RFFSA/CBTU. 

d) Com o Distrito da Vila Matilde: 

Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA sob o Viaduto Engenheiro 

Alberto 	Badra (Avenida Aricanduva) e 	segue pela 	linha ferroviária 

CBTU/RFFSA 	(sentido leste), até o prolongamento ideal sudoeste da Rua 

São Serapião. 

e) Com o Distrito de Artur Alvim: 

Começa 	na 	linha 	ferroviária 	CBTU/RFFSA, 	no 	prolongamento 	ideal 

sudoeste 	da Rua São 	Serapião, 	e 	segue 	por: 	linha ferroviária 

CBTU/RFFSA 	(sentido leste), esquerda no Viaduto Itinguçu (exclusive), 

Rua 	Júlio Sayago 	(exclusive), esquerda 	no 	Ribeirão 	Franquinho 	ou 

Santa Luzia, até o Córrego 	sem nome que corre paralelo à Rua Aricá- 

Mirim. 



f) Com o Distrito da Ponte Rasa: 
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Começa na foz do Córrego sem nome paralelo a Rua Aricá—Mirim no 

Ribeirão Franquinho ou Santa Luzia, pelo qual segue (sentido jusante) 

até a foz do Córrego Ponte Rasa. 

g) Com o Distrito de Cangaiba: 

Começa na foz do Córrego Ponte Rasa no Ribeirão Franquinho ou Santa 

Luzia, 	e segue 	por: Ribeirão 	Franquinho 	ou 	Santa Luzia 	(sentido 

jusante), 	direita na 	Avenida Cangalba 	(exclusive), esquerda na 	Rua 

Malacacheta 	(exclusive), esquerda na Avenida 	Doutor Assis Ribeiro 

(exclusive), 	direita na Avenida Gabriela Mistral (inclusive), Viaduto 

do 	Imigrante 	Nordestino 	(inclusive) 	até 	o 	limite 	municipal 	São 

Paulo/Guarulhos. 

PERDIZES 

a) Com o Distrito da Barra Funda: 

Começa no cruzamento das Ruas 	Doutor Veiga Filho e Paraguaçu com a 

Avenida 	Pacaembú, e 	segue por: Rua Paraguaçu (inclusive), direita na 

Rua 	Traipu (inclusive), 	esquerda na Rua Turiaçu (inclusive), direita 

a 	Praça Marrey 	Júnior 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua Turiaçu 

(inclusive), 	Rua 	Carlos 	Vicari 	(exclusive) 	até 	a 	Avenida 	Santa 

Marina. 

b) Com o Distrito da Lapa: 

Começa no encontro da Rua Carlos Vicari com a Avenida Santa Marina, e 

segue 	por: Rua Carlos Vicari (exclusive) (sentido oeste), esquerda na 

Rua 	Venâncio Aires (inclusive), direita na Rua Coriolano (exclusive), 

esquerda 	na Rua Doutor Miranda de Azevedo (inclusive), direita na Rua 
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Guiará 	(inclusive), esquerda 	na Rua Bárbara Heliodora 	(exclusive), 

direita 	na Praça 	Jesuino Bandeira 	(inclusive), 	Rua Marco Aurélio 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Aurélia 	(exclusive), até 	a Rua C 	ro 

Corá. Fra n.o 	
pron. 

o —.   

c) Com o Distrito do Alto de Pinheiros: 	 RAYDALIA C. L. 	COUR!  

Au s LcsIslaffve 
Começa no encontro das Ruas Aurélia, Cerro Corá e Heitor Penteado, e 

segue pela Rua Heitor Penteado (inclusive) até a Rua Paulistânia. 

d) Com o Distrito de Pinheiros: 

Começa no encontro das Ruas 	Heitor Penteado e Paulistânia, e segue 

pela 	Rua Heitor 	Penteado (inclusive) 	e pela Avenida Doutor Arnaldo 

(inclusive) até o viaduto sobre a Avenida Sumaré/Paulo VI. 

e) Com o Distrito do Jardim Paulista: 

Começa na Avenida Doutor Arnaldo, no viaduto sobre a Avenida Sumaré / 

Paulo VI e segue pela Avenida "Doutor Arnaldo (sentido leste) 

(inclusive) até a Rua Cardoso de Almeida. 

f) Com o Distrito da Consolação: 

Começa no encontro da Avenida Doutor Arnaldo com a Rua Cardoso de 

Almeida 	e segue 	por: Rua 	Cardoso de Almeida (inclusive), direita na 

Avenida Almirante Pereira 	Guimarães (exclusive), 	Avenida Arnolfo de 

Azevedo 	(exclusive), Avenida 	Pacaembu (exclusive), 	até o cruzamento 

com as Ruas Doutor Veiga Filho e Paraguaçu. 
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a) Com o Municipio de Caieiras: 

Sio os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

. Caieiras, 	entre o espigão da 	Serra do Jud (a oeste da Estrada José 

Lopes) e a foz do Ribeirão São Miguel (no Rio Juqueri). 

h) Com o Distrito de Anhanguera: 

Começa 	no limite municipal São Paulo/Caieiras, na foz do Ribeirão São 

Miguel 	(no Rio Juqueri), e segue pelo Ribeirão São Miguel até a Rua 

Rio Sapucaia do Sul. 

) Com o Distrito do Jaraguá  : 

Começa no Ribeirão São Miguel, no ponto em que é transposto pela Rua 

Rio 	Sapucaia do 	Sul, e 	segue por: 	Rua Rio Sapucaia do Sul (sentido 

leste) 	(inclusive), Rua 	Rio Jundiai 	(inclusive), direita no córrego 

que vem do Jardim Ipanema, 	esquerda no prolongamento ideal oeste e 

trecho 	norte da Rua Corruira 	(exclusive), seu 	prolongamento 	ideal 

leste, 	esquerda no Ribeirão Perus, direita no córrego Ajo á ou Vargem 

Grande, 	esquerda no 	Córrego paralelo à Estrada Di Sandro, direita na 

Estrada 	Di Sandro (inclusive), direita na Avenida Raimundo Pereira de 

Magalhães 	(inclusive), esquerda 	na Estrada 	que sai do quilômetro 23 

da 	Avenida Raimundo 	Pereira de 	Magalhães (inclusive), 	direita 	no 

Córrego que corre paralelo à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 

esquerda no prolongamento 	ideal 	nordeste da Rua João Gomes de 

Mendonça, 	espigão que 	separa o 	Sitio Botuquara da Parada de Taipas, 

espigão 	ao norte da Estrada 	José Lopes, 	até o limite municipal São 

Paulo/Caieiras. 
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RATDÁLIA C. L. EITTENCOIJA a) Com o Distrito de Perdizes: 
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Começa no encontro das Avenidas Paulo VI e Sumaré 	(sob a Avenida 

Doutor Arnaldo), e 	segue por: Avenida Doutor Arnaldo (sentido oeste) 

(exclusive), 	esquerda na Rua Heitor 	Penteado (exclusive) 	até a Rua 

Paulistânia. 

h) Com o Distrito do Alto de Pinheiros: 

Começa no encontro da Rua Paulistânia e Avenida Heitor Penteado, e 

segue 	por: Rua Paulistânia (inclusive) direita na Viela 2 (inclusive) 

Rua 	Heitor de 	Andrade 	(exclusive), 	esquerda na Rua Natingui 

(exclusive) , 	direita na 	Praça Roquete 	Pinto 	(inclusive), 	Avenida 

Professor Frederico Hermann 	Júnior (inclusive) 	e seu 	prolongamento 

até o Rio Pinheiros. 

c) Com o Distrito do Butantã  : 

Começa No Rio Pinheiros, 	no prolongamento da Avenida Professor 

Frederico 	Hermann 	Júnior, 	e 	segue pelo 	Rio 	Pinheiros 	(sentido 

montante) até a Ponte Eusébio Matoso. 

d) Com o Distrito do Morumbi: 

Começa 	no Rio 	Pinheiros, sob a Ponte Eusébio Matoso, pelo qual segue 

(sentido montante) até a Ponte Cidade Jardim. 

e) Com o Distrito do Itaim Bibi: 

Começa 	no Rio 	Pinheiros, sob 	a Ponte da Cidade Jardim, e segue por: 

Ponte 	Cidade 	Jardim 	(sentido 	leste) 	(inclusive), 	Avenida 	Cidade 

Jardim 	(inclusive), direita na Avenida Nove de Julho (inclusive), até 

a Avenida São Gabriel. 
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f) Com o Distrito do Jardim Paulista: 

Começa no encontro das Avenidas São Gabriel e Nove de Julho, e segue 

por: 	Avenida Nove de Julho 	(sentido nordeste) (exclusive), esquerda 

na Rua Groenlandia 	(exclusive), direita na Alameda Gabriel Monteiro 

da 	Silva (inclusive), 	esquerda na 	Avenida Brasil 	(exclusive), 	Rua 

Henrique 	Schaumann 	(inclusive), 	direita na 	Avenida 	Paulo 	VI 

(inclusive), até a Avenida Doutor Arnaldo. 
	1 Foihe n.o 	 . ,da proc. 

PIRITUBA TAIMLIÀ C. L DITTENCOLIM 
Aux. Logle1811v, 

a) Com o Distrito do Jaraguá  : 

Começa 	na Avenida Elisio Teixeira Leite, na ponte sobre o Córrego 

Carumbé, 	e 	segue 	por: 	Avenida Elisio 	Teixeira 	Leite 	(sentido 

noroeste) 	(inclusive), esquerda na Rua Silvério de 	Castro de Sousa 

(inclusive), 	direita na 	Rua Caxambu 	do Sul (inclusive), esquerda na 

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (inclusive), direita na linha 

de transmissão da Eletropaulo que passa pelo Jaraguá Clube Campestre 

(inclusive) direita na linha ferroviária CBTU/RFFSA, esquerda na reta 

de rumo leste que vem da Ponte da Rua José Alves de Meira no Córrego 

Ferrão, esquerda no Córrego Ferrão, esquerda na Rodovia dos 

Bandeirantes 	(inclusive), 	direita 	na 	Avenida 	Inácia 	de 	Toledo 

(inclusive),direita 	na Rua 	Manoel Bento 	Cruz (inclusive),direita na 

Rua Anhanguera (inclusive),esquerda no Ribeirão 	Vermelho, até a Foz 

do Córrego que desemboca defronte à Rua Roberto Boyle. 

h) Com o Distrito de São Domingos: 

Começa na foz do córrego que desemboca no Ribeirão Vermelho defronte 

à 	Rua Roberto 	Boyle, 	e 	segue 	por: 	Ribeirão 	Vermelho 	(sentido 



, 

• 

jusante), esquerda na Rua Jurubim (inclusive)esquerda na Avenida 

Mutinga 	(inclusive), direita 	na Rodovia dos Bandeirantes 	e 	Ponte 

(inclusive) até o Rio Tietê. 

c) Com o Distrito da Lapa: 

Começa no Rio Tietà, sob a Ponte da Rodovia 

n o 	
) 5 	 d,1-9"31 °. Folha n.o__ 	 -----  

"LIV4í0:-:;:se gue 

pelo Rio Tietà (sentido montante) até a Ponte Piqueri. 

d) Com o Distrito da Freguesia do Ó  : 

Começa no Rio Tiete, na 	Ponte Piqueri, 	e segue 	por: Ponte Piqueri 

(inclusive), 	Avenida 	General 	Edgar 	Facó 	(inclusive), 	direita 	na 

Avenida 	Fuad Lutfalla 	(exclusive), 	esquerda 	na 	Avenida 	Brasilina 

Vieira 	Simões (exclusive), 	Córrego que divide a Vila Iara e o Jardim 

Vitória até suas nascentes e prolongamento (no encontro da Avenida 

Elisio Teixeira Leite com a Rua Professor José Lourenço), esquerda na 

Avenida Elisio Teixeira Leite (exclusive), até a Rua Padre Aquiles 

Silvestre. 

e) Com o Distrito da Brasilândia: 

Começa no encontro da Avenida Elisio Teixeira Leite com a Rua Padre 

Aquiles Silvestre e segue pela Avenida Elisio Teixeira Leite (sentido 

norte) (inclusive), até o córrego Carumbé. 

PONTE RASA 

a) Com o Distrito de Ermelino Matarazzo: 

Começa no encontro 	das Avenidas 	São Miguel e Aguia de Haia, e segue 

por: 	Avenida São 	Miguel (sentido 	oeste) (inclusive), 	direita 	no 

Córrego Ponte Rasa até a Rua Olavo Egidio de Sousa Aranha. 



h) Com o Distrito de Cangaiba: 
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Lewigiativa 

Começa no Córrego Ponte Rasa, sob a Rua Olavo Egidio de Sousa Aranha, 

e segue pelo Córrego Ponte Rasa (sentido jusante), até o Ribeirão 

Franquinho ou Santa Luzia. 

c) Com o Distrito da Penha: 

Começa no Ribeirão Franquinho ou Santa Luzia, na Foz do Córrego Ponte 

Rasa, e segue pelo Ribeirão Franquinho ou Santa Luzia (sentido 

montante), até o Córrego sem nome paralelo à Rua Aricá—Mirim. 

d) Com o Distrito de Artur Alvim: 

Começa no Ribeirão Franquinho ou Santa Luzia, na foz do Córrego sem 

nome que corre paralelo à Rua Aricá—Mirim, e segue por: Córrego acima 

referido, direita na Avenida Nicolau Jacinto (inclusive), Rua Sonho 

Gaucho (inclusive), até a Avenida Aguia de Haia. 

e) Com o Distrito de Itaquera: 

Começa no encontro da Avenida Aguia de Haia com as Ruas Sonho Gaúcho 

e Terra Brasileira, e segue pela Avenida Aguia de Haia (inclusive) 

até a Avenida Imperador. 

f) Com o Distrito da Vila Jacui: 

Começa no cruzamento das Avenidas Aguia de Haia e Imperador, e segue 

pela Avenida Aguia de Haia (sentido norte) (inclusive), até a Avenida 

São Miguel. 

RAPOSO TAVARES 

a) Com o Municipio de Osasco: 

São 	os mesmos 	limites do Municipio de 	São Paulo com o Municipio de 

Osasco entre o espigão a oeste da Rua Governador Lucas Nogueira 
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Garcez e a cabeceira sudoriental 	do Ribeirão Carapicuiba (ponto de 

convergència 	dos 	limites 	municipais 	Osasco/Cotia, 	Cotia/Embu 	e 

Embu/Taboão da Serra). 
n 	 ed 19A. 
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-----Ma1W 
Sio os mesmos 	limites do. Municipio de Sao Paulo cm 6—  unielpio de 

Taboão 
	

da Serra, 	entre 	a 	cabeceira sudoriental 	do Ribeirão 

Carapicuiba e Rua Bertoldo Di Giovanni. 

c) Com o Distrito da Vila Sónia: 

Começa no limite municipal São Paulo/Taboão da Serra, na Rua Bertoldo 

Di 	Giovanni e 	segue por: 	Rua 	Bertoldo 	Di 	Giovanni 	(inclusive), 

direita 
	

na Rua Denis Chaudet 	(exclusive) limites 	do Parque Raposo 

Tavares 
	

(sentido anti—horário), 	direita na 	Rua Teimo 	Coelho 	Filho 

(inclusive), até a Rodovia Raposo Tavares. 

d) Com o Distrito do Butantã  : 

Começa no encontro da Rua Telmo Coelho Filho com a Rodovia Raposo 

Tavares 
	

e segue 	pela Rodovia 	Raposo Tavares 	(sentido oeste) 

(exclusive), 	até a Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia (no 

km 14.8). 

e) Com o Distrito do Rio Pequeno: 

Começa no encontro da Rodovia Raposo Tavares com a Avenida Engenheiro 

Heitor 
	

António Eiras Garcia (no km 14.8), e segue por: Rodovia Raposo 

Tavares 
	

(sentido oeste) 	(inclusive), direita na Rua Governador Lucas 

Nogueira 
	

Garcez (exclusive), 	esquerda na Rua André João (inclusive), 

direita 	no prolongamento 	ideal da 	Rua dos 	Piemonteses, esquerda no 

espigão 	paralelo à 	Rua Lucas 	Nogueira Garcez até o limite municipal 

São Paulo/Osasco. 

b) Com o Municipio de Taboão da Serra: 
CM' 
.. 	 '• 	 • •• 
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a) Com o Distrito do Bom Retiro: 	 - AuLligIttaitlp 

Começa no cruzamento da Rua Mau á com a Avenida Prestes Maia, e segue 

pela Rua Maud (sentido oeste) (inclusive) até a Rua do Triunfo. 

h) Com o Distrito de Santa Cecilia: 

Começa no encontro da Rua Mau á com a Rua do Triunfo, e segue por: 

Rua 	Mauá 	(sentido 	oeste) 	(inclusive), 	Avenida 	Duque 	de 	Caxias 

(inclusive), 	direita no 	Largo do 	Arouche (inclusive) até o encontro 

das Ruas Jaguaribe e Amaral Gurgel. 

) Com o Distrito da Consolação: 

Começa no encontro da Rua Jaguaribe com a Rua Amaral Gurgel, e segue 

por: Rua Amaral Gurgel (inclusive), Rua João Guimarães Rosa 

(inclusive), ligação Leste-Oeste (inclusive), até a Rua Avanhandava. 

d) Com o Distrito da Bela Vista: 

Começa na ligação Leste-Oeste, 	no ponto em que transpOe a Rua 

Avanhandava, 	e segue 	por essa 	ligação, (sentido leste) (incluindo o 

Viaduto 	Julio de Mesquita Filho 	e Praça 	Pérola 	Byington) 	e pelo 

Viaduto Jaceguai (inclusive) até a Avenida 23 de Maio. 

e) Com o Distrito da Se  : 

Começa 	na Avenida 	23 de 	Maio, sob o viaduto Jaceguai, e segue por: 

Avenida 	23 de 	Maio (sentido 	norte) (exclusive), 	Parque 	Anhangabaú 

(inclusive), 	Avenida Prestes 	Maia (inclusive) até seu encontro com a 

Rua Maud. 
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a) Com o Municipio de Osasco: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Osasco 	entre a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e o espigão 

paralelo à Rua Governador Lucas Nogueira Garcez. 

h) Com o Distrito de Raposo Tavares: 

Começa 	no limite municipal São 	Paulo/Osasco, no 	espigão paralelo à 

Rua Governador Lucas Nogueira Garcez, 	e segue por: 	espigão acima 

referido 	(sentido sudeste), 	direita no 	prolongamento ideal norte da 

Rua 	dos Piemonteses, 	esquerda na Rua André João (exclusive), direita 

na 	Rua Governador Lucas Nogueira 	Garcez 	(inclusive), 	esquerda na 

Rodovia Raposo Tavares 	(exclusive), até 	a Avenida Engenheiro Heitor 

Antonio Eiras Garcia (no km 14,8). 

c) Com o Distrito do Butantã  : 

Começa no encontro da Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia 

com 	a Rodovia Raposo Tavares 	(no km 	14.8), e 	segue 	por: 
	

Avenida 

Engenheiro 	Heitor 	Antonio 	Eiras 	Garcia 
	

(sentido 
	

nordeste) 

(inclusive), 	esquerda 	na 	Avenida Corifeu 	de Azevedo 
	

Marques 

(inclusive), 	direita nos 	limites da 	Cidade Universitária Armando de 

Salles Oliveira, até o Ribeirão Jaguaré . 

d) Com o Distrito do Jaguaré  : 

Começa no ponto em que o Ribeirão Jaguaré encontra os limites da 

Cidade 	Universitária Armando 	de Salles Oliveira (proximidades da Rua 

Miguel 	Frias e 	Vasconcelos), e 	segue por: Ribeirão Jaguaré (sentido 

montante), 	direita na Avenida Corifeu de Azevedo Marques (exclusive), 

até o limite municipal Sio Paulo/Osasco. 
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a) Com o Município de São Bernardo do Campo: 

São 	os mesmos 	limites do Município de São Paulo com o Município de 

São Bernardo do Campo, no seu trecho norte. 

h) Com o Município de São Caetano do Sul: 

São os mesmos 	limites do Município de São Paulo com o Município de 

São Caetano do Sul, 	entre o 	limite municipal 	São Bernardo do 

Campo/São Caetano do Sul, e a Avenida Almirante Delamare. 

c) Com o Distrito do Ipiranga: 

Começa 	no limite municipal São 	Paulo/São Caetano do Sul, na Avenida 

Almirante 	Delamare, 	e 	segue por: 	Avenida Almirante Delamare 

(exclusive), 	esquerda na 	ligação das 	Avenidas Juntas 	Provisórias e 

Presidente Tancredo Neves 	(exclusive), Avenida Presidente Tancredo 

Neves (exclusive), até a Rua Vergueiro. 

d) Com o 	Distrito do Cursino: 

Começa no encontro da Rua Vergueiro com a Avenida Presidente Tancredo 

Neves, 	e segue por: Avenida 	Presidente Tancredo Neves (sentido sul) 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Nossa 	Senhora 	da 	Saúde 	(inclusive), 

direita 	na Rua 	Piloto 	(inclusive), 	esquerda 	na 	Rua 	Dom 	Vilares 

(exclusive), 	direita 	na 	Rua 	Coraim 	Machado 	(exclusive), 	Córrego 

Moinho 	Velho, 	direita 	no 	prolongamento 	e Rua 	Henri 	Lebasque 

(exclusive), 	esquerda na Avenida do Cursino (exclusive), até o limite 

municipal São Paulo/São Bernardo do Campo/Diadema. 
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a) Com o Distrito do Bom Retiro: 
	 Aut. Legfaltem. 

Começa no encontro da Rua Mau, com a Rua do Triunfo e segue por: 

prolongamento 	ideal Noroeste da Rua do Triunfo, 	linha ferroviária 

Fepasa, 	direita no Viaduto Engenheiro Orlando 	Murgel 	(exclusive), 

Avenida Rudge (exclusive), 	até sua confluência com 	a Ponte da Casa 

Verde e a Avenida Doutor Abrãao Ribeiro. 

h) Com o Distrito da Barra Funda: 

Começa na confluência das Avenidas Doutor Abraão Ribeiro e Rudge com 

a Ponte da Casa Verde e segue por: 	Avenida Doutor Abraão Ribeiro 

(inclusive) 	Viaduto 	Pacaembu 	(inclusive), 	Avenida 	Pacaembu 

(inclusive) até a Rua Doutor Veiga Filho. 

c) Com o Distrito da Consolação: 

Começa no encontro da Rua Doutor Veiga Filho com a Avenida Pacaembu e 

segue por: Rua Doutor Veiga Filho (inclusive), Rua Jaguaribe 

(inclusive), até a Rua Amaral Gurgel. 

d) Com o Distrito da República: 

Começa no encontro da Rua Jaguaribe com a Rua Amaral Gurgel e segue 

por: Largo do Arouche (exclusive), Rua Mau á (exclusive) até a Rua do 

Triunfo. 

SANTANA 

a) Com o Distrito do Mandaqui: 

Começa no encontro da Avenida Agua Fria com a Rua José de Albuquerque 

Medeiros, 	e segue 	por: Avenida 	Agua Fria (sentido sul) (inclusive), 
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direita 	na rua Mariquinha Viana 	(inclusive), 	esquerda na Avenida 

Engenheiro Caetano Alvares 	(exclusive), até seu cruzamento com a 

Folha mo 
Avenida Imirim. 	Li 3 prec. 

do 	lj 
D.O 

h) Com o Distrito da Casa Verde: ---PANALJA-C-Lágá tualtsi_ 

Começa 	no cruzamento das Avenidas Imirim e Engenhelfj— rietano 

Alvares, 	e segue 	por: 	Avenida 	Imirim 	(sentido 	sul) 	(inclusive), 

direita 	na Rua Ana Ribeiro (exclusive), esquerda na Rua Valdomiro da 

Silveira 	(exclusive), Rua 	Maria Curupaiti 	(exclusive), 	direita 	na 

Avenida 	Brás Leme 	(exclusive), esquerda no limite do Campo de Marte, 

direita 	na Avenida 	Olavo Fontoura 	(inclusive), esquerda na Ponte da 

Casa Verde (exclusive), 	até seu 	ponto médio de transposição do Rio 

Ti et. 

c) Com o Distrito do Bom Retiro

• Começa no Rio Tiete, sob 	a ponte da Casa Verde, pelo qual 	segue 

(sentido montante), até a Ponte Cruzeiro do Sul. 

d) Com o Distrito do Pari: 

Começa 	no Rio Tiete, sob 	a Ponte Cruzeiro do 	Sul, pelo qual segue 

(sentido 	montante), até o prolongamento 	ideal sul da Avenida Moisés 

Roysen. 

e) Com o Distrito de Vila Guilherme: 

Começa no Rio Tietè, no 	prolongamento ideal 	sul da Avenida Moisés 

Roysen 	e segue 	por: 	prolongamento 	e Avenida 	Moisés 	Roysen 

(exclusive), 	direita na Avenida Zaki Narchi (inclusive), Avenida Luis 

Dumont Villares (exclusive), até a Rua Major João Nunes. 

f) Com o Distrito do Tucuruvi: 

Começa no encontro da Avenida Luis Dumont 	Villares com a Rua Major 
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João 	Nunes, e 	segue por: 	Avenida Luis 	Dumont 	Villares 	(sentido 

norte) 	(exclusive), esquerda 	na Rua Tomé Portes (exclusive), Rua do 

Tramway 	(exclusive), esquerda na Rua Lagoa Verde (exclusive), direita 

na Avenida Nova Cantareira (inclusive), esquerda na Rua José de 

Albuquerque Medeiros (inclusive), até seu encontro com a Avenida Agua 

Fria. 

SANTO AMARO 

a) Com o Distrito da Vila Andrade: 

Começa no Rio 	Pinheiros, sob 	a Ponte Morumbi Nova, e segue pelo Rio 

Pinheiros (sentido montante) até a Ponte João Dias. 

h) Com o Distrito do Jardim São Luis: 

Começa 	no Rio 	Pinheiros, sob 	a Ponte 	João Dias, 	pelo qual 	segue 

(sentido montante) até a foz do Rio Guarapiranga. 

c) Com o Distrito do Socorro: 

Começa na foz 	do Rio 	Guarapiranga no Rio Pinheiros, pelo qual segue 

(sentido montante e com o nome de Rio Grande ou Jurubatuba), até a 

Ponte do Socorro. 
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Começa no Rio Grande ou Jurubatuba, sob a Ponte do Socorro (sentido 

nordeste) 	(inclusive), Avenida Vitor Manzini (inclusive), direita da 

Praça 	Dom Francisco de Souza 	(inclusive), Avenida Washington Luis 

(inclusive) até a Avenida Interlagos. 

e) Com o Distrito da Cidade Ademar: 

Começa no encontro das Avenidas Washington Luis e Interlagos, segue 

pela Avenida Washington Luis (sentido nordeste) (inclusive) até a 

Avenida Vicente Rao. 

f) Com o Distrito de Campo Belo: 

Começa 	na Avenida Vicente Rao, 	sob o 	Viaduto Washington 	Luis, 	e 

segue pela Avenida Vicente Rao 	(inclusive) 	até 	a Avenida Santo 

Amaro. 

g) Com o Distrito do Itaim Bibi: 

Começa no cruzamento das Avenidas Roque Petroni Júnior e Vicente Rao 

com a Avenida Santo Amaro, e segue por: Avenida Roque Petroni Júnior 

(inclusive), Ponte Morumbi Nova (inclusive), até o Rio Pinheiros. 

SÃO DOMINGOS 

a) 	Com o Municipio de Osasco: 

São 	os mesmos 	limites do 	Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Osasco, 	entre o limite Sul do Parque Estadual do Jaragua e a Rodovia 

Anhanguera (Km 16). 

h) Com o Distrito de Jaguara: 

Começa 	no limite 	municipal São 	Paulo/Osasco, na Rodovia Anhanguera 

(Km 16) e segue pela Rodovia Anhanguera (exclusive) até o Rio Tiete. 

d) Com o Distrito de Campo Grande: 



c) Com o Distrito da Lapa: 

Começa no Rio Tietê, sob a Ponte da Rodovia Anhanguera, e segue pelo 

montante) até 	a Ponte 	da Rodoyia 	dos 

Folha mo 	.... deprOC• 

gA ALIN a L. 	WWUM 
- 	Au. Leal divo 

Começa na Ponte da Rodovia dos Bandeirantes (exclusive), esquerda na 

Avenida Mutinga (exclusive), direita na Rua Jurubim (exclusive), 

direita no Ribeirão Vermelho, até o córrego que desemboca defronte à 

Rua Roberto Boyle. 

e) 	Com o Distrito de Jaraguá  : 

Começa na foz do córrego que desemboca no Ribeirão Vermelho defronte 

à Rua Roberto Boyle, e segue por: córrego acima referido, esquerda 

no limite do Parque Estadual do Jaragua, até o limite municipal São 

Paulo/Osasco. 

SÃO LUCAS 

a) 	Com o Municipio de São Caetano do Sul  

São os mesmos 	limites do 	Municipio de São Paulo com o Municipio de 

São Caetano do Sul, entre 	a Avenida Engenheiro Tomás Magalhães e o 

limite municipal São Caetano do Sul/Santo André. 

h) Com o Municipo de Santo André  

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Santo André, entre o limite municipal São Caetano do Sul/Santo André 

e a Avenida do Oratório. 

Rio 	Tietè 	(sentido 

Bandeirantes. 

d) Com o Distrito de Pirituba: 
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c) Com o Distrito de Sapopemba 	 Auz. Logla~ 

Começa no limite municipal São Paulo/Santo André, 	na Avenida do 

Oratório, 	e segue 	por: Avenida do Oratório (inclusive), direita na 

Rua João Antônio Fontes (exclusive), 	esquerda na Avenida Professor 

Luis 	Inácio de Anhaia Melo (inclusive), direita no prolongamento sul 

da 	Rua Juiz 	de Fora, 	Rua Juiz 	de Fora 	(exclusive), 	esquerda na 

Avenida Sapopemba (exclusive), até a Estrada da Barreira Grande. 

d) Com o Distrito da Vila Formosa  

Começa no encontro da Avenida Sapopemba com a Estrada da Barreira 

Grande, 	e segue 	por: 	Avenida 	Sapopemba 	(sentido 	noroeste) 

(exclusive) 	esquerda na 	Rua Luis Ferreira da Silva (exclusive), até 

a Rua Antônio Gomes. 

e) Com o Distrito da Agua Rasa: 

Começa no cruzamento da Rua António Gomes com a Avenida Luis 

Ferreira 	da Silva, 	e segue 	por: Rua Antônio Gomes 	(sentido sul), 

(exclusive), 	direita na 	Avenida Vila 	Ema (inclusive), 	até 	a 	Rua 

Domingos Afonso. 

f) Com o Distrito da Vila Prudente: 

Começa no encontro da Avenida Vila Ema com a Rua Domingos Afonso, e 

segue 	por: Rua Domingos Afonso (sentido sul) (exclusive), direita na 

Avenida 	Professor Luis 	Inácio de 	Anhaia Melo (exclusive), esquerda 

na Avenida Jacinto Menezes Palhares e seu prolongamento paralelo ao 

córrego 	(inclusive), 	prolongamento e Avenida Brumado de Minas 

(inclusive), 	esquerda na Rua Orlando Calixto (inclusive), direita na 

Rua 	Cândido 	Sales 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	José 	Macedo 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Rosário do Catete (exclusive), direita 

na 	Rua Gaspar 	Barreto (inclusive), 	esquerda na Rua 	Costa 	Barros 



SÃO MATEUS 

.97. 

(inclusive), 	direita na Rua Pereira de Avelar (inclusive), Avenida 

Engenheiro Tomás Magalhães 	(inclusive), até o limite municipal São 

Paulo/São Caetano do Sul. Folha n.o 
.......... de píoe. 

..... .d3 

Mie Laglatative 

a) Com o Municlpio de Santo André  : 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Santo André, no trecho entre a Rua Tenente Lauro Sodré (exclusive) e 

o limite municipal Santo André/Mauá. 

h) 	Com o Municipio de Mauà  : 

São 	os mesmos 	limites do Municipio de Sio Paulo com o Municipio de 

Mau, 	no trecho entre o 	limite municipal 	Santo André/Mauá e 	a 

Avenida Adélia Chohfi. 

c) Com o Distrito de São Rafael: 

Começa 	no limite municipal São Paulo/Mauá na Avenida Adélia Chohfi, 

e 	segue por: 	Avenida Adélia Chohfi (inclusive), direita na Rua Frei 

Antonio 	Ventura (exclusive), 	prolongamento da cabeceira do córrego 

que nasce próximo 	à junção das Avenidas Satélites e Sapopemba, esse 

mesmo 	Córrego e a Avenida Mariana de Souza Guerra 	(exclusive), 

esquerda 	na Avenida Bassano Del 	Grappa (exclusive) 	até a Avenida 

Gonçalves da Costa. 

d) Com o Distrito do Iguatemi: 

Começa no Córrrego Caaguaçú, no encontro das Avenidas Bassano dei 

Grappa e Gonçalves da Costa, e segue pelo Córrego Caaguaçú (sentido 

jusante) até a sua foz no Rio Aricanduva. 



e) Com o Distrito do Parque do Carmo: 

Folha 	 dd v110. 
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Começa na foz do Córrego Rio Caaguaçú no Rio Aricanduva, e segue 

pelo 	Rio Aricanduva 	(sentido jusante) 	e Avenida 	Aricanduva 

(inclusive), 	até a confluencia com as Avenidas Afonso de Sampaio e 

Sousa, e Rio das Pedras. 

f) Com o Distrito da Cidade Lider: 

Começa na Avenida Aricanduva, no cruzamento das Avenidas Afonso de 

Sampaio e Sousa, e Rio das Pedras, e segue pela Avenida Aricanduva 

(inclusive) até a Avenida Arraias do Araguaia. 

g) Com o Distrito de Aricanduva: 

Começa no encontro das Avenidas Aricanduva e Arraias do Araguaia, e 

segue pela Avenida Arraias do Araguaia (exclusive) e Córrego Inhumas 

até a Estrada da Barreira Grande. 

h) Com o Distrito de Sapopemba: 

Começa na Ponte da Estrada da Barreira Grande sobre o Córrego 

Inhumas, 	e segue 	por: Córrego 	Inhumas (sentido montante), esquerda 

no 	prolongamento e Rua Cachoeira do Campo 	(inclusive), direita na 

Rua 	Douradoquara 	(inclusive), 	esquerda 	na 	Rua 	Taiobeiras 

(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	Guidoval 	(inclusive), 	esquerda 	na 

' Estrada 	do Tanque 	(exclusive), 	direita 	no 	prolongamento da 	Rua 

Ucrània, 	direita na 	Rua São 	José do Divino (exclusive), direita na 

Rua 	Barra do 	Caeté (exclusive), 	direita na 	Rua Ijaci (inclusive), 

direita no Oleoduto da Petrobrás, 	esquerda na Rua Francesco Usper 

(exclusive), 	esquerda no Oleoduto da 	Petrobrás, esquerda na Adutora 

Sapopemba, 	direita na 	linha de 	transmissão Eletropaulo 	paralela à 

Rua 	Doutor Paulo Carneiro, direita na Avenida Sapopemba (exclusive), 
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esquerda na Rua Tenente Lauro Sodré 	(exclusive) 	até o limite 

municipal São Paulo/Santo André. 

SÃO MIGUEL 

.........i_ da proCh 

'j 3 19 ........ 

BAYDA 
a) 	Com o Municipio de Guarulhos: 	

LIA C. SITTENCOUR1  
Laglélellve 

Sd0 	os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Guarulhos, 	entre a 	antiga foz 	do Rio 	Itaquera, no antigo leito do 

Rio Tieté, e 	a foz 	do Rio 	Jacu no Rio Itaquera, que hoje ocupa o 

antigo leito do Rio Tieté. 

h) 	Com o Distrito de Vila Jacui: 

Começa 	no limite municipal São 	Paulo/Guarulhos, na foz do Rio Jacu 

no Rio Itaquera que hoje ocupa o antigo leito do Rio Tiete, e segue 

por: 	Rio 	Jacu (antigo 	leito do 	Rio Tieté), 	direita no Rio Jacú, 

esquerda 	na Avenida 	São Miguel 	(exclusive), direita 	na Rua 	Vilma 

(exclusive), 	esquerda na 	Avenida Afonso 	Lopes 	Baião 	(exclusive), 

direita 	na 	Avenida 	Pires 	do 	Rio 	(inclusive), 	até 	a 	Avenida 

Imperador. 

c) Com o Distrito de Itaquera: 

Começa no encontro das Avenidas 	Imperador e Pires do Rio, e segue 

por: 	Avenida Pires do Rio (sentido sul) (inclusive), esquerda na Rua 

Rio 	Bom 	(inclusive) 	e 	seu 	prolongamento, 	esquerda 	na 	linha 

ferroviária RFFSA/CBTU, até a Rua Bento Munhoz. 

d) Com o Distrito do Lajeado: 

Começa 	na linha ferroviária CBTU/RFFSA (linha tronco), na Rua Bento 

Munhoz, 	e segue 	pela Rua Bento Munhoz (sentido leste) (exclusive) e 

pela Avenida Coroa de Frade (exclusive) até o Rio Itaquera. 
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e) Com o Distrito de Vila Curuçá  : 	 .100. 

Começa na Ponte da Avenida Coroa de Frade sobre o Rio Itaquera, pelo 

qual 	segue (sentido 	jusante) até a 	linha ferroviária RFFSA/CBTU 

(ramal Calmon Viana). 

f) Com o Distrito do Jardim Helena: 

Começa na Ponte da linha ferroviária RFFSA/CBTU (ramal Calmon Viana) 

sobre 	o Rio 	Itaquera, e 	segue por: Rio Itaquera (sentido jusante), 

até 	sua (antiga) 	foz no antigo leito do Rio Tiete, limite municipal 

São Paulo/Guarulhos. 

SÃO RAFAEL 

a) 	Com o Municipio de Mauá  : 

São 	os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Mauá, entre a Avenida Adélia Chohfi e o Espigão Caaguaçú/Cochos. 

h) 	Com o Distrito do Iguatemi: 

Começa 	no 	limite 
	

municipal 	São 	Paulo/Mauá, 	no 	espigão 

Caaguaçú/Cochos, 	e segue 	por: 	Espigão Caaguaçú 	(sentido 	norte), 

Cabeceira e Córrego Mombaça, esquerda na Adutora do Rio Claro, 

direita 	no 	Córrego 	paralelo 	à Rua António 	Medeiros, 	Avenida 

Gonçalves 	da Costa 	(exclusive), até 	a Avenida 	Bassano Dei 	Grappa 

(Córrego Caaguaçú). 

c) Com o Distrito de São Mateus  

Começa no encontro das Avenidas Bassano Del 	Grappa e Gonçalves da 

Costa, 	e segue 	por: Avenida Bassano Dei Grappa (inclusive), direita 

na Avenida Mariana de Sousa Garra (inclusive) 	e córrego 	até sua 

cabeceira próxima 	a esquina das Avenidas 	Satélite e Sapopemba, 
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prolongamento dessa cabeceira, Rua Frei António Ventura (inclusive), 

esquerda 	na Avenida Adélia Chohfi (exclusive) até o limite municipal 

São Paulo/Maud. 

SAPO PEMBA 

ÇAYDALIA C. L. EITTENCOURI 
Aux. Leglilettn 

a) Com o Municipio de Santo André  : 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Santo André, entre a Avenida do Oratório e a Rua Tenente Lauro 

Sodré. 

h) Com o Distrito de São Mateus: 

Começa 	no limite municipal São 	Paulo/Santo André, 	na Rua Tenente 

Lauro Sodré, e 	segue por: 	Rua Tenente Lauro 	Sodré 	(inclusive), 

direita 	na Avenida Sapopemba 	(inclusive), 	esquerda na 	linha de 

transmissão 	da Eletropaulo 	paralela à Rua Dr. Paulo Carneiro Maia, 

esquerda na Adutora Sapopemba, direita no Oleoduto da Petrobrds, 

direita 	na Rua Francesco Usper 	(inclusive), direita no Oleoduto da 

Petrobrás, 	esquerda na 	Rua Ijaci 	(exclusive), direita na Rua Barra 

do 	Caeté 	(inclusive), 	esquerda 	na 	Rua 	São 	José 	do 	Divino 

(inclusive), 	direita no 	prolongamento da 	Rua Ucrânia, 	esquerda na 

Estrada 	do Tanque 	(inclusive), direita na Rua Guidoval (exclusive), 

esquerda 	na Rua 	Taiobeiras (exclusive), direita na Rua Douradoquara 

(exclusive), 	esquerda 	na 	Rua 	Cachoeira 	do 	Campo 	(exclusive) 	e 

prolongamento, 	direita no 	Córrego Inhuma, até a Estrada da Barreira 

Grande. 



.102. c) Com o Distrito de Aricanduva: 

Começa na Ponte da Estrada da Barreira Grande sobre o Córrego 

Inhumas, e segue pela Estrada da Barreira Grande (inclusive) até a 

Rua Manoel Ferreira Pires. 
...... do proc. 

X —  e3 	 
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Começa no encontro da Estrada da Barreira 	T.ande-com-a,Rua:UnAel 

Ferreira Pires, e segue pela Estrada da Barreira Grande 	(sentido 

oeste) (inclusive) até a Avenida Sapopemba. 

e) 	Com o Distrito de São Lucas: 

Começa no encontro da Avenida Sapopemba com a Estrada da Barreira 

Grande, 	e 	segue 	por: 	Avenida Sapopemba 	(sentido sudeste) 

(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	Juiz 	de 	Fora 	(inclusive) 	e 	seu 

prolongamento 	sul, esquerda 	na Rua Professor Luis Inácio de Anhaia 

Melo 	(exclusive), direita 	na Rua 	José Antônio 	Fontes (inclusive), 

esquerda 	na Avenida do Oratório 	(exclusive) até o limite municipal 

Sio Paulo/Santo André. 

SAGIDE 

a) 	Com o Distrito da Vila Mariana: 

Começa 	na Avenida Doutor Ricardo Jafet, sob o Viaduto Ricardo Saigh, 

(sentido 	oeste) (exclusive) e Rua Loefgreen(exclusive) até a Avenida 

Rubem Berta. 

h) 	Com o Distrito de Moema: 

Começa no encontro da Avenida Rubem Berta com a Rua Loefgreene segue 

pela Avenida Rubem Berta (sentido sul) (exclusive) e Viaduto Julio 

da Costa Aguiar (exclusive) até a Avenida dos Bandeirantes. 

Folha n.o •  

n 
d) 	Com o Distrito da Vila Formosa: 
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c) Com o Distrito do Campo Belo: 

Começa na Avenida dos Bandeirantes, 	sob o Viaduto Julio da Costa 

Aguiar, 	e segue 	por: Avenida dos 	Bandeirantes 	(sentido 	sudeste) 

(inclusive), 	direita no 	limite do Aeroporto de Congonhas, 	até o 

acesso da Avenida dos Bandeirantes à Avenida Pedro Bueno. 

d) Com o Distrito do Jabaquara: 

Começa no limite do Aeroporto de Congonhas, no acesso da Avenida dos 

Bandeirantes 	à Avenida Pedro Bueno, 	e segue por: 	acesso 	acima 

referido 	(sentido sul) (inclusive), esquerda na Rua e Viaduto Arapuã 

(inclusive), 	direita na 	Rua Afonso D'Escragnole Taunay (inclusive), 

Viaduto 	Ministro 	Aliomar 	Baleeiro 	(inclusive) 	até 	a Avenida 

Professor Abraão de Morais. 

e) Com o Distrito do Cursino: 

Começa na Avenida Professor Abraão de Morais, sob o Viaduto Ministro 

Aliomar Baleeiro, e 	segue pela Avenida Professor Abraão de Morais 

(sentido 
	

norte) 	(inclusive) 	e Avenida 	Doutor 	Ricardo 	Jafet 

(inclusive), até o Viaduto Eduardo Saigh. 

SE 

	

) 	Com o Distrito do Bom Retiro: 

Começa no encontro da Rua Mau d com a Avenida do Estado, e segue pela 

Rua Mau á (inclusive) até a Avenida Prestes Maia. 

	

h) 	Com o Distrito da República: 

Começa no cruzamento da Avenida Prestes Maia com a Rua Mau, e segue 

por: 
	

Avenida 	Prestes 	Maia 	(exclusive), 	Parque 	Anhangabaú 

(exclusive), Avenida 23 de Maio (inclusive) até o Viaduto Jaceguai. 
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c) Com o Distrito da Liberdade: 

Começa na Avenida 23 de Maio, sob o ViadifitYÕÁLtactegiiàãlif,X0,segue por: 
Au LqWWNW 

Viaduto 	Jaceguai (sentido 	leste) (inclusive), 	ligação 	leste—oeste 

(inclusive), 	Viaduto do 	Glicério 	(inclusive) 	até 	o 	encontro 	da 

Avenida Prefeito Passos com a Rua Antonio de Sã. 

d) Com o Distrito do Cambuci: 

Começa no encontro da Avenida Prefeito Passos com a Rua Antonio de 

Sá, e segue por: Rua Antonio de Sã (inclusive) esquerda na Avenida 

do Estado (exclusive) até a Rua da Moóca. 

e) Com o Distrito do Brás: 

Começa no encontro da Avenida do Estado com as Ruas da Moóca e da 

Figueira, 	e segue 	por: Rua 	da Figueira 	(trecho ao 	sul da Avenida 

Radial 	Leste — exclusive e 	trecho ao 	norte — 	inclusive), Avenida 

Mercúrio 	(inclusive), direita 	na Avenida 	do Estado (inclusive) até 

seu encontro com a Rua Mauá. 

SOCORRO 

a) 	Com o Distrito do Jardim São Luis: 

Começa 	no encontro do Rio Guarapiranga com o Rio Grande ou 

Jurubatuba, 	e segue 	por: 	Rio 	Guarapiranga, 	eixo 	da represa do 

Guarapiranga, 	até o encontro com o prolongamento ideal sudoeste da 

Rua Tchecoslováquia. 

h) 	Com o Distrito da Cidade Dutra: 

Começa no eixo da Represa do Guarapiranga, no ponto de encontro com 

o 	prolongamento ideal 	sudoeste da Rua Tchecoslováquia, e segue por: 

prolongamento 	e Rua 	Tchecoslováquia 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 

	j 	do proc. ( Folha n.o 
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Mahatma 	Gandhi 	(inclusive), 	esquerda 	na 	Avenida 	Interlagos 

(exclusive), 	Ponte 	Jurubatuba 	(exclusive) 	a 	Rio Grande 	ou 

Jurubatuba. 	de oc. 
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Começa no Rio Grande ou Jurubatuba, sob a Ponte Jurubatuba e segue 

pelo rio (sentido justante) até a Ponte do Socorro. 

d) Com o Distrito de Santo Amaro: 

Começa no Rio Grande ou Jurubatuba, sob a Ponte do Socorro, e segue 

pelo Rio Grande ou Jurubatuba até seu encontro com o Rio 

Guarapiranga. 

TATUAPE 

a) 	Com o Distrito de Vila Maria: 

Começa 	no Rio Tiete, 	sob 	a 	Ponte Aricanduva, 	pelo qual 	segue 

(sentido jusante) até a Ponte Tatuapé. 

h) 	Com o Distrito de Belém: 

Começa no Rio Tiete, sob a Ponte Tatuapé, e segue pela Ponte Tatuapé 

e Avenida Salim Farah Maluf (inclusive) até o limite sul do 

Cemitério da Quarta Parada. 

c) 	Com o Distrito da Agua Rasa: 

Começa 	na Avenida 	Salim Farah 	Maluf, no limite sul do Cemitério da 

Quarta 	Parada, e 	segue por: Avenida Salim Farah Maluf (sentido sul) 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Demétrio 	Ribeiro (exclusive), direita 

na 	Rua Barão 	do Serro 	Largo (exclusive), 	esquerda 	na Rua Maria 

Otilia (inclusive) até a Rua da Meação. 
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d) 	Com o Distrito da Vila Formosa: 

Começa no encontro da Rua Maria Otilia com a Rua da Meação, e segue 

.106. 

por: 	Rua 	Maria 	Otilia 	(sentido 	leste) 	(inclusive), 	Rua 	Emilia 

Marengo 	(inclusive), esquerda 	na Rua Antonio de Barros (inclusive) 

até a Rua Guaxupé. 

e) Com o Distrito do Carrão: 

Começa no encontro da Rua Antonio de Barros com a Rua Guaxupé, e 

segue 	por: 	Rua Antonio 	de 	Barros 	(sentido 	norte) 	(inclusive), 

direita 	na 	Avenida 	Radial 	Leste 	(inclusive), 	até 	o 	Viaduto 

Engenheiro Alberto Badra (Avenida Aricanduva). 

Com o Distrito da Vila Matilde: 

Começa na Avenida Radial Leste, 	no ponto em que é transposta pelo 

Viaduto Engenheiro Alberto Brada (Avenida Aricanduva) e segue pelo 

referido viaduto (sentido norte) até o ponto em que transpOe a linha 

ferroviária CBTU/RFFSA (paralela a Avenida Radial Leste). 

g) 	Com o Distrito da Penha: 

Começa no Viaduto Engenheiro Alberto Badra, no ponto em que transpOe 

a 	linha ferroviária 	CBTU/RFFSA (paralela à Avenida Radial Leste), e 

segue 	pelo 	Viaduto 	e Avenida 	Aricanduva 	(sentido 	noroeste) 

(exclusive), e Ponte Aricanduva (exclusive) até o Rio Tiete. 

TREMEMBE 

a) 	Com o Municipio de Guarulhos: 

São 	os mesmos 	limites do 	Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Guarulhos, 	entre a foz do Córrego sem nome que passa pelo quilômetro 
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82 da Rodovia Fernão Dias 	(no Rio Cabuçú de Cima ou Guapira) e o 

limite municipal Guarulhos/Mairiporã. 	

n 

 

h) Com o Municipio de Mairiporã  : 
 s. 40e. I 

Sio os mesmos limites do Municipio de São—P-Mil -~.._Mú-plcipio de 

Mairiporã, entre o limite municipal Guarulhos/Mairiporã e a Estrada 

da Chapada. 

c) Com o Distrito do Mandaqui: 

Começa no 	limite municipal 	São 	Paulo/Mairiporã, 	na Estrada da 

Chapada, 	e segue pela Estrada da Chapada (inclusive) e Rua do Horto 

(inclusive), 	até seu 	cruzamento 	com a Rua Tenente Luis 	Carlos 

Gentile de Laet. 

d) Com o Distrito do Tucuruvi: 

Começa no cruzamento das Ruas do Horto e Tenente Luis Carlos Gentile 

de 	Laet, e 	segue por: 	Rua 	Rosalvo 	Ribeiro 	(inclusive), 	Avenida 

Tenente 	Júlio Prado 	Neves (inclusive), 	esquerda 	na Avenida Nova 

Cantareira (exclusive), direita no limite do Clube Macabi, esquerda 

na Avenida Vereador Angelo Bortolo (exclusive), direita na Rua Sena 

(exclusive), esquerda na Rua Coronel Sezefredo Fagundes (exclusive), 

direita na Rua Manoel Gaya (inclusive) até o Córrego Lavrinhas. 

e) Com o Distrito do Jaçanã  : 

Começa na Rua Manuel Gaya, no ponto que transpOe o Córrego Lavrinhas 

e 	segue por: 	Córrego Lavrinhas 	(sentido jusante), 	esquerda no Rio 

Piqueri, 	direita no Córrego sem nome que desemboca junto à Rua Costa 

Brito, 	direita no 	Espigão, esquerda na cabeceira e Córrego sem nome 

que passa pelo quilômetro 83 da Rodovia Fernão Dias, 	esquerda na 

Rodovia Fernão Dias 	(exclusive), direita no Córrego 	sem nome que 
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passa 	pelo 	quilómetro 	82, 	até 	o 	limite 	municipal 	Sio 

Paulo/Guarulhos. 
■•••■■•=1.2■1■■•• 	  

TUCURUVI 
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a) Com o Distrito do Tremembe  : 

Começa no ponto em que a Rua Manuel Gaya transpOe o Córrego 

Lavrinhas, 	e segue por: 	Rua Manuel 	Gaya 	(sentido noroeste) 

(exclusive), 	esquerda na Rua Coronel Sezefredo Fagundes (inclusive), 

direita 	na Rua Sena (exclusive), esquerda na Avenida Ângelo Bortolo 

(inclusive), 	direita no 	limite do Clube Macabi, esquerda na Avenida 

Nova 	Cantareira (inclusive), 	direita na Avenida Tenente Júlio Prado 

Neves 	(exclusive), Rua Rosalvo Ribeiro (exclusive), até o cruzamento 

das Ruas do Horto e Tenente Luis Carlos Gentile de Laet. 

h) 	Com o Distrito do Mandaqui: 

Começa no cruzamento das Ruas do Horto e Tenente Luis Carlos Gentile 

de 	Laet, e 	segue por: 	Rua Tenente 	Luis 	Carlos 	Gentile de 	Laet 

(sentido 
	

sul) 	(exclusive), 	esquerda 	na 	Avenida 	Santa 	Ines 

(exclusive), 	esquerda na Rua Sargento Advincula (inclusive), direita 

no 	limite da 	Invernada da 	Policia Militar, direita na Avenida Agua 

Fria 	(inclusive), até 	seu 	encontro com a Rua 	José Albuquerque 

Medeiros. 

c) 	Com o Distrito de Santana: 

Começa 	no encontro da Avenida Agua Fria com a Rua José de 

Albuquerque Medeiros, e segue por: 	Rua José Albuquerque Medeiros 

(exclusive), 	direita 	na 	Avenida 	Nova 	Cantareira 	(exclusive), 

esquerda na Rua Lagoa Verde 	(inclusive), direita na Rua do Tramway 
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(inclusive), 	Rua Tomé 	Portes (inclusive), 	direita na Avenida Luis 

Dumont Villares (inclusive) 	até seu encontro com a Rua Major João 

ifT3 	de proc. Folha mo 
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Começa no encontro da Rua Major João Nunes com a Avenida Luis Dumont 

Villares, 	e segue 	por: rua Major João Nunes (exclusive), Rua Paulo 

Avelar 	(exclusive), até 	a junção das Ruas 	Paulo Avelar, 	Cruz 	de 

Malta e Aldeia Vinte de Setembro. 

e) Com o Distrito de Vila Medeiros: 

Começa no encontro das Ruas 	Paulo Avelar, Cruz de Malta e Vinte de 

Setembro, e segue pelo Córrego Paciência até a Avenida Jardim Japão. 

f) Com o Distrito do Jaçanã  : 

Começa no Córrego Paciência, sob a Avenida Jardim Japão, 	e segue 

por: 	Avenida Jardim Japão (sentido noroeste) (inclusive), direita na 

Rua 	Tanque Velho 	(inclusive), 	esquerda 	na 	Rua 	Henri 	Janor 

(exclusive), 	direita na 	Rua Cristóvão 	Arraes (exclusive), esquerda 

na 	Avenida Benjamim Pereira (exclusive), Rua Manoel Gaya (exclusive) 

até o Córrego Lavrinhas. 

VILA ANDRADE 

a) 	Com o Distrito do Morumbi: 

Começa no Rio 	Pinheiros, na Ponte Morumbi Nova, e segue por: 	Ponte 

Morumbi 	Nova (sentido 	oeste), Avenida Morumbi (exclusive), esquerda 

na Rua Flávio Américo Maurano 	(exclusive), 	Rua Doutor Francisco 

Tomás de Carvalho (exclusive), até a Rua Giovanni Gronchi. 

Nunes. 
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h) 	Com o Distrito de Vila Sônia: 

Começa no encontro da Avenida Giovanni Gronchi 	com a Rua Doutor 

Francisco Tomás de Carvalho, e 	segue por: Avenida Giovanni Gronchi 

(sentido 	sul) 	(inclusive), 	direita 	na 	Rua 	São 	Pedro 	Fourier 

(inclusive), 	esquerda 	na 	Rua Marechal 	Hastinfilo 	de 	Moura 

(inclusive), direita na Rua Doutor Luis Migliano (exclusive), 

esquerda na Rua Marechal Juarez Távora (exclusive), direita na Rua 

Ministro Guimarães (exclusive) até a linha de transmissão da 

Eletropaulo. 

c) Com o Distrito de Campo Limpo: 

Começa na Rua Ministro Guimarães, 	sob a 	linha de transmissão da 

Eletropaulo 	paralela à Avenida Antonio de Sales 	Penteado, e , segue 

por: linha de transmissão acima referida (sentido sul), direita na 

Rua Maria José da Conceição (inclusive), direita na Rua José Marques 

(exclusive), até a Avenida das Belezas. 

d) Com o Distrito do Jardim São Luis: 

Começa no encontro da Avenida das Belezas com a Rua José Marques, e 

segue 	por: Avenida das Belezas 	(inclusive), esquerda na Estrada de 

Itapecerica 	(exclusive), Avenida 	João Dias 	(exclusive), Ponte João 

Dias (exclusive), até o Rio Pinheiros. 

e) Com o Distrito de Santo Amaro: 

Começa no Rio Pinheiros, sob 	a Ponte João Dias, 	e segue pelo Rio 

Pinheiros até a Ponte Morumbi Nova. 
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Ponte da 	Linha Ferroviária 

a) Com o Distrito do Jardim Helena: 

Começa 	no Ribeirão 	Lajeado, 	na 

RFFSA/CBTU, 	e segue pela Linha Ferroviária (sentido oeste) até o Rio 

Itaquera. 

h) 	Com o Distrito de São Miguel: 

Começa na Ponte da Linha Ferroviária RFFSA/CBTU sobre o Rio Itaquera 

pelo qual segue (sentido jusante), até a Avenida Coroa de Frade. 

c) Com o Distrito do Lajeado: 

Começa na Ponte da Avenida Coroa de Frade sobre o Rio Itaquera, e 

segue 	por: Avenida Coroa de Frade 	(exclusive), 	esquerda na Rua 

Guabiroba 	de Minas (exclusive), Rua Cotinga (exclusive), esquerda na 

Rua 	Papa—Piri 	(inclusive), 	direita 	na 	Avenida 	Nordestina 

(inclusive), 	esquerda 	na 	Estrada Velha 	de 	Mogi 	das 	Cruzes 

(exclusive), 	Rua 	Doutor 	José 	Gavronski 	(exclusive) 	(até 	a Rua 

Ocidente), 	esquerda no Córrego Morro Vermelho, direita na Estrada 

Dom 	João Nery 	(exclusive), 	esquerda na Rua Engenheiro Bardot 

(exclusive) até o Ribeirão Lajeado. 

d) Com o Distrito do Itaim Paulista: 

Começa na Ponte da Rua Engenheiro Bardot sobre o Ribeirão Lajeado, e 

segue 	por: Ribeirão 	Lajeado (sentido jusante), Rua Manuel Barbalho 

de 	Lima 	(exclusive), 	Ribeirão 	Lajeado 	até 	a 	linha 	ferroviária 

RFFSA/CBTU. 
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a) Com o Distrito do Tatuape  : 
	 Leiditertto 

Começa no encontro das Rua Antônio de Barros e Guaxupé, e segue por: 

Rua António de 	Barros (sentido 	sul) 	(exclusive), 	direita 	na Rua 

Emilia 	Marengo (exclusive), 	Rua Maria 	Otilia (exclusive), até a Rua 

Meação. 

h) Com o Distrito da Agua Rasa: 

Começa no encontro das Ruas Maria Otilia e segue por Rua da Meação 

(inclusive), 	Rua Guandú 	(exclusive), esquerda 	na 	Avenida 	Vereador 

Abel 	Ferreira (Córrego 	Capão do Embira) (exclusive), direita na Rua 

Miranda 	Jordão (exclusive), 	Rua António 	Gomes 	(exclusive), 	até 	a 

Avenida Luis Ferreira da Silva. 

c) Com o Distrito de São Lucas: 

Começa no cruzamento da Rua Antônio Gomes com a Avenida Luis Ferreira 

da 	Silva e segue por : Avenida Luis Ferreira da Silva (sentido leste) 

(inclusive), 	direita na Avenida Sapopemba 	(inclusive), até a estrada 

da Barreira Grande. 

d) Com o Distrito de Sapopemba: 

Começa no encontro da estrada da Barreira Grande com a Avenida 

Sapopemba, e segue pela estrada da Barreira Grande (exclusive) até a 

Rua Manoel Ferreira Pires. 

e) Com o Distrito de Aricanduva: 

Começa no encontro da Rua Manuel Ferreira Pires com a estrada da 

Barreira 	Grande e 	segue por : Rua Manuel Ferreira Pires (inclusive), 

esquerda 	na 	Avenida 	Cipriano 	Rodrigues 	(exclusive), 	direita 	na 
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Avenida 	João XXIII (exclusive), até o limite sul do cemitézjo da Vila 

Formosa. 

f) Com o Distrito do Carrão: 

Começa 	na Avenida 	João XXIII, 	no limite 	sul do 	Cemitério da Vila 

Formosa, 	e segue por : 	limite sul 	do Cemitério 	da Vila Formosa, 

direita 	na Avenida 	Flor de 	Vila Formosa (inclusive), direita na Rua 

Henrique 	Xavier (exclusive), 	esquerda na Rua Antônio 	Peres Mulla 

(exclusive), 	esquerda na Rua Taubaté (exclusive), direita na travessa 

Aldabra 	(inclusive), esquerda 	na 	Rua Osvaldo 	Arouca 	(inclusive), 

direita 	na Rua Lutécia (exclusive), esquerda na alameda Rainha Santa 

(exclusive), 	direita 	na 	Avenida 	Guilherme 	Giorgi 	(exclusive), 

esquerda 	na Rua 	Angoera 	(exclusive), 	direita na Rua Aratanha 

(exclusive), 	direita na 	Rua Gelásio 	Pimenta (exclusive), direita na 

Rua Guaxupé (inclusive), até a Rua António de Barros. 

VILA GUILHERME 

a) Com o Distrito do Tucuruvi  : 

Começa no encontro das Ruas Aldeia Vinte de Setembro, Cruz de Malta e 

Paulo Avelar, e segue pela Rua Paulo Avelar (inclusive) e Rua Major 

João Nunes (inclusive) até a Avenida Luis Dumont Villares. 

h) Com o Distrito de Santana: 

Começa no encontro da Rua Major João Nunes com a Avenida Luis Dumont 

Villares, 	e 	segue por: 	Avenida Luis 	Dumont Villares (sentido sul) 

(inclusive), 	Avenida Zachi Narchi (exclusive), esquerda na Rua Moisés 

Roysen (inclusive) e prolongamento ideal até o Rio Tietà. 



Ma n.o 	/5 	 moc. 

.114. c) Com o Distrito 	do Pari: 
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Começa no Rio Tietà, no prolongamento fre71 —4ft /rine Avenida Moisés 

Roysen, e segue pelo Rio Tietê (sentido montante), até o 

prolongamento ideal norte da Rua Paulo Andrighetti. 

d) Com o Distrito do Belém: 

Começa no Rio Tiete, no prolongamento ideal 	norte da Rua Paulo 

Andrighetti, 	e segue pelo Rio Tietà (sentido montante) 	até a ponte 

da Vila Maria. 

e) Com o Distrito da Vila Maria: 

Começa 	no Rio 	Tietà, sob 	a ponte da Vila Maria, e segue por : Ponte 

Vila Maria (sentido 	norte) (exclusive), 	Avenida Guilherme Cotching 

(exclusive), 	esquerda 	na 	Avenida 	Nadir 	Dias 	de 	Figueiredo 

(exclusive), 	esquerda na 	Rua Cássio de Almeida (inclusive), esquerda 

na Rua do 	Imperador (inclusive), 	direita na Rua Cachoeira do Arari 

(inclusive), 	direita na 	Rua Belchior 	de Ordas 	(inclusive), até seu 

encontro com a Avenida Conceição. 

f) Com o Distrito da Vila Medeiros: 

Começa no encontro da Rua Belchior de Ordas com a Avenida Conceição e 

segue 	por: Avenida 	Conceição (sentido oeste) (inclusive), direita na 

Rua 	Tapira 	(exclusive), 	esquerda 	na 	Rua 	Luciano 	Broinizzi 

(exclusive), 	direita na 	Avenida Júlio Buono (exclusive), esquerda na 

Rua Aldeia Vinte de Setembro 	(exclusive), até seu encontro com as 

Ruas Cruz de Malta e Paulo Avelar. 



VILA JACUI 

a) Com o Municipio de Guarulhos: 
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São os mesmos 	limites do Municipio de Sio Paulo com o Municipio de 

Guarulhos, 	entre a foz do Rio Jacu no Rio Itaquera, que hoje ocupa o 

antigo leito do Rio Tietê e o Viaduto dos Trabalhadores. 

h) Com o Distrito de Ermelino Matarazzo: 

Começa 	no limite Municipal São 	Paulo / 	Guarulhos, no 	Viaduto dos 

trabalhadores, 	e 	segue 	por: 	Viaduto dos 	Trabalhadores 	(sentido 

sul)(exclusive), 	Rua António 	Egas Muniz 	(exclusive), direita na Rua 

Açafrão 	(inclusive), esquerda 	na Avenida Abel Tavares 	(exclusive), 

direita na Avenida São Miguel, até a Avenida Aguia de Haia. 

c) Com o Distrito da Ponte Rasa: 

Começa no encontro das Avenidas Aguia de Haia e São Miguel, e segue 

pela Avenida Aguia de Haia (exclusive), até a Avenida Imperador. 

d) Com o Distrito de Itaquera: 

Começa no cruzamento das Avenidas Aguia de Haia e 	Imperador, pela 

qual segue (sentido leste) (inclusive) até a Avenida Pires do Rio. 

e) Com o Distrito de São Miguel: 

Começa no encontro das Avenidas Aguia de Haia e Pires do Rio, e segue 

por: 	Avenida Pires 	do Rio 	(exclusive), esquerda 	na Avenida Afonso 

Lopes 	Baião (inclusive), 	direita na 	Rua Vilma (inclusive), esquerda 

na 	Avenida São 	Miguel (inclusive), 	direita no rio Jacú, até sua foz 

no 	Rio Itaquera, 	que hoje 	ocupa o antigo leito do Rio Tiete, limite 

municipal 	São Paulo/Guarulhos 	proximidades do 	Km 23 da Rodovia dos 

Trabalhadores. 
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a) Com o Municipio de Osasco: 

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Osasco, entre a Ponte dos Remédios e o Rio Pinheiros. 

h) Com o Distrito do Jaguaré  : 

Começa 	no limite Municipal 	São 	Paulo 	/ 	Osasco, 	na foz do Rio 

Pinheiros 	no Rio Tietê, e 	segue pelo Rio 	Pinheiros 	até a Ponte 

Jaguaré. 

c) Com o Distrito do Alto de Pinheiros: 

Começa na Ponte Jaguaré sobre o Rio Pinheiros, 	segue por Ponte 

Jaguaré 	(sentido nordeste)(inclusive), 	Avenida Queiroz Filho direita 

na 	Praça Apecatu 	(inclusive), 	direita na Avenida Queirós 	Filho 

(inclusive), 	por esta 	até a confluência das 	Ruas Oliveira Fortes e 

Jaspe-Negro. 

d) Com o Distrito da Lapa: 

Começa na confluência das Ruas Jaspe-Negro e Oliveira Fortes, e segue 

por: 	Rua Barbalha 	(exclusive), esquerda 	na Avenida Diogenes Ribeiro 

de 	Lima (exclusive), 	direita na Praça José Xavier Muniz (inclusive), 

direita 	na Rua Belmonte (inclusive), esquerda no Viaduto Domingos de 

Morais 	(exclusive), Ponte 	da Rodovia Anhanguera (exclusive), 	até o 

Rio Tietê. 

e) Com o Distrito de Jaguara: 

Começa na Ponte da Rodovia Anhanguera sobre o rio Tietê e segue pelo 

rio Tietê' (sentido jusante),até o limite Municipal São Paulo / 

Os asco. 
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São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Guarulhos, 	entre a foz do Rio Cabuçú de Cima ou Guapira (no Rio 

Tietè) e a Rodovia Dutra. 

h) Com o Distrito da Vila Medeiros: 

Começa no limite do Municipio de São 	Paulo / Guarulhos, na Rodovia 

Dutra e segue por: Rodovia Dutra (inclusive) (sentido sudeste), 

direita na Rua Cabo João Fagundes Machado (inclusive), direita na Rua 

2o. Sargento Geraldo Berti (inclusive), Avenida Conceição 

(exclusive), até seu encontro com a Rua Belchior de Ordas. 

c) Com o Distrito da Vila Guilherme: 

Começa no encontro da Avenida Conceição com a Rua Belchior de Ordas, 

e 	segue por: 	Rua Belchior de Ordas 	(exclusive), 	esquerda na Rua 

Cachoeira 	de Arari 	(exclusive), 	esquerda na Rua do 	Imperador 

(exclusive), 	Rua Cássio 	de Almeida 	(exclusive), esquerda na Avenida 

Nadir 	Dias de 	Figueiredo (inclusive), 	direita na 	Avenida Guilherme 

Cotching 	(inclusive), Ponte 	da Vila 	Maria (inclusive), 	até 	o 	rio 

Tiete. 

d) Com o Distrito do Belém: 

Começa 	no Rio 	Tiete, sob 	a Ponte da Vila Maria, pelo qual 	segue 

(sentido montante), até a Ponte do Tatuapé. 

e) Com o Distrito do Tatuapé  : 

Começa 	no Rio Tiete, sob a Ponte do Tatuapé, pelo qual segue (sentido 

montante) até a Ponte Aricanduva. 

a) Com o Municipio de Guarulhos: 



f) Com o Distrito da Penha: 
	 .118. 

Começa no Rio Tiete, sob a Ponte Aricanduva, pelo qual segue (sentido 

montante) até o limite municipal Sio Paulo/Guarulhos. 

VILA MARIANA 

a) Com o Distrito do Cambuci: 

Começa no encontro das Ruas Basilio da Cunha e Coronel Diogo e segue 

pela Rua Coronel Diogo (sentido oeste) (inclusive), até a Avenida 

Lacerda Franco. 

h) Com o Distrito da Liberdade: 

Começa no cruzamento da Rua Coronel Diogo com Avenida Lacerda Franco 

e 	segue por: Rua Coronel Diogo (sentido oeste) (inclusive), Rua Ximbó 

(exclusive), 	direita, na 	Rua José do Patroclnio (inclusive), direita 

na 	Rua 	Batista 	Cepellos 	(exclusive), 	direita 	na 	Rua 	Topázio 

(inclusive), 	esquerda na 	Rua 	do 	Paraiso 	(inclusive), 	Viaduto 	do 

Paraiso (inclusive), até a Avenida 23 de Maio. 

c) Com o Distrito da Bela Vista: 

Começa na Avenida 23 de Maio sob o Viaduto do Paraiso, e segue por: 

Viaduto 	Paraiso 	(sentido 	oeste) 	(inclusive), 	Rua 	do 	Paraiso 

(inclusive), 	direita na Rua Bernardino de Campos (inclusive), Avenida 

Paulista (exclusive), até a Avenida Brigadeiro Luis Antônio. 

d) Com o Distrito do Jardim Paulista:  

Começa no cruzamento das Avenidas Brigadeiro Luis António e Paulista, 

e segue pela Avenida Brigadeiro Luis Antônio (sentido sul) 

(exclusive), até a Rua Tutóia. 
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e) Com o Distrito de Moema: 
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Começa no encontro da Rua Tutóia com a Avenida Brigadeiro Luis 

António, 	e 	segue 	por Rua 	Tutóia 	(inclusive), 	Viaduto Tutóia 

(inclusive), 	Rua Doutor 	Amâncio de 	Carvalho (inclusive), direita na 

Avenida Conselheiro Rodrigues 	Alves (inclusive), 	direita na Avenida 

Ibirapuera 	(exclusive), esquerda 	na Rua 	Sena Madureira (exclusive), 

direita 	na Rua José Ferreira 	Pinto (exclusive), esquerda na Avenida 

Rubem Berta (exclusive), até a Rua Loefgren. 

f) Com o Distrito da Saúde: 

Começa no encontro da Rua Loefgreen com a Avenida Rubem Berta, 	e 

segue 	pela Rua 	Loefgreen 	(inclusive) 	e Viaduto 	Eduardo Saigh 

(inclusive), até a Avenida Doutor Ricardo Jafet. 

g) Com o Distrito do Cursino: 

Começa na Avenida Doutor Ricardo Jafet sob o Viaduto Eduardo Saigh e 

segue pela Avenida Doutor Ricardo Jafet (sentido norte) (inclusive), 

até a Rua Vergueiro. 

h) Com o Distrito do Ipiranga: 

Começa no cruzamento com a Avenida Doutor Ricardo Jafet com a Rua 

Vergueiro e segue por : Avenida Doutor Ricardo Jafet (sentido norte) 

(inclusive), esquerda na Rua Coronel Diogo (inclusive), até a Rua 

Basilio da Cunha. 
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a) Com o Distrito da Penha: 

Começa 	na linha ferroviária CBTU/RFFSA, 	no prolongamento ideal 

sudoeste 	da rua Sio 	Serapião, 	e segue pela 	linha ferroviária 

CBTU/RFFSA (sentido oeste) até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra. 

h) Com o Distrito do Tatuapé  : 

Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA 	(paralela à Avenida Radial 

Leste), 	no ponto em que é transposta pelo Viaduto Engenheiro Alberto 

Badra 	(Avenida Aricanduva), e segue pelo Viaduto (sentido sul), até o 

ponto em que transpiie a Avenida Radial Leste. 

c) Com o Distrito do Carrão: 

Começa no ponto em que o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (Avenida 

Aricanduva) transpOe a Avenida Radial 	Leste e segue pelo Viaduto 

Aricanduva 	(sentido sudeste) 	(exclusive), 	e Avenida Radial 	Leste 

(exclusive) até a Avenida Itaquera. 

d) Com o Distrito da Cidade Lider: 

Começa no cruzamento das Avenida Itaquera e Aricanduva, e segue pela 

Avenida Itaquera (exclusive) (sentido nordeste), até a Avenida Sousa 

Bandeira. 

e) Com o Distrito de Artur Alvim: 

Começa no encontro das Avenidas 	Itaquera e Sousa Bandeira, e segue 

por: 	Avenida Sousa 	Bandeira (inclusive), 	direita na Avenida Doutor 

Pereira 	Vergueiro (inclusive), 	esquerda na 	Rua Pontal 	(inclusive), 

direita 	na 	Praça Guajará—Mirim 	(inclusive), 	esquerda na Avenida 

Antônio 	Estevão de 	Carvalho (inclusive), 	direita no 	prolongamento 
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ideal 	(sentido sudeste) 	rua São Serapião, até 	a linha ferroviária 

CBTU/RFFSA. 
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a) Com o Municipio de Guarulhos: 

    

São os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Guarulhos, 	entre a Rodovia Dutra e o prolongamento ideal sudeste da 

Avenida Augusto Montenegro. 

h) Com o Distrito do Jaçanã  : 

Começa no Municipio de São Paulo / Guarulhos, no prolongamento ideal 

sudeste da Avenida Augusto Montenegro e segue por : 	prolongamento e 

Avenida Augusto Montenegro 	(inclusive) direita na Avenida Edu Chaves 

(exclusive), 	esquerda no Córrego Paciência, 	até 	a Avenida 	Jardim 

Japao. 

c) Com o Distrito do Tucuruvi  : 

Começa no ponto em que a Avenida Jardim Japão transpOe o Córrego 

Paciência, 	e segue pelo Córrego 	Paciência (sentido montante) até o 

encontro das Ruas Aldeia Vinte de Setembro, 	Cruz de Malta e Paulo 

Avelar. 

d) Com o Distrito da Vila Guilherme: 

Começa no encontro das Ruas Aldeia Vinte de Setembro, Cruz de Malta e 

Paulo 	Avelar, e 	segue por: Rua Aldeia Vinte de Setembro (inclusive), 

direita 	na Avenida 	Júlio Buono 	(inclusive), esquerda na Rua Luciano 

Broinizzi 	(inclusive) ) direita 	na Rua Tapira (inclusive), esquerda na 

Avenida Conceição (exclusive),até a Rua Belchior de Ordas. 
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.122. 
e) Com o Distrito de Vila Maria: 

Começa no encontro da Avenida Conceição com a Rua Belchior de Ordas, 

e 	segue por: 	Avenida Conceição 	(inclusive) (sentido leste), Rua 2o. 

Sargento 	Geraldo Berti 	(exclusive), 	esquerda na Rua Cabo João 

Fagundes 	Machado (exclusive), 	esquerda na Rodovia Dutra (exclusive), 

até o limite municipal São Paulo/Guarulhos. 

a) Com o Municipio de São Caetano do Sul: 

São 	os mesmos 	limites do Municipio de São Paulo com o Municlpio de 

São Caetano do Sul, no trecho entre a linha ferroviária CBTU/RFFSA e 

o prolongamento ideal sul da Avenida Engenheiro Tomás Magalhães. 

h) Com o Distrito de São Lucas: 

Começa 
	

no 	limite 	municipal 	São 	Paulo/São Caetano do 	Sul, 	no 

prolongamento 	ideal sul 	da Avenida Engenheiro Tomás Magalhães, 	e 

segue 	por : 	prolongamento e Avenida Tomás Magalhães (exclusive), Rua 

Pereira 	de Avelar 	(exclusive), 	esquerda 	na Rua Costa Barros 

(exclusive),direita 	na Rua Gaspar Barreto (exclusive), direita na Rua 

José 	Macedo (inclusive), 	esquerda na 	Rua Càndido Sales (exclusive), 

esquerda 	na Rua Orlando 	Calixto 	(exclusive), 	direita na Avenida 

Brumado 	de Minas 	e prolongamento 	(exclusive), 	Córrego e Avenida 

Jacinto 	Menezes Palhares 	(exclusive), direita 	na Avenida 	Professor 

Luis 	Inácio de 	Anhaia Melo 	(inclusive), esquerda 	na 	Rua 	Domingos 

Afonso (inclusive), até a Avenida Vila Ema. 
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c) Com o Distrito da Agua Rasa: 	 .123. 

Começa no encontro da Rua Domingos Afonso, com a Avenida Vila Ema, e 

segue por: Avenida Vila Ema (sentido oeste) (inclusive), esquerda na 

Rua do Orfanato (inclusive), direita na Rua do Oratório (exclusive), 

até a Rua José Zappi. 

d) Com o Distrito da Moóca: 

Começa no encontro das Ruas 	José Zappi 	e do Ora r' 1' 	segue por: 

Rua José Zappi 	(inclusive), direita 	na Rua Doutor Gabriel Galvaneze 

Amato 	(inclusive), esquerda 	na Rua Chamantá (exclusive), esquerda na 

Rua Agostinho Lattari 	(exclusive), direita 	na Rua Capitão Pacheco e 

Chaves 	(inclusive), Viaduto Capitão Pacheco e Chaves (inclusive), até 

o ponto em que transpiie a linha ferroviária CBTU/RFFSA. 

e) Com o Distrito do Ipiranga: 

Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA, sob o Viaduto Capitão Pacheco 

e Chaves, e segue pela linha ferroviária (sentido sudeste), até o 

limite municipal São Paulo/São Caetano do Sul. 

VILA SONIA 

a) Com o Municipio de Taboão da Serra: 

São 	os mesmos 	limites do 	Municipio de São Paulo com o Municipio de 

Taboão da Serra, 	entre a Rua Bertoldo Di Giovanni 	e 	a 	linha de 

transmissão 	da 	Eletropaulo 	paralela à Avenida 	António de Sales 

Penteado. 

h) Com o Distrito de Campo Limpo: 

Começa 	no limite municipal São 	Paulo / Taboão da Serra, na linha de 

transmissão 	da 	Eletropaulo 	paralela 	a Avenida 	Antônio de 	Sales 
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Penteado, 	e segue por essa linha de transmissão (sentido sul) até a 

....... d 2  Pm 
C) Com o Distrito da Vila Andrade: 	 71" 

n 

........ C. L turr-r 
Começa na Rua Ministro Guimarães, 	sob a 	--i-n-h.a-44.eingártrrinissa, 	da 

Eletropaulo, 	e segue por: Rua Ministro Guimarães 	(sentido 	leste) 

(inclusive), 	Avenida Marechal 	Juarez Távora 	(inclusive), direita na 

Rua Doutor 	Luis 	Migliano 	(inclusive), 	esquerda 	na Rua Marechal 

Hastinfilo de Moura 	(exclusive), direita na Rua 	São Pedro Fourier 

(exclusive), 	esquerda na 	Avenida Giovanni Gronchi (exclusive), até a 

Rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho. 

d) Com o Distrito do Morumbi: 

Começa no encontro da Avenida Giovanni Gronchi 	com a Rua Doutor 

Francisco 	Tomás de Carvalho, e 	segue por: 	Avenida Giovanni Gronchi 

(sentido norte) (exclusive), 	esquerda na praça Roberto Gomes Pedrosa 

(exclusive), 	Avenida Jorge 	João 	Saad 	(exclusive), 	até 	a Avenida 

Professor Francisco Morato. 

e) Com o Distrito do Butantã  : 

Começa no encontro das Avenidas Deputado Jacó Salvador Sveibil, Jorge 

João Saad e Professor Francisco Morato, 	e segue por 	: 	Avenida 

Deputado 	Jacó 	Salvador 	Sveibil 	(exclusive), 	esquerda na Avenida 

Eliseu 	de Almeida 	(inclusive), direita 	na 	Avenida 	Ministro 	Laudo 

Ferreira de Camargo 	(exclusive), esquerda na Rodovia Raposo Tavares 

(exclusive), atá a Rua Telmo Coelho Filho. 

f) Com o Distrito de Raposo Tavares: 

Começa no encontro da Rua Telmo Coelho Filho com a Rodovia Raposo 

Tavares, 	e segue 	por : 	Rua Teimo Coelho Filho (exclusive), esquerda 

nos 	limites do 	Parque Raposo Tavares, Rua Denis Chaudet (inclusive), 

Rua Ministro Guimarães. 	 Folho n.o_ 
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esquerda 	na Rua 	Bertoldo 	di 	Giovanni 	(exclusive), 	até o 	limite 

municipal São Paulo/Taboão da Serra. 

411. 
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Objetiva o presente projeto de lei, corrigir e 

complementar as disposições da Lei n9 10.932, de 15 de' janei 

ro de 1991, em melhores e mais precisas definições dos limi 

tes dos Distritos Urbanos nela estabelecidos. 

Não se trata, a rigor, de alterações substan 

ciais e muito menos de qualquer modificação na sistemática e 

nos critérios nela consagrados. Até porque se assim fosse es 

tar-se-ia incorrendo em afronta ao que igualmente nela ficou 

resguardado, quanto a impossibilidade de modificações antes 
de transposto o primeiro qüinquênio de sua vigência. 

O que se cuida na presente propositura é de 

corrigir pequenas conquanto em número significativo in 

correçOes de descrições de limites, que, de modo até justifi 

cãvel em trabalho de tal envergadura, à época escaparam aos 

cuidados dos órgãos técnicos da Prefeitura. Sai por uma ques 

tão de boa sistematização, assegurando-se a unidade de um só 

corpo de legislação, com segurança e comodidade de consulta 

para quantos dela necessitarem fazer isso, é que se elabora 

MO-026-DGM 
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a presente propositura, em vez de, mediante uma segunda lei 

corrigir-se complexamente a primeira. 

O anexo ã presente exposição de motivos, e nes 

sa medida parte integrante dela, arrola, caso a caso, as modi 

ficações pretendidas, deixando claro, ao mesmo tempo, o que 

acima foi dito quanto ao limite meramente formal das modifi 

caçOes, e o total resguardo da sistemática, dos critérios e 

dos principias que serviram de parâmetros da Lei n9 10.932/91. 

Manteve-se, assim, intocada a superior preocu 

paço, jâ acolhida e aprovada pela Nobre Edilidade, de bus 

car-se -- e agora manter-se -- uma correta divisão distrital, 

efetivamente decorrente da atenta observação das peculiarida 

des locais, e que por isso mesmo se reconhece como um instru 

mento fundamental das açOes.do governo, seja na coleta, análi 

se e divulgação de dados sOcio-econômicos, seja no planejamen 

to e organização dessas açOes a si mesmas, seja na prestação 

de serviços ao cidadãos. 

Com tais consideraOes é o presente projeto de 

lei encaminhado à elevada consideração dessa Colenda Casa de 

Leis, que, por certo, nele aporâ seu imprescindível aval. 

FPS/rmn 
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Art. 2 -- Os distritos são os seguintes: 

Onde se lê: Guainases, Moema, Iguatemi. 

Suprima-se a palavra "Moema". 

Leia-se: Guaianases, Iguatemi. 

Onde se là: Marsilac, Moóca. 

Acrescente-se a palavra "Moema". 

Leia-se: Marsilac, Moema, Moóca. 

Aart.4 -- Parágrafo Único 

Onde se 1e: ...ate 31 de dezembro de 1990. 

Leia-se 	: ...ate 31 de dezembro de 1991 . 

ANEXO I 

ÁGUA RASA 

b) Com o Distrito de Belém: 
p.1: Onde se lê: ...até a Rua até a Rua Siqueira Bueno. 

Leia-se: ... até a Rua Siqueira Bueno. 

e) Com o Distrito de São Lucas: 
p.1: Onde se lê: ...esquerda da Rua Antonio Gomes... 

Leia-se: ...esquerda na Rua Antonio Gomes... 

f) Com o Distrito da Vila 'Formosa: 
p.1: Onde se lê: ...atá e Rua Maria Otília. 

Leia-se: ...até a Rua Maria Orilla. 

ALTO DE PINHEIROS 

c) Com o Distrito do Jaguar: 
p.1: Onde se lê: ... sob a Ponte do jaguaré,... 

Leia-se: ...sob a Ponte do Jaguare,... 

f) Com o Distrito de Perdizes: 
p.1: Onde se là: ...Eexclusive)... 

Leia-se: ...(exclusive)... 
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a) Com o Municipio de Caieiras: 	 Lvolaiatfir 
p.1: Onde se le: ... entre a foz do Ribeirao Sao Miguel 

no Rio Juqueri... 
Leia-se: ... entre a foz do Ribeirão São Miguel 
(no Rio Juqueri)... 

d) Com o Município de Osasco: 
p.1: Onde se le: ... limite municipal de Santana de 

Parnaíba/... 
- 	Leia-se: ...limite municipal Santana de Parnai- 

ba/... 

f) Com o Distrito de Perus: 
p.1: Onde se le: ...começa no Ribeirão de São Miguel... 

Leia-se: ... começa no Ribeirão São Miguel... 
Onde se le: ... Ribeirão São Miguel (sentido 
jusante) o Rio Juqueri,.... 
Leia-se:... Ribeirão Sao Miguel (sentido jusante) 
ate sua foz no Rio Juqueri,... 

BELA VISTA 

a).  Com o Distrito da República: 
p.2: Onde se le: ... que compreende o Viaduto Júlio de 

Mesquita Filho (exclusive) 
Leia-se:. : . (excluindo a praça Perola Byington e o 

• Viaduto Julio de Mesquita Filho)... 

c) Com o Distrito do Jardim Paulista: 
p.2: Onde se le: ... Avenida da Paulista... 

Leia-se: ...Avenida Paulista... 

d) Com o Distrito de Vila Mariana: 
p.2: Leia-se: d) Com o Distrito da Vila Mariana: 

BELÉM 

e) Com o Distrito da Mosca: 
p.2: Onde se le: ... sobre o Viaduto Bresser... 

Leia-se: ...sob o Viaduto Bresser... 

g) Com o Distrito do Tatuape: 
p.2: Onde se le: ...e segue pela Avenida Salim Farah 

Maluf (exclusive)... 
Leia-se: ... e segue pela Avenida Salim Farah 
Maluf (sentido norte) (exclusive)... 
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p.2: Leia-se: h) Com o Distrito da Barra Funda: 

g) Com o Distrito do Pari: 
p.2: Onde se lê: ... cruzamento da Avenida do tado... 

Leia-se: ...cruzamento da Avenida do Estado... 

BRÁS 

c) Com o Distrito da Sé: 
p.3: Onde se lê: ...(trecho norte) (exclusive), prolon-

gamento ideal da Rua da Figueira (trecho sul) 
(inclusive)... 
Leia-se: ...(trecho ao norte da avenida Radial 
Leste - exclusive, e trecho ao sul - inclusive)... 

BRASILANDIA 

a) Com o Município de Caieiras: 
p.3: Onde se lê: ... no trecho entre o prolongamento da 

cabeceira do Rio Itaguaçu... 
Leia-se: ... entre o prolongamento da cabeceira do 
Rio Itaguaçu... 

d) Com o Distrito da Freguesia do ó: 
p.3: Onde se lê: ... direita na Rua Aparecida do Taboa-

do... 
Leia-se: ... direita na Rua Aparecida do Taboado 
(inclusive) 
Onde se lè:... direita na Rua Encruzilhada do Sul 
(inclusive),... 
Leia-se: ... direita na Rua Encruzilhada do Sul 
(inclusive), Rua Antonio Veloso da Silva 
(inclusive), 

BUTANTÃ: 

b) Com o Distrito do Rio Pequeno: 
p.3: Onde se lê: ... ate a Rodovia Raposo Tavares. 

Leia-se: ... até a Rodovia Raposo Tavares (km 
14,8) 

• c Com o Distrito de Raposo Tavares: 
p:3: Onde se lê: ... Avenida Engenheiro Heitor Antonio 

Eiras Garcia com a Rodovia Raposo Tavares,... 
Leia-se: ... Avenida Engenheiro Heitor Antonio 
Eiras Garcia com a Rodovia Raposo Tavares (Km 
14,8),... 
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a) Com o município de Mairiporã: 
p.3: Leia-se: a) Com o Município de Mariporã: 

h) Com o município de Caieiras: 
p.3: Leia-se: h) Com o Município de Caieiras: 

c) Com o distrito da Brasilàndia: 
p.3: Leia-se: c) Com o Distrito da Brasilàndia: 

d) Com o distrito da Freguesia do ó: 
p.3: Leia-se: d) Com o Distrito da Freguesia do ó: 

e) Com o distrito do Limão: 
p.3: Leia-se: d) Com o Distrito do Limão: 

f) Com o distrito da Casa Verde: 
p.3: Leia-se: f) Com o Distrito da Casa Verde: 

g) Com o distrito do Mandaqui: 
p.3: Leia-se: g) Com o Distrito do Mandaqui: 

CAMBUCI 

a) Com o Distrito do Brás: 
p.3: Onde se le: ... e segue pela Rua da Moóca 

(sentido oeste),... 
Leia-se: ... e segue pela Rua da Moóca (sentido 
oeste) (exclusive),... 

c) Com o Distrito da Liberdade: 
p.3: Onde se le: ...direita na Rua Francisco Justino 

de Azevedo,... 
Leia-se: ... direita na Rua Francisco Justino de 
Azevedo (exclusive),... 

d) Com o Distrito de Vila Mariana: 
p.4: Com o Distrito da Vila Mariana: 

CAMPO BELO 

a) Com o Distrito do Ibirapuera: 
p.4: Leia-se: a) Com o Distrito de Moema: 

e) Com o Distrito do Jabaqyara: 
p.4: Onde se le: 	Corrego Pinheirinho r  Rua Freire 

Farto (inclusive)... 
Leia-se: ... Córrego Pinheirinho, esquerda na Rua 
Freire Farto (inclusive)... 
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f) Com o Distrito da Saúde: 
p.4: Onde se le: 	ate o Viaduto João Julião da Costa 

Aguiar. 
Leia-se: ... ate o Viaduto João Julião da Costa 

Aguiar 
(inclusive). 

CAMPO LIMPO 

e) Com o Distrito da Vila Andrade: 
p.4: Onde se le: ... esquerda da linha de transmissão 

da Eletropaulo... 
Leia-se: ... esquerda na linha de transmissão da 
Eletropaulo... 

CANGMBA 

a) Com o Municipio_de Guarulhos: 
p.4: Onde se le: ... com o Município de Guarulhos entre 

a pista sul da Rodovia dos Trabalhadores e o... 
Leia-se: ...com o Municipio de Guarulhos, entre a 
pista sul da Rodovia dos Trabalhadores (proximida-
des do Km 18) e o ... 

CAPÃO REDONDO 

c) Com o Distrito do Jardim Angela: 
p.5: Onde se le: ... direita na rua cidades (exclu-

sive)... 
Leia-se: ...direita na rua Cidades (exclusive)... 

e) Com o Distrito do Campo Limpo: 
p.5: Leia-se: e) Com o Distrito de Campo Limpo: 

CASA VERDE 

h) Com o Distrito do Limão: 
p,5: Onde se le:... esquerda com Rua Alesso Baldovi-

netti (exclusive)... 
Leia-se: ... esquerda na Rua Alesso Baldovinetti 
(exclusive)... 

d) Com o Distrito de Santana: 
p.5: Onde se le: ... Ponte da Casa Verde (sentido 

norte) inclusive... 
Leia-se:... Ponte da Casa Verde (sentido norte) 
(inclusive)... 
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h) Com o Distrito do Jabaquara: 
p.5: Onde se là: ... Avenida Vereador João de Luca, 

até a Rua Palestina. 
Leia-se: ..: Avenida Vereador João de Luca, (in-
clusive) ate a Rua Palestina. 

c) Com o Distrito do Campo Belo: 
p.5: Onde se là: ...e segue pela Avenida João de Luca 

(sentido norte)... 
Leia-se: ... e segue pela Avenida Vereador João de 
Luca (sentido norte)... 

CIDADE LÍDER 

d) Com o Distrito de Aricanduva: 
p.6: Onde se là: ... e segue pela Avenida Aricanduva 

(sentido sudeste) (inclusive),... 
Leia-se: ... e segue pela Avenida Aricanduva 
(sentido sudeste) (exclusive),... 

CIDADE TIRADENTES 

a) Com o Município de Maus: 
p.6: Onde se là: ... no trecho entre a Cabeceira do 

Rio Aricanduva e ... 
Leia-se: ... entre a Cabeceira do Rio Aricanduva 
e ... 

h) Com o Município de Ferraz de Vasconcelos: 
p.6: Onde se là: ...no trecho entre o limite municipal 

Mauá/Ferraz de Vasconcelos... 
Leia-se: ...entre o limite municipal Mauá/Ferraz 
de Vasconcelos... 

.e) Com o Distrito do Iguatemi: 
p.6: Onde se lê: Começa no Rio Aricanduva, Ponte da 

estrada do Iguatemi,... 
Leia-se: Começa no Rio Aricahduva, sob a Ponte 
da Estrada do Iguatemi,... 

CURSINO 

e) Com o Distrito do Sacomã: 
p.6: Onde se le: ... Rua Coraim Machado, esquerda na 

Rua Dom Vilares... 
Leia-se: ... Rua Coraim Machado (inclusive), es-
querda na Rua Dom Vilares... 
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f) Com o Distrito do Jabaquara: 
p.7: Onde se lê: ... Direita na Avenida Miguel Stéfano, 

Leia-se: Direita na Avenida Miguel Stéfano (in-
clusive)... 

ERMELINO MATARAllO 

a) Com o Município de Guarulhos: 
p.7: Onde se lê: ... e a pista Sul da Rodovia dos 

Trabalhadores. 
Leia-se: ... e a pista Sul da Rodovia dos Traba-
lhadores (proximidade do Km 18). 

h) Com o Distrito da Cangaba: 
p.7: Leia-se: Com o Distrito do Cangaiba: 

Onde se lê: ... na pista sul da Rodovia dos Traba-
lhadores,... 
Leia-se: ... na pista sul da Rodovia dos Trabalha-
dores (proximidade do km 18), 

d) Com o Distrito de Vila Jacul: 
p.7: Onde se lè:... esquerda na Antonio Egas Moniz,... 

Leia-se:.., esquerda na Rua Antonio Egas Moniz 
(inclusive)... 

p.7: Onde se lê: ... viaduto dos Trabalhadores até o 
limite municipal... 
Leia-se: ... Viaduto dos Trabalhadores (inclusive) 
ate o limite municipal... 

GRAJAÚ 

a) Com o Municipio .de São Bernardo do Campo: 
p.7: Onde se le: ... braços das ruas Curucutu e Taqua-

ciluba e o limite municipal... 
Leia-se: ... braços dos rios -  Curucutu e Taquace-
tuba (Represa Billings) e o limite municipal... 

GUAIANASES 

Com o Município de Ferraz de Vasconcelos: 
p.7: Onde se 	no trecho entre a cabeceira do 

Corrego sem nome,... 
Leia-se: ... entre a cabeceira do Córrego Sem 
Nome, ... 



V74%"'f:Y 

" 

8 

Folha n.o  
n o_  

litelDALIN C. L. 
Aux. Ljtil 

MOEMA 

IGUATEMI 

f) Com o Distrito de São Rafael: 
p.8: Onde se là: : ..e segue por: Avenida Gonçalves 

da Costa e Corrego... 
Leia-se: ... e segue por: Avenida Gonçalves da 
Costa (inclusive) e Corrego... 

ITAIM BIS! 

a) Com o Distrito de Pinheiros: 
p.8: Onde se là: ... e segue por: Avenida Nove de 

Julho (sentido oeste) (inclusive),... 
Leia-se: ... e - segue por: Avenida Nove de Julho 
(sentido oeste) (exclusive),... 

d) Com o Distrito de Campo Belo: 
p.8: Onde se 	Vereador Joào de Luca e Santo 

Amaro,... 
Leia-se: ... Avenida Vicente Rao e Santo Amaro,... 

ITAIM PAULISTA 

Leia-se ITAIM PAULISTA 

a) Com o Municipio .. de Ferraz de Vasconcelos: 
p.8: Onde se le:... no trecho entre a Estrada Tibúrcio 

de Souza... 
Leia-se: ... entre a Estrada Tibárcio de Souza..: 

h) Com o Municipio de Itaquaquecetuba: 
p.8: Onde se là: ... no trecho entre o limite municipal 

Poà/Itaquaquecetuba...  
Leia-se: ... entre o limite municipal Poa/Itaqua, 
quecetuba... 

JABAQUARA 

h) Com o Distrito do Cursino: 
p.9: Onde se le:...esquerda na Avenida Miguel Estéfa-

no,... 
Leia-se: ...esquerda na Avenida Miguel Estefano 
(exclusive),... 
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a) Com o Município de Guarulhos: 
.p.9: Onde se 	no trecho entre o prolongamento 

ideal sudeste da rua Augusto Montenegro e... 
Leia-se: ... entre o prolongamento ideal sudeste 
da Rua Augusto Montenegro e... 

p.9: Onde se lá: ... e a Fóz do Córrego Sem Nome,... 
Leia-se:.., e a foz do Córrego Sem Nome... 

p.9: Onde se là: ... no rio Cabuci de Cima ou Guapira. 
Leia-se: ... (no Rio Cabuçú de Cima ou Guapira). 

b) Com o Distrito do Tremembé: 
p.9: Onde se lê: Começa no limite do Município de São 

Paulo/Guarulhos,... 
Leia-se: Começa no limite municipal São Paulo/ 
Guarulhos,... 

p.9: Onde se 	no rio Cabuçó de Cima ou Guapi- 
ra,... 
Leia-se:... (no Rio Cabuçu de Cima ou 	Guapi- 
ra),... 

p.9: Onde se lê:... esquerda da rodovia Fernão Dias 
(inclusive)... 
Leia-se:... esquerda na Rodovia Fernão Dias 
(inclusive)... 

p.9: Onde se 	esquerda do rio Piqueri,... 
Leia-se:.., esquerda no Rio Piqueri,... 

c) Com o Distrito do Tucuruvi: 
p.9: Onde se 	rua Manuel Gaya (sentido leste) 

inclusive,... 
Leia-se:... Rua Manuel Gaya (sentido leste) (in-
clusive),... 

d) Com o Distrito de Vila Medeiros: 
p.9: Leia-se: Com o Distrito da Vila Medeiros: 

JAGUARA 

a) Com o Município de Osasco: 
p.9: Onde se lá: ... no trecho entre a Rodovia Anhan-

guera (km 16)... 
Leia-se: •... entre a Rodovia Anhanguera (Km 16)... 
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JAGUARÉ 

. h) Com o Distrito do Rio Pequeno: 
p.9: Onde se là: ... e segue por: Avenida Corifeu de 

Azevedo Marques (exclusive), esquerda bo Ribeirão 
Jaguaré,... 
Leia-se:... e segue por: Avenida Corifeu de Aze- 
vedo Marques (inclusive), esquerda no Ribeirão 
Jaguare,... 

c) Com o Distrito do Butantã: 
p.9: Onde se là: ... e segue pelo Ribeirão Jaguaré,... 

Leia-se: ... e segue pelo Ribeirão Jaguaré (senti-
do jusante),... 

e) Com o Distrito Vila'Leopoldina: 
p.9: Leia-se: Com o Distrito da Vila Leopoldina 

p.9: Onde se là': 	e segue pelo Rio Pinheiros até sua 
foz no Rio Tiete,... 
Leia-se: 	e segue pelo Rio Pinheiros (sentido 
jusante) ate sua foz (no Rio Tiete),... 

JARAGUÁ 

h) Com o Distrito de Perus: 
p.9: Onde se là: ... esquerda na estrada que vem do 

quilômetro 23 da Avenida Raimundo Pereira de Maga-
lhães (exclusive), esquerda na ... 
Leia-se: ... esquerda na estrada que vem do quilô-
metro 23 da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães 
(exclusive), direita na Avenida Raimundo Pereira 
de Magalhães (exclusive), esquerda... 

p.9: Onde se le: ... esquerda na Rua Rio Jundial, Rua 
Rio Sapucaia do Sul... 
Leia-se: ... esquerda na Rua Rio Jundial (exclu-
sive), Rua Rio Sapucaia do Sul (exclusive)... 

JARDIM ÂNGELA 

e) Com o Distrito do Capão Redondo: 
p.10: Onde se 	esquerda na Avenida Guarujá, direi- 

, ta na rua Renato da Cunha - (exclusive),... 
Leia-se: ... esquerda na avenida Guarujá (exclusi-
ve), direita na rua Renato da Cunha (inclusi-
ve),... 
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JARDIM MELENA 

a) Com o Município de Itaquaquecetuba: 
p.10: Onde se là: ... no trecho entre a Linha Ferroviá-

ria RFFSA/CBTU... 
Leia-se: ... entre a Linha Ferroviária RFFSA/CBTU. 

b) Com o Município de Guarulhos: 
p.10: Onde se là: ... no trecho entre o limite municipal 

Itaquaquecetuba/Guarulhos... 
Leia-se: ... entre o limite Municipal Itaquaquece-
tuba/Guarulhos... 

p.10: Onde se là: ... e o antigo leito do Rio Tiete 
(proximo ao quilômetro 25 da Rodovia dos Traba-
lhadores). 	, 
Leia-se: ... e a (antiga) foz do Rio Itaquera no 
antigo leito do Rio Tietê. 

e) Com o Distrito de São Miguel: 
p.10: Onde se là: ... no antigo leito do Rio Tiete (pró-

ximo ao quilómetro 25 da Rodovia dos Trabalhado-
res), e segue por: antigo leito do Rio Tietà (sen-
tido sul), esquerda no... 
Leia-se: ... na (antiga) foz do Rio Itaquera no 
antigo leito do Rio Tieté, e segue pelo... 

JARDIM PAULISTA 

d) Com o Distrito do Ibirapuera: 
p.10: Leia-se: Com o Distrito de Moema: 

e) Com o Distrito de Vila Mariana: 
p.10 Leia-se: Com o Distrito da Vila Mariana: 

LAJEADO 

h) Com o Distrito do Itaim Paulista: 
p.11: Onde se là: ... esquerda na Rua Manuel Álvares 

Pimentel, esquerda na Rua Engenheiro Bardot... 
Leia-se: ... esquerda na Rua Manuel Álvares Pi-
mentel (exclusive), esquerda na Rua Engenheiro 
Bardot (inclusive),... 
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d) Com o Distrito de Vila Leopoldina: 
p.11: Onde se là: Começa na Ponte Anhanguera (sobre o 

Rio Tiete) 1  e segue por Ponte Anhanguera (sobre 
o Rio Tiete),... 
Leia-se: Começa no rio Tietà sob a ponte Anhangue-
ra, e... 

LIBERDADE 

b) Com o Distrito de Bela Vista: 
p.11: Leia-se: Com o Distrito da Bela Vista: 

e) Com o Distrito de Vila Mariana: 
Leia-se: Com o Distrito da Vila Mariana: 

LIMÃO 

a) Com o Distrito da Cachoeirinha: 
p.11: Onde se là: ... direita na avenida Deputado Emílio 

Carlos. 
Leia-se: ... direita na avenida Deputado Emillio 
Carlos (inclusive),... 

d) .  Com o Distrito da Casa Verde: 
p.11: Onde se là: ... esquerda na rua Elias Gannani 

(exclusive); 
Leia-se: ... esquerda na rua Elias Gannani (ex-
clusive),... 

MANDAQUI 

a) Com o Município de Mairiporã: 
p.11: Onde se là: ... no trecho entre a Estrada da Ch4- 

pada... 
Leia-se: ... entre a Estrada da Chapada... 

f) Com o Distrito do Tremembe: 
-p.12: Onde se là: ... e segue por: Rua do Horto (sent do 

oeste) - exclusive 
Leia-se: ... e segue por: Rua do Horto (sentido 
oeste) - (exclusive) 

MARSILAC 

a) Com o Município do Embuguaçu: 
p.12: Onde se là: ... ao sul do espigão Lídia/Cipó. 

Leia-se: ... ao sul da Avenida do Contorno (tam- 
bém conhecida como Avenida Antonio Nardi). 
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e) Com o Município de São Bernardo do Campo: 
p.12: Onde se le: ... das nascentes do Rio Curucutu. 

Leia-se: ... da linha de transmissão Eletropaulo, 
que passa pelas nascentes do Rio Curucutu. 

f) Com o Distrito de Parelheiros: 
p.12: Onde se le: ... nas nascentes do rio Curucutu, 

Leia-se:... na linha de transmissão Eletropaulo, 
que passa pelas nascentes do Rio Curucutu, 
Onde.se le: ...e segue por: espigão Capivari/Gran-
de ou Jurubatuba, espigao Cipo/Vermelho, espigão 
Cipó/Lidia,... 
Leia-se:... e segue por: linha de transmissão aci-
ma referida (sentido oeste) (exclusive), direita 
na linha ferroviária Fepasa, esquerda na linha de 
transmissão que separa os loteamentos Cidade Luz e 
Jardim Paulista (exclusive), esquerda no prolonga-
mento e Avenida do Contorno (também conhecida como 
Avenida Antonio Nardi), (exclusive)... 

MORUMBI 

c) Com o Distrito de Vila Andrade: 
p.12: Leia-se: Com o Distrito da Vila Andrade: 

PARELHEIROS 

b) Com o Município do Embuguaçu: 
p.12: Onde se le: ...,ate o espigão Lídia Cipó. 

Leia-se: ... ate a Avenida do Contorno (tambem co-
nhecida como Avenida Antonio Nardi). 

c) Com o Distrito de Marsilac: 
p.12: Onde se le: ... no ponto de encontro com o espigão 

Lidia/Cipo,... 
Leia-se: ... na avenida do Contorno (também conhe-
cida como Antonio Nardi),... 

p.12: Onde se lê: ...e segue por: espigão Vermelho/Cipó, 
espigão Capivari/Grande ou Jurubatuba,... 
Leia-se: ... e segue por: Avenida do Contorno 
(sentido leste (inclusive), seu prolongamento (no 
espigão Grande ou Lidia/Cipó), direita na linha de 
transmissão Eletropaulo que passa pelo Jardim das 
Fontes (inclusive), direita na linha ferroviaria 
Fepasa (por cerca de 3 quilômetros), esquerda na 
linha de transmissão Eletropaulo que passa pelas 
nascentes do Rio Curucutu (inclusive),... 
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d) Com o Municipio de São Bernardo do Campo: 
p.12: Onde se le: ... no trecho que vai da nascente do 

Rio Curucutu (espigão Capivari/Grande ou Jurubatu-
ba) ate o encontro do eixo do seu braço com o eixo 
do braço do Rio Taquacetuba (Represa Billings). 
Leia-se: ... entre a linha de transmissão Eletro-
paulo, que passa pelas nascentes do Rio Curucutu e 
o ponto, na Represa Billings, onde se encontram os 
eixos dos braços do Rio Curucutu e do Rio Taquace-
tuba. 

e) Com o Distrito do Grajati: 
p.12: Onde se le: ... (paralelo à Rua Crepúsculo dos 

Deuses). 
Leia-se: ... paralelo à Rua Crepúsculo dos Deuses. 

f) Com o Distrito da Cidade Dutra: 
p.12: Onde se le:,.. (paralelo à Rua Crepúsculo dos 

Deuses)... 
Leia-se: ... paralelo à Rua Crepúsculo dos Deuses. 

PARI 

c) Com o Distrito do Bom Retiro: 
p.12: Onde se le: ... e segue por: Ponte Cruzeiro do Sul 

sentido sul... 
Leia-se: ... e segue por: Ponte Cruzeiro do Sul 
(sentido sul) ... 

PARQUE DO CARMO 

d) Com o Distrito de Iguatemi: 
p.13: Leia-se: Com o Distrito do Iguatemi: 

PEDREIRA 

e) Com o Distrito do Grajaú: 
p.13 Onde se le: ... ate a divisa municipal São Paulo/ 

Diadema. 
Leia-se: ... ate o limite municipal São Paulo/Dia-
dema. 

PENHA 

a) Com o Municipio . de Guarulhos: 
p.13: Onde se le: ... no Rio Tiete. 

Leia-se: ... (no Rio Tiete). 
b) Com .o Distrito da Vila Maria: 

p.13: Onde se le: ... na foz do Rio Cabuçu de Cima ou 
Guapira no Rio Tiete, 
Leia-se: ... na foz do Rio Cabuçu de Cima ou Gua-
pira (no Rio Tiete), 



     

ff-g  
da voe. 

da  

 

 

	

RA'(PLIA C. L 84111ENGUUlú 	15 
kn.Lezteldire 

PERDIZES 

Com o Distrito da Consolação: 
p.13: Leia-se: f) Com o Distrito da Consolação: 

PERUS 

a) Com o Município de Caieiras: 
p.13: Onde se le: ... no Rio Juqueri 

Leia-se: ... (no Rio Juqueri). 

b) Com o Distrito de Anhanguera: 
p.13: Onde se le: no Rio Juqueri, 

Leia-se: ... (no Rio Juqueri), 

Com o Distrito de Jaraguá: 
p.13: Onde se le ... direita na Estrada Di Sandro 

(inclusive), direita na Avenida Raimundo Pereira 
de Magalhães, esquerda na Estrada que sai do qui-
lómetro 23 (inclusive), ... 
Leia-se: ... direita na Estrada Di Sandro (inclu-
sive), direita na Ayenida Raimundo Pereira de Ma-
galhães (inclusive), esquerda na Estrada que sai 
do quilômetro 23 da Avenida Raimundo Pereira de 
Magalhães (inclusive),... 

PINHEIROS 

a) Com o Distrito de Perdizes: 
p.13: Onde se le: 	... (sob a Ponte Doutor Arnaldo)... 

Leia-se: ... (sob a Avenida Doutor Arnaldo)... 

h) Com o Distrito do Alto de Pinheiros: 
p.13: Onde se le: ... começa no encontro das Rua Paulis-

tània e Heitor Penteado... 
Leia-se: ... começa no encontro das Ruas Paulista-
fia e Avenida Heitor Penteado... 

PONTE RASA 

b) Com o Distrito da Cangaíba: 
p.14: Leia-se: ... Com o Distrito de Cangaíba: 

RAPOSO TAVARES 

d) Com o Distrito do Butanta: 
p.14: Onde se le: ... ate a avenida Engenheiro Heitor 

Antonio Eiras Garcia. 
Leia-se: ... ate a Avenida Engenheiro Heitor Anto-
nio Eiras Garcia (no quilômetro 14,8). 
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e) Com o Distrito do Rio Pequeno: 
p.14: Onde se lê: ... com a avenida Engenheiro Heitor 

Antonio Eiras Garcia,... 
Leia-se: ... Com a Avenida Engenheiro Heitor Anto-
nio Eiras Garcia (no quilômetro 14,8),... 

REPÚBLICA 

d) Com o Distrito da Bela Vista: 
p.14: Onde se lê: ... que compreende os Viadutos Júlio 

Mesquita Filho e Jaceguai (inclusive) 
Leia-se: ... (sentido leste) (incluindo o viaduto 
Julio de Mesquita Filho e praça Perola Byington) e 
pelo Viaduto Jaceguai (inclusive) 

e) Com o Distrito da Se: 
p.14: Onde se le: ...(inclusive) Parque Anhangabat5 (ex- 

clusive), Avenida Prestes Maia (exclusive) 
Leia-se: ... (exclusive) Parque Anhangabaú (inclu-
sive), Avenida Prestes Maia (inclusive) 

RIO PEQUENO 

a) Com o Município de Osasco: 
p.14: Onde se lê: ... à rua Governado Lucas Nogueira 

Garcez. 
Leia-se: ... à Rua Governador Lucas Nogueira 
Garcez. 

h) Com o Distrito de Raposo Tavares: 
p.14: Onde se lê: ... ate a Avenida Engenheiro Heitor 

Antonio Eiras Garcia. 
Leia-se: ... ate a Avenida Engenheiro Heitor An-
tonio Eiras Garcia (no quilómetro-  14,8). 

c) Com o Distrito do Butantã: 
p.14: Onde se lê: ... com a Rodovia Raposo Tavares e... 

Leia-se: ... com a Rodovia Raposo Tavares,(no qui-
lômetro 14,8), e ... 

SANTANA 

) 	Distrito de Mandaqui: 
p.15: Leia-se: a) Com o Distrito de Mandaqui: 

) 	Distrito Casa Verde: 
p.15: Leia-se: h) Com o Distrito da Casa Verde: 
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) 	Distrito do Bom Retiro: 
p.15: Leia-se: c) Com o Distrito do Bom Retiro: 

) 	Distrito do Pari: 
p.15: Leia-se: d) Com o Distrito do Pari: 

) 	Distrito de Vila Guilherme: 
p.15: Leia-se: e) Com o Distrito de Vila Guilherme: 

) 	Distrito do Tucuruvi: 
p.15: Leia-se: f) Com o Distrito do Tucuruvi: 

SANTO AMARO 

b) Com o Distrito do Jardim São Luis: 
p.15: Leia-se: h) Com o Distrito do Jardim São Luís: 

c) Com o Distrito do Socorro: 
p.15: Onde se là: ... (sentido montante) com o nome de 

Rio Grande ou Jurubatuba)... 
Leia-se: ... (sentido montante e com o nome de 
Rio Grande ou Jurubatuba)... 

SÃO DOMINGOS 

b) Com o Distrito de Jaguara: 
p.15: Onde se là: ... e segue pela Rodovia Anhanguera 

Leia-se: ... e segue pela Rodovia Anhanguera (ex-
clusive) 

SÃO LUCAS 

a)" Com o Município de São Caetano do Sul: 
p.15: Onde se là: ... no trecho entre a Avenida Enge-

nheiro Tomás Magalhães... 
Leia-se: ... entre a Avenida Engenheiro Tomás Ma-
galhães... 

b) Com o Municipio_de Santo André: 
p.15: Onde se le: ... no trecho entre o limite municipal 

Sio Caetano do Sul/Santo André... 
Leia-se: ... entre o limite municipal São Caetano 
do Sul/Santo Andre... 
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f) Com o Distrito da Vila Prudente: 
p.15: Onde se lá: ... e segue por Rua Domingos Afonso 

(sentido sul) 
Leia-se: ... e segue por: Rua Domingos Afonso 
(sentido sul) 

SÃO MATEUS 

c) Com o Distrito de São Rafael: 
p.15/16: Onde se lá: ... esse mesmo córrego e a Avenida 

Mariana de Souza Guerra,... 
Leia-se: ... esse mesmo córrego e a Avenida Ma-
riana de Souza Guerra (exclusive),... 

SÃO MIGUEL 

a) Com o Município de Guarulhos: 
p.16: Onde se le: ... no trecho entre o antigo leito do 

rio Tietá (próximo ao quilômetro 25 da Rodovia 
dos Trabalhadores), e a Foz do Rio Itaquera no 
Rio Tiete, antigo léito do Rio Tietá, próximo ao 
quilômetro 23 da Rodovia dos Trabalhadores). 
Leia-se: ... entre a (antiga) foz do rio Itaquera 
no antigo leito do Rio Tietá, e a Foz do Rio Jacu 
no Rio Itaquera, que hoje ocupa o antigo leito do 
Rio Tietá. 

h) .Com o Distrito da Vila Jacu{: 
p.16: Onde se le: ... na Foz do Rio Itaquera no Rio Tie-

te, e segue por: Rio Itaquera (antigo leito do Rio 
Tiete), direita no Rio Jacu, 
Leia-se: ... na Foz do Rio Jacu no Rio Itaquera, 
que hoje ocupa o antigo leito do Rio Tietá, e se-
gue por: Rio Jacu,... 

f) Com o Distrito do Jardim Helena: 
p.16: Onde se lá: ... direita no antigo leito do Rio 

Tiete, ate o limite Municipal São Paulo/Guarulhos 
(proximidades do quilômetro 26 da Rodovia dos Tra-
balhadores). 
Leia-se: ... ate sua (antiga) foz no antigo leito 
do rio Tietá, limite municipal 	São Paulo/Guaru- 
lhos. 

SÃO RAFAEL 

a) Com o Município de Maus: 
p.16: Onde se lá: ... no trecho entre a Avenida Adelia 

Chohfi... 
Leia-se: ... entre a Avenida Adelia Chohfi... 



h) Com o Distrito do Iguatemi: 
p.16: Onde se là: ... avenida Gonçalves da Costa... 

Leia-se: ... Avenida Gonçalves da Costa (exclusi-
ve)... 

c) Com o Distrito de São Mateus: 
p.16: Onde se là: ...esquerda na Avenida Adelia Chohfi 

ate o limite... 
Leia-se: ... esquerda na Avenida Adelia Chohfi 
(exclusive) ate o limite... 

SAPO PEMBA 

h) Com o Distrito de São Mateus: 
p.16: Onde se là: ... paralela à Rua Doutor Paulo Car-

neiro... 
Leia-se: ... paralela à Rua Doutor Paulo Carneiro 
Maia... 

p.16: Onde se là': ... esquerda na Rua Cachoeira do Campo 
e 
Leia-se: ... esquerda na Rua Cachoeira do Campo 
(exclusive) e... 

Com o Distrito de São Lucas: 
p.16: Leia-se: e) Com o Distrito de São Lucas: 

SAÚDE 

h) Com o Distrito do Ibirapuera: 
p.16: Leia-se: h) Com o Distrito de Moema: 

d) Com o Distrito do Jabaquara: 
p.16: Onde se là: ate a avenida ate a avenida Professor 

Abraão de Morais. 
Leia-se: ... ate a Avenida Professor Abraão de 
Morais. 

sÉ 

d) Com o Distrito do Cambuci: 
p.16/17: Onde se là: ... e segue por Rua Antonio de Sá 

(inclusive) esquerda Avenida do Estado (inclu-
'sive)... 
Leia-se: ... e segue por: Rua Antonio de Sá 
(inclusive) esquerda na Avenida do Estado (ex-
clusive) 

19 
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e) Com o Distrito do Brás: 
p.16/17: Onde se le: ... Rua da Figueira - trecho sul 

(exclusive), prolongamento ideal da Rua da Figuei-
ra, Rua da Figueira - trecho norte (inclusive)... 
Leia-se: ... Rua da Figueira (trecho ao sul da 
avenida Radial Leste - exclusive, e trecho ao 
norte - inclusive),... 

TREMEMBÉ 

A) Com o Município de Guarulhos: 
p.17: Leia-se: a) Com o Município de Guarulhos: 

p.17: Onde se 	no Rio Cabuçu de Cima ou Guapi- 
ra... 
Leia-se: ... (no Rio Cabuçu de Cima ou Guapi-
ra)... 

Com o Distrito de Mandaqui: 
p.17: Leia-se: c) Com o Distrito do Mandaqui: 

Com o Distrito de Tucuruvi: 
p.17: Leia-se: d) Com o Distrito do Tucuruvi: 

Com o Distrito do Jacana: 
p.17: Leia-se: e) Com o Distrito do Jaçanã: 

TUCURUVI 

p.17: Leia-se: TUCURUVI 

B) Com o Distrito do Mandaqui: 
Leia-se: b) Com o Distrito do Mandaqui: 

p.17: Onde se le: ... começa nos cruzamentos das Ruas 
do Horto e... 
Leia-se: começa no cruzamento das Ruas do Horto 
e ... 

C) Com o Distrito de Santana: 
Leia-se: c) Com o Distrito de Santana: 

p.17: Onde se le: ... direita na Rua do Tramway 
Leia-se: ... direita na Rua do Tramway (inclusi-
ve) 

F) Com o Distrito do Jaçaná: 
Leia-se: f) Com o Distrito do Jaçadá: 

C)  

D)  

E)  
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p.17: Onde se le: ... ate o Córrego Lavrinhas. 
Leia-se: 	ate o Córrego Lavrinhas. 

VILA ANDRADE 

c) Com o Distrito do Campo Limpo: 
p.17: Leia-se: c) Com o Distrito de Campo Limpo: 

e) Com o Distrito de Santo Amaro: 
p.17: Onde se le: Começa no rio Tiete, sob a ponte João 
Dias, e segue pelo rio Tiete até... 
Leia-se: Começa no Rio Pinheiros, sob a ponte João Dias 
e segue pelo rio Pinheiros até... 

VILA CURUCA 

c) Com o Distrito do Lajeado: 
p.18: Onde se le: ... direita na Estrada Dom João Nery 

(inclusive), esquerda na Rua Engenheiro Bardot 
(inclusive),... 
Leia-se: ... direita na Estrada Dom João Nery 
(exclusive), esquerda na Rua Engenheiro Bardot 
(exclusive),... 

VILA FORMOSA 

b) Com o Distrito da Água Rasa 
p.18: Onde se le: ... e segue por Rua da Meação (inclu-

sive), 
Leia-se: ... e segue por: Rua da Meação (inclu-
sive), 

VILA GUILHERME 

B) Com o Distrito de Santana: 
Leia-se: b) Com o Distrito de Santana: 

p.18: Onde se le: ... com a Avenida Luis Dumont Villat  
res (sentido sul) e segue.  por: Avenida Luis Vi-i 
llares (inclusive),... 
Leia-se: ... com a Avenida Luis Dumont Vilares 
e segue por Avenida Luis Dumont Vilares (senti-
do sul) (inclusive),... 

E) Com o Distrito da Vila Maria: 
Leia-se: e) Com o Distrito da Vila Maria: 

21 
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p.18: Onde se là: ... Ponte Vila Maria (sentido norte) 
- exclusivo,... 
Leia-se: ... Ponte Vila Maria (sentido norte) - 
(exclusive),... 

F) Com o Distrito da Vila Medeiros: 
Leia-se: f) Com o Distrito da Vila Medeiros: 

• p.18: Onde se là: ... Avenida Conceição (sentido oeste) 
- inclusive 
Leia-se: ... Avenida Conceição (sentido oeste) 
(inclusive), 

p.18: Onde se là: ... direita na Avenida Júlio Buono 
(esclusive)...' 
Leia-se: ... direita na Avenida Júlio Buono (ex-
clusive)... 

VILA JACUI 

a) Com o Município de Guarulhos: 
p.18: Onde se lé: ... entre a foz do Rio Itaquera (an-

tigo leito do Rio Tiete, proximidades do quilôme-
tro 23 da Rodovia dos Trabalhadores e o ... 
Leia-se: ... entre a foz do Rio Jacu no Rio Ita-
quera, que hoje ocupa o antigo leito do Rio Tiete 
e o ... 

b) Com o Distrito de Ermelino Matarazzo: 
p.18: Onde se là: ... e segue por: Viaduto dos Traba-

lhadores (sentido sul),... 
Leia-se: ... e segue por: Viaduto dos Trabalha-
dores (sentido sul) (exclusive),... 

e) Com o Distrito de São Miguel: 
p.18: Onde se le: ... esquerda no Rio Itaquera (antigo 

leito do Rio Tiete), até o limite municipal Sao 
Paulo/Guarulhos... 
Leia-se: ... até sua foz no Rio Itaguera, que ho-
je ocupa o antigo leito do Rio Tiete, limite mu-
nicipal São Paulo/Guarulhos... 

VILA LEOPOLDINA 

c) Com o Distrito do Alto de Pinheiros: 
p.18: Onde se là: ... segue pela Ponte Jaguaré (inclu-
sive),... 
Leia-se: ... segue por: Ponte Jaguaré (sentido nordeste) 
(inclusive),... 



• 
Fdia n.o 	 pw.G. 
n

...... 

—11AYOMM-C.-L. OrdICOURI 

23 

VILA MARIA 

A) Com o Município de Guarulhos: 
Leia-se: a) Com o Município de Guarulhos: 

p.18: Onde se là: ... no Rio Tiete e a Rodovia Dutra. 
Leia-se: ... (no Rio Tietà) e a Rodovia Dutra. 

B) Com o Distrito de Vila Medeiros: 
p.18: Leia-se: b) Com o Distrito da Vila Medeiros: 

C) Com o Distrito de Vila Guilherme: 
p.18: Leia-se: c) Com o Distrito da Vila Guilherme: 

VILA MARIANA 

e) Com o Distrito do Ibirapuera: 
p.20: Leia-se: e) Com o Distrito de Moema: 

p.20: Onde se là: ... direita na Avenida Ibirapuera 
(inclusive),... 
Leia-se: ... direita na avenida Ibirapuera (ex-
clusive),... 

VILA MATILDE 

c) Com o Distrito do Carrão: 
p.20: Onde se le: 	transpiSe as linhas Ferroviárias 

da CBTU/RFTSA e do Metro Leste/Oeste, e segue pe-
lo Viaduto Aricanduva (sentido sudeste) (exclusi-
ve), até o cruzamento com a AvenidaItaquera. 
Leia-se: ... transpõe a Avenida Radial Leste e 
segue pelo Viaduto Aricanduva (sentido sudeste) 
(exclusive) e Avenida Radial Leste (exclusive) 
até a Avenida Itaquera. 

d) Com o Distrito da Cidade Líder: 
p.20: Onde se là: ... até seu encontro com a Avenida 

Souza Bandeira. 
Leia-se: ... até a Avenida Souza Bandeira. 

VILA MEDEIROS 

A) Com o Município de Guarulhos: 
Leia-se: a) Com o Município de Guarulhos: 
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p.20: Onde se là: ... são os mesmos limite do Município 
de São Paulo com o Município de Guarulhos, no 
trecho entre a Rodovia Dutra... 
Leia-se: ... são os mesmos limites do Município 
de São Paulo com o Município de Guarulhos, entre 
a Rodovia Dutra... 

C) Com o distrito do Tucuruvi: 
Leia-se: c) Com o Distrito do Tucuruvi: 

p.20: Onde se là: ... Ruas Aldeia Vinte de Setembro 
Cruz de Malta e ... 
Leia-se: ... Ruas Aldeia Vinte de Setembro, 
Cruz de Malta e ... 

d) Com o Distrito de Vila Guilherme: 
p.20: Leia-se: d) Com o Distrito da Vila Guilherme: 

p.20: Onde se là: ... esquerda na Rua Luciano Broi-
mizzi, direita na Rua Tapira (inclusive) até... 
Leia-se: ... esquerda na Rua Luciano Broimizzi 
(inclusive) direita na Rua Tapira (inclusive) 
esquerda na Avenida Conceição (exclusive), até... 

VILA PRUDENTE 

d) Com o Distrito da Mosca: 
p.20: Leia-se: d) Com o Distrito da Moóca: 

e) Com o Distrito do Ipiranga: 
p.20: Onde se là: ... sob o viaduto Capitão Pacheco 

Chaves,... 
Leia-se: ... sob o Viaduto Capitão Pacheco 
Chaves,... 

_fiés.vutuA at. amuamo-- 
Leglarie 
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"D D.M." 	, DE 16 DE JANEIRO DE 1.991.  
~~~~- 

Ao. Lostant 

LEI NO 10.932 	, DE 15 DE JANEIRO 	DE 1991 

Institui a divisão geográfica da área do 
Município em Distritos, e da outras provi 
dencias. 

LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do Municipio de São Pau 

Faz saber que a Camara Municipal, em sessao de 28 de 	 01191-1 
lo, usando das atribuiçoes que lhe sio conferidas p3r lei: 	' 

de- 
zembro de 1990, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

Art. IQ - A presente lei institui a di-
visão geográfica da área do Município de Sao Paulo em Dis 
tritos. 

Art. 20 - Os Distritos sío os seguintes: 
Água Rasa, Alto de Pinheiros, Anhanguera, Aricanduva, Ar-
tur Alvim, Barra Funda, Bela Vista, Balem, Bom Retiro,Brím, 
Brasilándia, Butana, Cachoeirinha, Cambuci, Campo Belo, 
Campo Grande, Campo Limpo, Cangalba, Capao Redondo, Car-
rao, Casa Verde, Cidade Ademar, Cidade Dutra, Cidade Lí-
der, Cidade Tiradentes, Coneolação, Curei" Ermelino Ma-
tarazzo, Freguesia dO O, Grajau, Guaianases, Moema, Igua-
temi, 'piranga, Itaim Bibi, Itaim Paulista, Itaquera, Ja-
baquara, Jaçana, Jaguara, Jaguare, Jaragua, Jardim Ange-
la, Jardim Helena, Jardim Paulista, Jardim Sao Lula, Jose 
Bonifacio, Lajeado, Lapa, Liberdade, Limão, Mandaqui, Mar 
silac, Mooca, Morumbi, Parelheiroe, Pari, Parque do Carne 
Pedreira, Penha,Perdizes, Perus, Pinheiros, Pirituba, Pon 
te Rasa, Raposo Tavares, Republica, Rio Pequeno, .Sacoma, 
Santa Cecilia, Santana, Santo Amaro, São Domingos, São Lu 

cas, Sao Mateus, Sag Miguel, gao Rafael, Sapopemba, SaJele: 
Se, Socorro, Tatuape, Tremembe, Tucuruvi, Vila Andrade,Vi 
la Curuça. Vila Formosa, Vila Guilherme, Vila Jacul, Vilã 
Leopoldina, Vila Maria, Vila Mariana, Vila Matilde, Vila 
Medeiros, Vila Prudente e Vila Sonha. 

Art. 30 - Os distritos, definidos no arti 
go anterior, tem seus limites especificados no Anexo I dí 
presente lei. 

Art. 40 - A divisão geográfica da área do 
Municipio de São Paulo iastituida pela presente lei . pasea 
a ser referencia obrigatoria para a Administração Publica 
Municipal, Direta e Indireta. 

Parágrafo unico - Os Orgãos e as entida-
des municipais devera° adequar-se ao disposto no "eaput -
deste artigo ate 31 de dezembro de 1990. 

-Art. 50 - Qualquer forma de alterna° da 
sistemática introduzida pela presente lei só podera ser 
proposta qUingóenalmente, mediante previa manifestação da 
Secretaria Municipal de Planejamento e ouvida a populaça° 
interessada. 

• Art. 60 - As despegas decorrentes da . pre-
seate lei correrão por conta das dotaçoes 	orçamentarias 
proprias, suplementadas se necessario. 

Art. 70 - Ressalvado o disposto no artigo 
49, parágrafo ánico, a presente lei entrara em vigor na 

-data de sua publicação, revogadas as disposiçoes em con-
trario. 
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO_PAULO, aos 15  de janeiro 
de 1991, 4370 da fundação de Sao Paulo. 
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, PREFEITA 
WALTER PIVA RODRIGUES, Respondendo pelo Cargo de Secreta-
rio dos Newicios Jurídicos 

, AMIR ANTONIO XHAIR, Secretário das Finanças 
JOSÉ CARLOS PEGOLARO, Secretario das Administrações Regio 
riais 
PAUL ISRAEL SINGER, Secretario Municipal do Planejamento 
LADISLAS DOWBOR, Secretario dos Negocios Extraordinarios 
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 15  de 
janeiro de 1991. 

.JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO, Secretário do Governo Muni-
cipal 

ANEXO I DA LEI NO 10.932 , DE 15  

DE JANErRO DE 1991  

• ÁGUA RASA 

a) dom o Distrito do Tatuape: 

gmmeça no encontro das Ruas da Meação e Maria Otilia, e se : 

por: Rua Maria Otil1a (sentido Noroeste) (exclusive) 

 

k•k.i.LN • LII 	:51MCJES 

A. 1. L. 

ORIUNDADU PIWJETU DELE 	 --É-3"(-F0 7 ;TIVO 



direita na Rua Barão do Serro Largo (inclusive), zsqu,,rda na 

Rua Demétrio Ribeiro (inclusive), direita na Aver.i3a Salim 

Fareis Maluf (inclusive), até o limite sul do Cemitério da 

QUarta Parada. 	. 
b)Com o Distrito  do Dalém: 

Começa.  na Avenida Salim Frua:h Maluf, no lielen Sul do Cem:: 

tério daQuarta . Parada, e sejue por: limito Sul do Comité 

rio Quarta Parada, esquerda na Avenida Alvar? Rar.os (inclu 

sve). direita na Rua Ittu. naraéã (inclusivo) a‘é a Rua até 

-a Rua Siqueira Bueno. 

oiCca o Distrito  da Hooea! 

Começa no encontro das Puas Siqueira ~no, Fcznandm Falcão 

e Itamaracá, e segue pOr: Ref. Fe:Alando Falcão . (euclusiee) 

esquerda ria Rua do Oratório (inclunlve), até a Rua Jsé Eap 

pi. 

cl) 

Com o Distrito da Vila rrUdente: 

Começa no encontro das Ruas Oratório e José Zappi, e segue 
por' Rua do Oratório (sentido Sudeste) (inclusive), esquerda 

na Rua de Orfanato. (éxoludive), direita na Avenida Vila Ceia 

(exclusive), até a Rua Dmingos Afonso. 	• . 

e;Ccm o Distrito  de São"Lucas: 

Começa no encontro da Avenida Vila Ema cara a Rua Domingos 
Afonso, e segue por: Avenida Vila Ema (sentido Leate)(exclu 

sive), esquerda da Rua Antônio. Comes (inclusive), até a 
Avenida Luis Ferreira da Silva. 

f)Com o Distrito de Vila Formosa:  

Começa no Cruzamento da Avenida Luis Ferreira da Silva com 

a Rua António Gomes, e cegue por: Rua António Games ( senti 

do Norte) (Inclusive), Rua Miranda Jordão (!n 'clnsive),. es 
(perda na Avenida Vereador Abel Ferreira (CEwzogo Capão do 

• tmbiral (inclusive), direita na Rua Guandu (inclusive) 
Rua da Meação (inclusive), atã e Rua Mula ()tília. 

ALTO DE PINHEIROS 

a) Com o Distrito da tapa:  

começa no entrocamento "das Ruas Cerro Corá, Aurélio e Neltcr Pente 

ado, e segue pela RUll Urre) Cora (exclusive) e Rua Olivelra"Forces 

(exclusive) . até o seu encontro com a Rua Jaspe-Negro. 	• 

b) Com o Distrito da Vila leopoldina:  • 

começa no encontro da Rua Oliveira Fortes com a Rua Jaspe-Negro, e 

iegue por : Avenida Queirós Filho (exclusive), esquerda : na Praça 

Apecatu :exclusive), esquerda na Avenida Queirés Filho (exclusive), 

.Ponte do jaguaré.(exclusive), até seu ponto médio de transpos(çã do 

Rio Pinheiros. 

c) Com o Distrito  do Jaguaré:  

Começa no Rio Pinheiros, sob a Ponte do jaguaré, pelo qual segue ( 

sentido montintc) até h prolongamento Ideal nordeste da Avenlde Nos 

se Senhora da Paz. 

.d) Com o Distrito do Outante:"  • 

Começa no R(o Pinheiros, no prolongamento ideal nordeste da Avenida 

Nossa Senhora da Paz, e segue.pelo Rio Pinheiros (sentido ~te / 

até o prolongamento Ideal sudoeste da Avenida Professor Frederico 

Hermann 

e) Com o Dis..rito  de Pirheiros: 

começa no Rio PinOeiros, no prolongamento ideal sudoeste da Avenida 

Professor Frederico Hermann Júnior, "e segue por: prolongamento e A 

veoida Professor Hermann Júnior (exclusive), esquerda na Praça Ro 

guete Pinto (exclusive), esquerda na Rua Natingui (inclusive),drei 

ta na Rua Heitor de A,drade (inclusive), direita na Viela 2 (exclu-

sive), esuquerda na Rua Paullstánla (excluslve),ate seu encontro 

com a Rua Heitcr Penteado. 

1) 
	

Com o Distrlo de Perdlzea:  

caneta no encontro da Rua lielier Penteado com a Rua Pauli! t aaa 

e segue peia Rua Heitor Pe n teado (sentido  noroeste) (eaclusiva) . 

ali seu encontro com as Ruas Aurelia e Cerro Corá. 

• omunduzuz 

a) Com o Município de Caleiro: sio o."  maemoe . limlecommumUrileiplo de Sio 

Paulo coem o Municipio de Caleiras, entre e fax do Ribeirão São Miguel 

no Itio.Juquari e o limite municipal Caleiras/Cajamar, 

b).Com o Municiplo de COamar: são oe mesmos limites do Municiplo 	de São 

Paulo com o Munielpid de Cajamar. 

Oca. o Rhantelpio de Santana do Pern.(ba: mie es esmoo limites do ~1cj. 
pio do fio Paulo em o Municiou da Santana do Pernalbs. 

115 Co. o munlcipip 	~add. aia ca mama. limito do Município da ião 
Paulo com oMUnicIplo'doe Mosco no trecho que vai do limite municipal 

• •ela Santana da Parnalbe/Ounaco, et: o limite do Parque 1.. --adual do Jaca 
guí. 

• 

o) Co. o Distrito do Jaraqui: começa no limite municipal OsascoiSio Paulo. 

no ponto em . que . a cortado 'pelo limita dó Parque Eetodual do ;anistia, e 

  por: limita -do referido parque ( eeee ee horário), esquerda no m- 
.1241140 São M 	 ata a Rua Rico Sapucaia do Sul. 

Weehm o Distrito  de Perus: começa no Ribeirão de Sio Miguel, na Ponte dm 

_Rua Rio Sapucaia do Sul. e migue por: Ribeirão Sio Miguti (sentido >- 

sante) o Rio  1, no limite municipal Sio Paulo/Co  

. ARICAINDUVA 

a) Cru o Distrito do Ca;rioa 

Cerca no cruaamanWdas Avenida. Itapu.. e Aricanduve e ee 
gess per, ~nide 'taquara (sentido eudoeete) . (secluetve). eu 

'inaniam na Avenida Pio das Pedra. (Inclusive). direita na Ave 
Md& Joio XXIII (ineluelve), até o limite .ui. do Cemitério - 
de Vila Formosa. 

• 
b) Çom o Dl ttttt o da Vila Formosa. 

Caneca na Avenida Joie =III eco o limite gol' do Cemitério 
da Vila Formosa. .e segue por, t 	 Seio XXIII (sentido •u 
t 	1 (inclusive), esquerda na Avenida Cipriano Rodrigo.. - 
(inoluaive). direita na Rua Manuel t 	ira Pire. 	(esolual 
.8), -até a Rateado BarreAra Grande. 

o) Com o Distrito de Ispoilmába, 

~aça no encontre da azia Manuel Ferreira Pirás com a - Letra 
da da Barreira Grande e imigne•nela Baixada da t 	 Oram 
de Imeneldo leme) lexclusávold, até o Córrego Inhuma 	 

• 
d) Com o Distrito de ao Bateu.. 

COMina na ponta da entrada da Barreira Grande sobre o Córre 
ge Inhuma, e segue por. Carrego Inhumas (mantido jusante) 
Avenida Arraias do Araguaia (inclusive), até a Avenida Ari 
condem. 

e) Com o Dietrito da Cldada Mire 

Ccere;la no encontro das Avenida. Arraias do Araguala • Arieden 
deva... segue pela Avenida Aricanduva ( 	 noroeste) (ln 

até.  • Avenida Itiaguera. 



eeeeeeeeeee 
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ARTUR ALS1M 

a) com o D ttttttt da Ponte Rasa: começa no rrrrrrrr to de Aveni-

da Águia de Mala com ai Ruas Terra Brasileira e Sonho Gaúcho, 

e segue por: Rua Sonho GaUcho [exclusive), Avenida Rlcolau Ja 

cinto (exclusive), esquerda no Correuo sem nome que corre pa- 

ralelo 	Rua Arfei-Mirim, 	ata, 0  Ribelrio FranquInho 	ou 

Santa r 	. 

h) com o Distrito da Penha, começa no Ribeirão Frangainho 	on 

Diluta Lucia, na ponte da Rua aillo.Sayago. e segue por. 	RUA 

Júlio 'Sarau° (sentido Sudoeste) Unclueivel, rrrrrrr 	ltingu' 

çu (inclusive). direita na Linha Ferrovibria'CITU / Rrr6R 

. 	atii o prolongamento ideal gadunho da RUA São 6 rrrrr r . 

c) com o DIntrito de Vila Matilde: começa'na . LInha 	linfa 

CITU/RFFSA, no prolorig eeeeee ideal eeeeeee da Rua Sio 	Ser/- 

alio, e Segue per; prolong eeeeee da Rua São Sereplão (sentido 

	 . eSguerdi na Avenida eee e to EsMiz de C eeeee ho(ez 

.• clusive), direita na Praça gualari-Ilirim (exclusive), direi-

ta na Rua Pontar(excluS'Ave), direita na Avenida Doutor Parei 

re Vergueiro (exclusive). eeeeeeee na Avenida Souza Bandeira 

(exclusive), atá a Avenida [taquara. 

d) com o Distrito da Cidade li'der: começa no encontro das Aven1 

das Souza eeeee Ira e [taquara, e segue por: Avenida [taquara 

(exclusive) (sentido Lente). esquerda na Rua Cisar Dlas (In-

eeeeee ei. direita no Ole eeeee da Petrobris, ata a linha reta 

de rumo oeste que vele da ca 	Ira do galho mais 	setentrio- 

nal do Carrego se. nome paralelo ■ Rua S 	. 

, 1  11  ,./111■, 
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e) com o Distrito de itequera:  iomeça nOtneWüte da PetrObres 

(paralelo se Rua Davi Bandeial1), 'na reta de rumo oeste 	que 

vem da cabeceira do galho mais 	 1 do C 	ee sem no 
7— • 

me paralelo a Rua S 	, e segue por: Oleoduto da PetrobreS, 

(sentido norte), direita na Avenida Águia de Haia (inclusive), 

ete o Cruzamento com as Ruas Terra Brasileira e Sonho Gaecho. 

BARRA TCTIDA 

a) Com o Distrito da Casa Verde: 	 . 

Começa no Rio Tinte, sob a Ponte Caia Verde, e segue pelo Rio Tletã (ser 

tido Jusante) ate o prolongamento ideal sul da Avenida En .genheiro Cactani 

Ai • 

to) czm o Distrito do liarão:  

Começa no Rio Tiati. no prolongamento ideal sul da Avenida Engenheiro 

jaetano Alvitrei:, e segue pelo Rio Tinte (Sentido jusante) ate n Ponte Fre 

guezia do O. 

c) Com o D 	o da F 	Ia do O: 	• , 	. 

.Começa no Rio Tinta. sob a Ponte Freguesia do 6, e segue pólo Tilo Tique; 

sent ido Jusantes) ate o prolongamento ideal norte da Avenida Santa Marin% 

(trecho sul). 

'Oo o DililflULA2.-LIEL" 

Começa no Rio Tiete, no prolongamento ideal norte da Avenida Santa Marinq 

• (trecho' sul); 
	

e 	por: Prolongamento (sentido sul) e Avenida San 

ta Marina ( e 
	

direita na Praça Doutor Pedro Coraz;a (inclusive). 

direita na Avenida Santa 

 

fine e 	)ato a Rua C 	izari. 

 

e) Com o Distrito de Perdizes: 

Começa no encontro da Rua Carlos Vicari coei: a Avenida Santa Marina. e se-

gue por: Rua Carlos Vicari (Inclue/me), Rua Turlaçu (exclusive), esquerda 

nó Praça Marrey J eeeee (exclusive/. Actuerda na Rua Turiaçu (exclusive) . 

direita na Pua Tratou (exclusive), eequerda na Rua Paraguaçu (exclualve). 

ate a Avenida Pacaembu. 

T) Com o Distrito de Santa Cecilia: 

Começa 00. cruzamentodas Ruas Paraguaçu e Doutor Veiga Filho com a AVeni 

da Pacaembu, e segue por: Avenida Pacaembu(sentido nortb)(exclusive), VI .  

duto Pacaembu (exclusive), Avenida Doutor Abraão Ribeiro (exclusive), at 

o encontro com a Avenida Rudge. 

O Com o Distrito do Bom Retiro:  

o limite compreendido pelo trecho sul da Ponte Casa Verde, desde o en • 

contra das Avenidas Doutor Abraão Ribeiro e Rudge, ate o ponto médio d-

tranposição do Rio Tieté. 

BELA VISTA 

a) Com o Distrito da República: começa na Avenida 23 de Balo, sob o Viaduto 

Jaceguai (11gaçío Leste-Oeste), e . segue por: Viaduto Jaceguai 'sentido 

Oeste) (exclusive), ligação leste-Oeste que compreende o Viaduto Júlio 

. de Mesquita Filho (exclusive) atira Rua Avanhadava. 
. 	- 
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b) Com o-Distrita da Consola ção: começa no Viaduto da li g açao 

Le ste-Oeste sobre a Rua Avanhandava, e se g ue por: Rua Ava-

nhandava (sentido sudoeste) (inclusive), direita na escada 

rfai de li gação com a.Rua. Frei Caneca (inclusive), esquerda 

na.Rlia'Frel Caneca (exclusive), até a .Avenida Paulista. 	- 

c) Com o -  Distrito do Jardim Paulista: come ç a no encontro 	da 

Rua Frei Caneca. som a Avenida. Paulista, e segue pela Avenidd 

da Paulista (sentido sudeste) (inclusive) até a Avenida, 

Bri gadeiro Lu(s António. 

d) Com o • Distrito de Vila Mariana:  começa no cruzamento das - 

.4e1.1.1ái. Paulista e Br igadeiro Lsds António, e segue por: 

Avenida. Paulista (sentido sudeste)(incluilve), Avenida -à Der 

nardino de Campos (exclusive), esquerda na Rum Paraíso (e)1 
. 	. 

clusive), •aduta. do Paraíso (exclusive), até a Ween'ida 23 

de Maio. 

e) Com O Distrito da Liberdade: come ç a na Avenida 23 de Maio, 

sob o ;Pladuto. do Paraíso, e se g ue pela Avenida. 23 de Maio 

(exclusive), até o Viáuto Jace gumii (li gação Leste-Oeste). 

nELBri 
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a) Com o Distoito da Vila Maria:  começa no Ril). Tleti sob a "ran 

te. Tatuape, e se gue. pelo" .11f5 'rieté (sentido jusante), 	até 

a 'Pontada Vila Maria. ' 

b) Com o Distrito da Vila Guilherme:  come ça no sRio neta sob a 

Ponte. da Vila Maria, e segue.pelma Rio Tieté (sentido jusan-

. te), até o prolongamento ideal norte da Rua Paulo Andri ghes 

c) Com o  Distrito do Perum com" no  .RimaTieti. r. prOlongamen 

.to ideal:norte da Ru& Paulo Andrighetti, em'eseque por: pra - 
• 	- 	. 	. 

longamento e BUI- Paulo Andrighetti (inclusive); direita na 

tua Santa Rita (exclusive), atg a Lia- Dojoeer. 

d) Coo o Distrito do Brãs: 'começa no encontro da Rua Bresser ' 

com a Rua Santa Rita, e. ae gué pela sua e Viaduto Brénscr(en 

alusiva) até . ° ponto em que . cate treno-a linha Letmt-Oes 

te do Metró. 

e) Com o Distritoda Meméca: 'começa na Unhei Leste-Oesre do Mc  

tam, sobre o -Mut,: urnsrer e seUun nOr: Linha -i.estn-Oento 

.do  Metró (sentido Lesto), direita no Viaduto . Guadalajara - 

(inclusive),.Rea Si queira Ducno (exclusive), até seu encon-

tro com as .Ruas. Fernando Falcão c Itemaracá :  

Cl Com o hIrtrito  da nçun Rasa:  começ a no encontro das :RU0S .51. 

queira Buem, rernando Falcão e Itamaracé, c se gue por: .Rua .  

Itamaracé (exclusive), esquerda na Avenid: :Alvaro Ramos (cx 

clusive), direita no limite . : .sul do cemitério da Quarta Paia 

da, até a Avenida Salim Farah Maluf. 



g) Com o àistrito -  do Tatuané:  começa no encontro da Avenida. sa 

- lia Farah maluf como limite sul do cemitério d. Quarta Pa 

rada, e seque pela ;Avenida Salim Farah Maluf (eXclusive) e 

Ponte Tatuape (exclusive) ado R10 Tietó. 
DOM RETIRO 

a) com o Distrito de Santana:  começa no Rio Tiete, sob a Ponte 

Cruzeiro do Sul, pelo qual seguesentIdo Jusante) ate a Ponte 

d a Casa Verde. 

b) Com o Distrito  da Agua Branca: começa na Ponte da Casa Verde, 

em seu ponto médio de transposição do Rio 'flete, e segue pela 

. Ponte da Casa Verde sentido sul (exclusive), ate sua confluir) 

tia com as Avenidas Doutor Abraão Ribeiro e Pudge. 

c) com o Distrito  de Santa Cecilia:  começa.na 	confluencia das 

" Avenidas "Rudge e Doutor Abraão Ribeiro com a Ponte da 	Casa 

Verde, e segue por: Avenida Rudge (exclusive), Viaduto Enge-

nheiro Orlando Murgel (exclusive), esquerda na Linha Ferrovia 

ria Fepasa e prolongamento ideal noroeste da Rue do Triunfo. 

ate a Rua . Maui. 

d) com o Distrito da Reoeblica:  começa no encontro da Rua Meuá. 

com e Rua do Triunfo, e segue pela Ru. Mau; (sentido ' leste) 

(exclusive), até a Avenida Prestes Meia. 

e) com o Distrito da Se:  começa no c eeeeee nto da Rua Meuá com 

- a Avenida Prestes Raia, e segue pela Rua Haue (sentido leste) 

(exclusive), atí a Avenida do Estado. 

ri com o Distrito do ares:  começa no encontro da Avenida do Es-

tado com a Rua Nue e segue pela Avenida do Estado (sentido 

norte) (inclusive) atí a Rua João Teodoro. 

g) com o Distrito do Pari, começa no cruzamento da Avenida do 

tido. -com a Rua João TeOdoro. e segue por: Avenida do Estado 

(sentido norte) -(inclusive), direita na Avenida Cruzeiro do 

Sul (exclusive), Ponte Cruzeiro do Sul (exclusive), ate o Rio 

nele. 



anÁs  

a) coe o Distrito do Pari:  começa no encontro das Ruas Bfésser 

e Santa Rita, e segue por: Rua Oresser. (sentido noroeste)lin 

clusive), esquerda na Rua "Silva Teles (exclusive), Rua João 

Teodoro (Inclusive), até a Avenida do Estado. 

Fotha 
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b) com o Distrito do Bom Retiro:  Começa no cruzamento.da " Rua 

Joio.Teodoro cbm e Avenida do Cstado esegue pela Avenida 	do 

Estado (sentido sul) (exclusive) até a Rua Mauã. 

c) _coe b Distrito da Sé:  começa no encontro da nua Meuá 	com 

, a Avenida do Estado, e segue por:"AvenIda do Estado (sentido 

sul) (exclusive); esquarda na Avenida Mercúrio 	(exclusive), 

Rue da Figueira (trecho'norte) (exclusivel,prolongamento i-

deal da Rua da Figueira, Rua da Figueira (trecho sul) (inclu 

tive), até a Rua da MoOce. 

d) como Distrito do Cambuci!  começa no encontro da Rua da Ff-

guelra, com a Rua da %Oca", e segue pela Rua da licióca " (inclu 

sive) ate seu ponto de cruzamento com a Linha 	Ferroviária 

CBTU/RFFSA. 

e) com o Distrito da f-kmica:  começa na Linha Ferroviária CBTU/ 

RFFSAa no ponto de cruzamento com a Rua da Monca,e segue por: 

Linha Ferróviária (sentido noroeste)  direita na linha Leste-

Oeste do Metrú, até o Viaduto Br(sser. 

f) com o Distrito do Belém:  começa na linha Leste-Oeste do Me-

" trú, sob o Viaduto Brésser, e segue por:" VidfiroNe'ésser (senti-

do norte) (inclusive) e Rua BrÉsser (inclusive), ate a Rua Santa 

Rita. 

• BRASIL/IMOTA 

a) com o Mantel /ao de Caloiras; 

São os meemos limites do Municiplo de São Paulo com o Mund.- 

pio de Caieiras, no trecho entre .0 prolongamento da cabeceira 

. do Rio Itagyaçu e o espigão da Serra Alegre (cabeceira do afita-
_ 

anta da margem direlta.do COrrego Canivete aue desemboca prOximo 

ao- encontro da. Avenida Nuga italo Merigo com a rua Cilas Gai-

vão). 

til :como Distrito da Jareauãe  

Começa na - limite .municipal 'São Paulo Calcinam, no espigão "  da 

• Serre do Juã (cabeceira do afluente da margem direita do CU-, 	• 
rimem Canivete que deeeanbace prOximo ao encontro da Avenida 

Hugo !talo Merign com e Rua Clima Gale:eão) e cegue por' supl.- . 

'gão da Seira Alegre, esquerda no espigão Canivete/Au, direita' 

na cabeceira mais o eeeee ai do Cõrrego da Onça, Carrego da Onça, 

direita no Carrega (arum:aé, até a Avenida Elisio Teixeira ". 

imite. 

'e) cem o Dintrito de Piritnbee 

Coroça na ponte de Avenida r1laio Teixeira Leite sobre o cós- " 

rogo carumbEl, o segue pela Avenida Elisio rei:caca Leite 

(sentido sul) (exclusive), até a Rua "Padee'Aquiles Silvestre. 

kt.itUVANDO 1ji 
P ULA sliNue.,ES 
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d) com o Distrito da Freguesia do  O: 

Começa no encontro da Avenida 
rua Padre Aquiles Silvestre, e 
Silvestre (inclusive), direita 

, direita na Rua Encruzilhada do 
rua Porto Lacional (exclusive). 

Elisio Teixeira Leite com a 
segue por : Alua Padre Aquiles 
na Rue Aparecida do ?sacado, 
Sul (inclusive), esquerda na 
direita no Rua Dcmingns Vega(incluiv,), 

Estrada do Sabão (exclusive), esquerda na Rua Engenheiro Dano Ma-

chado'da Campos (exclusive), esquerda na nua Doutor Moacir Cestari (exclu 

sive), direita no Cerrego Cualmi. esquerda na Rua Primo Oalin (exclusive) 

direita . na Rua Valerio Ramos (exclusive), esquerda na Rua Lacio de Mendon 

ça (exclusive), esquerda na Rua Parapui (exclusive), direita na Avenida. 

Joaquim Sampalo " Pelxoto (inclusive), direita na Rua Tenente Pio Correia 

da Rocha (inclusive), çsauerlia na Rua Olga de Seusa Çacirós (exclusive) 

direita na.Praça Silva Mefre (exclusive),esquerda na bua Frei Inácio de 

. esus (exclusive), direita na Avenida João Paulo Primeiro (exclusive), ea 

querda na Rua Pedro Domingos Cava (inclusive), Rua Mmwel Antunen (inclu-

sive), direita naRua Juan de ColOnia (inclusive), esquerda na Avenida I-

taber:rdiA (exclusive), ate seu encontro com a Avenida Inajar de Sousa. 

e) Com o Distrito da Cachoeirinha: 

Começa no.  encontro-das. Avenidas major de Setáa 	ItaberabG, e 	segue por: 

Avenida Inajar de Sousa (exclusive), Rlo Cabuçu de Baixo, esquerda 

Ido Itaglraçu, ate sua cabeceira e prolongamento rio limite municipal 

eaulo/Caleires. 

HUTANTK 

A) Com o Distrito do Jaguaré: 'começa no Rio Pinheiros, no prolon 

gamento ideal nordeste dá Avenida Nossa Senhora da Paz, e se 

gue pelo prolongamento e Avenida Nossa Senhora da Paz (exclu 

sive), Ribeirão Jaguaré, esquerda no limite da Cidade Univer 

sitária-  Armando cie 'Sanes Oliveira (próximo à Avenida Miguel 

. Frias e.Vasconcelos). 

b) . Cam o Distrito do Rio Pequeno: começa no encontro do Ribeirão 

Jaguaré com o limite da Cidade Universitária Armando de Sal 

- lee Oliveira . (próximo é Avenida Miguel Frias e Vasconcelos ) 

e _segue por: limites oca-te di Cidade Universitária 	(sentido 

anti-horário), esquerda naAvenida Corifeu de Azevedo 	Mar 

gires (exclusive), direita na Avenida Engenheiro Heitor Ant.:, 

pio Eiras Garcia(exclusive), ada Rodovia Raposo Tavares. 

c) Com o Distrito de Raposo lavares: começa no encontro da Ave 

nida Engenheiro Heitor Anténio Eiras G.rcia com a 
	

Rodovia 

Raposo T 	 e seWe péla Rodovia Raposo Tavares (sentido- 

Leste) (inclusive) ate a Rua Telma Coelho Filho. 

d) Com o Distrito da Vila Sónic: começa no encontro da Rodovia 

Raposo Tavares coe a Rua Télmo Coelho Filho, e segue por: Ro 

devia Raposo Tavares (sentido Leste) (Inclusive), direita na 

'Avenida Ministro Laudo Ferreira de - Camargo (inclusive), 	es 

guarda na Avenida El-seu de Almeida (excliisive), direita na. 

Avenida Deputado Jaó Salvador Sveibil (inclusive), até a Ave 

nide Professor Francisco Morato. 

e) Com o Distrito .do Morumbi: começa no encontro das Avenidas - 

Professor - Francisco Morato e Deputado Jacó Salvador Sveibil, 

e segue por: AVenida Pretensor Francisco Morato (sentido Les 

te), (inclusive), Avenida EuSébio Mattoso (inclusive), Pente 

Eusébio Mettoso (Inclusive),. até o Rio Pinheiros. 

f) Com o Distrito de Pinheiros: começa no Rio Pinheiros, sob a 

Ponte Eusébio Mattoso, pelo qual segue (sentido Jusante) ate 

o prolongamento ideal sudoeste da Avenida Professor Frederi 

_co Herman Júnior. 

g) Com o Distrito  do Alto de Pinheiros. : .  começa no Rio .Pinheiros 

no prolongamento ideal sudoeste da Avenida Profeseo -  Frederi .  

co  Herman Júnior, e segue pelo Rio Pinheiros (sentido 	(usas 

te), ate o prolongamento ideal nordeste da Avenida Nossa Se 

nhora da Paz. 
CACHOEIRINHA  

no. -  

São 
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a) Com o_municipio de Mairipori: são os mesmos limites do município 'c, 

de São Paulo com o município de mairiporã, entre a Avenida San-

ta Ines (proximidades da Alameda das Seringueiras)e o limite mu 

nlcipal Mairiporã/Caieiras. 

h) Com o munic.loio_de_ÇaIeiras) São os mesmos limites do município 

de São Paulo com o município de Caieiras, entre o limite munici-

pal Mairiporã/Caieiras . c a cabeceira do rio Itaguaçu. 

c) Com o distrito da Brasilándia: começa no limite municipal São 

Paulo/Caleiras, na cabeceira do rio Itaguaçu, e segue por 

, rio Itaguaçu, direita no rio Cabuçu de Baixo, avenida Inajar de 

Sousa (inclusive) ate seu encontro com a Avcalde Itaberaba 

d) Com o distrito da Freguesia do ó ; Começa fin encentro das Aveni-

das inajar'de Sousa "  e. Itaberaba, e segue pela Avenida InajaP 

de Sousa(Inclusive) até seu encontro "com a Avenida Deputado Emí-

lio Carlos. . 

e) Com o  distrito do Limão: começa no encontro das Avenidas Inajar

•" de Sousa e Deputado Emílio Carlos, e segue por: Avenida Deputado 

Emílio Carlos (sentido sul) (exclusive) esquerda na Avenida 	/ 

João dos Santos Abreu. (exclusive) ate seu encontro com a Rua joa 

guie Afonso de Sousa. 

f) - com o distrito da Casa Verde: começa no encontro da Avenida 	João 

dos 'santos Abreu com a Rua Joaquim Afonso de Sousa, e segue por 	: 

Rua Joaquim Afonso de Sousa (sentido nordeste) (exclusive), direita 

na Avenida Lasar Segai (exclusive) atí seu encontro com a Avenida 

' Sairia. 

Com n  dl ntrl in dn -~ndnuj: romeça 110 vewmirn dIvi~jrn. 

Liánür Se.gull e ImIrlm, e sugue pop: Rua Manuel Ullvelra Pes-

eía Jimior (Inclusive), esquerda na rua Embaixador Decio do 

Moura(excluslve), esquerda na avenida Dasilela(exclusive) 

esquerda na Avenida Conselneleb,HoretiáLde Barrea(exclusive), 

direita na Avenida Parada Pinto(Inclusive), esquerda no limi-

te do Horto Florestal', esquerda na Avenida Santa lnes(excluii, 

ve),. até o limite municipal São Paulo /Mairipore (proximidade; 

da Alameda das Seringueiras). 

C.AMDUCi  

a) Com o , Distritoi do Drãs: começa no ponto de cruzamentoda li 

nha frroviãria RFFSA/EDTU, com a Rua, da moOca, e segue pe 

la . ;kuR da NoOea (sentido oeste), atí a - Avenida do Estado. • 

h) Com 0.  Distrito- da Se. começa na confluincia das Ruas"  da Fi-

gueira e da Males, com a .Avenida, do Estado, e seque por: - 

Avenida . do Estado (sentido sul) (Inciusive),.direlta na Rua 

" Antonio de Sã (exclusive), até 'o encontro com a Avenida': Pra 

feito Passos. 

c) Com o Distrito da Liberdade: "Começa no encontro da. Avenida 

Prefeito Passos cem a Rua AntOnio de Sã e segue por: -Aveniv 

.da prefeito Passes (exclusive). grata Nina Rodrigues (exclu 	- 

'eive) eaquei-da na Atua Otto de Alencar (inclusive), direita 

• na Rent" Teixeira Mendes (inclusive), esquerda na 	do Lava 

" 	pée.  (exclu'aivá, direita na IRUa:Franciscá Justino de Azava"- . 

• do, esquerda na Rua. Miguel Teles Junior_(exclusive), esquer . 

de na Wit Alves Ribeiro (inclusive), direita na Avenida 

cerda Franco (inclusive), ate a"Rui: Coronel Diogo. 



d) Com o Distrito de Vila Hariana: começa no cruzamento d2 Rua. 

Coronel Moço com a Avenidi4 Lacerda rranco, e segue pela -  - 

Rue. Coronel Dlogo (sentido insto) (exclusive), ate a Rua Da 

sillo de Cunha. 	' 

e) Com o Distrito  do Inlranna: começa no encontro das Ruas' Ba-

silio da Cunha e Coronel Dlogo, e segue por: Rua Basilio da 

Cunha (inclusive), direita na Rua Gaspar Fernandes 

ve), esquerda na Rus Engenheiro .  Prudente (inclusive), direi 

ta na Rui Ari Cajado. (inclusive), . RiM-Leandro de Carvalho 

(inclusive), Rua Almirante Pestana (inclusive), direita na 

Avenida do Estado (exclusive), esquerda na ;Rua Presidente - 

Batista Pereira (inclusIve)e seu prolongamento, ',Viaduto- - 

.São Carlos (inelUsive), ate a linha FarroviirA 's da AFFSA/ .  

CBTU. 	- 

E) Com o Ustrito . da Nfoóca: .  começa na linha F 	iár. la 	. 	da 

RPFSA. /CBTU,. sob o " ¥'1;duin• Sio Carlos, a segue pala linha - 

Ferrovierin 	(sentido noroeste), ate o ponto do cruzamento 

com a Ru; da Mcióca. 

CAMPO BELO 

a) Cose o Distrito do Ibirapuéra: 

Começa na Avenida dos Bandeirantes, sob ó Viaduto João Jullío 
da Costa Aguiar, e segue pela Avenida dos Bandeirante. (senti 

do Oeste) (inclusive) ate o Viaduto Santo Amaro. 

b) Com o Distrito do Itaim Bibi: 

• Começa na Avenida dos Bandeirantes, sob o Viaduto Santo Ama 
ro, e segue pelo Viaduto (sentido Sul) e Avenida Santo Amaro -
(exclusive),-ate o cruzamento com as Avenidas Vicente Rao é 
Roque Petroni Junior."' .  

c) Com o Distrito de Santo Amaro: 

Começa no encontro das Avenidas Vicente Rao, Roque 	Petrani 
Junior e Santo Anexo, • segue pela Avenida.  Vicente Raio (exclu 

.eive), ate o Viaduto Washington Lula. 

d) Com o DietritO da Cidade AdemaXi 

Começa na Avenida Vicente Rao, sob o Viaduto Washington Luis, 

e segue pela Avenida Vereador João de Luca (exclusive) ate a 
. Rua Palestina. -. 

e) Com o Distrito do JabacEaue 

Começa no encontro da Rua Palestina com a Avenida Vereador Jo 

ão de Luca e segue por: Rua Palestina (exclusive) esguerda'na 
Avenida Mascote (exclusive) caguiras na Rua Palacete das 

Águias (exclusive), direita na Rua Rodes (exclusive), eaquer 
da na Avenida Santa Catarina (exclusive), "  direita na Avenida 

Doutor Line de Morais Leme (inclusive), direita no Córrego 
.Agua Espraiada, esquerda na Avenida Hélio Lobo (inclusive) 

Córrego PinheiXinho, Rua Froixa Farto (iaclusive),. esquerda 

na Rua Desembargador Alipio Bastos (inclusive), direita na 

Avenida Pedro Bueno (inclueiva), esquerda na Rua Perdigão No 

guelra (exclusive) a. prolongamento, direita no limite do Ae 
reporto de Congonhas: ate o acesso da Avenida doa Bandeirantes 
e .Avenida Pedro Buena. " 
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f) Com o Distrito da Saúde: 

Começa no encontro do Limite do Aeroporto de Congonhas com o 

acesso da Avenida doe Bandeirantes A Avenida Pedro Buem), e 

segue por': Limite do Aeroporto de Congonhas (sentido anti-ho 

rerio), esquerda na Avenida dos Bandeirantes (exclusive), atã 

Viaduto João Julião da Costa Aguiar. 

CAMPO GRANDE 

a) Com o Distrito de Santo Amaro: começa no encontro das Avenl 

das Interlagos e Washington Lufs,,,.&(!egue por:_ Avenida Washin 

gton Luis (aenGld 'ooeste) (eXelusive), íseitieeda'na Praça dam 

Francisco da. Souza (exclusive), - Aveáida - VltOtkanzini (exclu 

sive), Ponte do-Socorro,(exclusive)5,, ate oponto_em que trans 

'põe o Rio Grande ou Juruhatuba. . 

b) com o Distrito  do Socorro: começa no Rio Grande ou Jurubatu 

bai sob a Ponte do Socorro, pelo qual. segue (sentido montante ). 

até a Ponte Jiwubatuba. 

c) Com o Distrito  da CIdade.Dutra: começa no Rio Grande ou Juru 

b&tuba, sob a Ponte Jurubatuba, pelo qual segue (sentido mon 

tante), ate a foz do córrego da margem direita que corre en 

tre alinha ferroviária Tapas() e a Usina Piratininga. 

d) Com o Distrito  da Pedreira(  começa no Rio Grande. ou Jun:betu 

ba, na foz do Córrego aa margem ()Orbite que corre entre 	a 

linha ferrovieria PRpasa e Osica Piratininga e ¡segue por 	es 

te córrego até a foz do córrego paralelo A Rua Pontes de Mo 

raie. 

.e) com o Distrito  da Cidade Ademar: começa - no córrego da 	mar 

.gem direita do Rio Grande ou Jurubatuba que corre entre a li 

nha ferroviária repesa e a Usina Plratininga,na foz do córre 

g() paralelo ã Rua Pontes de Morais e segue por: aquele cerre 

go (sentido montante), esquerda na Rua Jose Fagolin (exclusi 

ve), direita na Rua Zike Tuma (exclusive), esquerda na 	Rua 

Cenuto Borelli (inclusive), direita na Rua David Eid 	(inclu 

eive), esquerda na Avenida Yervant Kissajlkian (exclusive) 

' direita na Avenida Interlagos (exclusive) ate a Avenida 	Na 

shington Luis. 

CAMPO LIMPO 

a) Com o Monlcipio  de'Taboão  da Sexm 

• São os mesmos limites do municipto de São Paulo com o munici 

pio de Tãboão da Serra, entre a linha de transmissão da Ele-- 

tropaulo paralela A avenida António de Salsa Penteado e o 

limite municipal Taba° da Serra/Embu. 

13). Com o .(iunicipio do Embu.  

São"Os mesmos limites do munIcipio de Sio Paulo com o municl 

pio do Embu, entre o limite municipal Taboão dá Serra/Embu e 

estrada Pirajugara-valo 'lhalho. 

e) Com o D atrito do-Capão  Redondo:  

Começa no limite municipal:São .Paulo/Embn, na astrada 	PI 

rajuçara-Valoyelho, e segue por, estrada Pizajuçara-Valo 

Valho (inclusive), di:eita na avenida Cantos do Amanhecer : 

(exclusive), avenida Alto da Vila Plrajugara (exclusive). - 

esquerda na 'avenida Carlos .Lacerda (in.J1usivm), direita na 

rua Naimpur (inclusive), direita na rua Limhani (inclusive). 

rue José ()eximo Pinheiro Lima (exclusive), prolongamento - 

das cabeceiras, cabeceira e córrego Sem Moei& (próxima Ate - 

ruas Adoesto de Godól e Griason), -esquerda no ribeirão Mor-

ro do "S", (Ité a entrada do Campo LiMpo. 



d) Com o  Distrito do Juftim SãO Luis) .  

Começa no encontro do 'ribeirão do Morro do "i" com a °girada 

do Campo Limpo, e ' segue por: ribeirão do Moiro do '5 (San- 

tido jusante), rua Mercio Akira Miura (exclusive), até a ave 

nida das Delezas. 

e) Com o  Distrito da Vila Andrade: 

Começa no encontro da avenida das Doleas com a rua Mereio 

Akira Miura, e segue por: rua Jose Marques (Inclusive), es 

guarda na rua Maria Jose da Conceição (exclusive), esquer-

da da linha do transmissão da Eletropaulo paralela 1 aveni 

da António de Sales Penteado, ate a rua Ministro Guimarães. 

f) Com o  Distrito da Vila Sónia: 

Começa na rua Ministro GuiMarães, sob a linha de transmis-

aão- da Eletro);aulo paralela i avenida António de Sales Pen 

teado, e segue pela linha de transmissão (sentido norte) - 

ate o limite municipal São Paulo/Taboão da Serra. 

CANGAíDA 

a) Com o Municipio de Guarulhos: são os .  mesmos limites do Muni 

cipio de São Paulo com o Municipio de Guarulhos entre a pis 

ta sul da Rodovia dos Trabalhadores à o Viaduto do Imigran-

te Nordestino. 

.b) Com o Distrito da Penha: começa no limite municipal ' São Pau 

lo/Guarulhos, no Viaduto do Imigrante Nordestino, e cegue por: 

Viaduto do /migrante Nordestino (exclusive), Avenida Gabrie 

la Mistral .  (exclurive), esquerda na Avenida Doutor Aseis Ri 

'beiro (inclusive), direita na Rua Malacacheta :inclusive) , 

direita na Avenida Cangalha (inclusive), ecquerda no Ribei 

rão ' Franquinho eu Santa Luzia, ate a foz. l.córrego Ponte Ra 

se, 

.c; Com o Distritu dm Ponte Dcza: -começa na foz do córrego Pon 

te 'Rasa no Ribeirão FrenqUiuhe ou Santa Luzia e segue pelo 

Córrego Ponte Pese ate a Rua Olavo Egidio de Sousa Aranha. 

d) Com o Distrito de Ermelino Mataiazzo: começa na Rua" 	Olavo 

Egidiu de'Sousd Aranha,ny ponto em que trunspee o 	Córrego 

Ponte Rasa, e cegue por: Rua Olavo Egidio de Sousa 	Aranha 

(exclusive) (sentiao•Norte), esquerda na Avenida Luis Impara 

to- (inclusive), direita na Rua Cindido de Abreu (inclusive), 

Córrego paralelo i Rua Colônia Leopoldina, direita na linha 

ferroviéria CETD/RFFSA, esquerda no limite do Parque EcolOgi 

co Tieté !proximidades da Indústria Cisper), direita na 

F.ista sul da Ro.Sovia dos Tiabalhadores, ate o limite munici 

pai Sio Paulo/Guarulhos. 

CAPRO REDONDO  

, a) Com o Municlpio de Embia: 

São os mesmos limites do municIplo de São Paulo com o muni 

cipio do Embu, entre a estrada Pirajuçaraè-Valo Velho e o 

limite municipal Embu/Itapecerica da Serra. 

b) Com o MunicIplo de Iscipoçoricerraj 

'São os mesmos limites do municipio'de São Paulo . com o. muni 

Cfpio de Itapeci rica da Serra, entre o limite Municipal Zsbuntapece-' 

rica da 'Serra e a rua Cheia Zingerevitz. 

e) Com o Distrito cl.o...J.aidim . Rnoela: 

Começa no limite municipal São - Paulo/Itapecerica da Serra. 

na rua Cheia Zingerevitz,-e segue por: rua Chola Zíngara - 

yitz (exclusive): direita na rua ciciados (exclusive), es 

guarda na rua Nogueira do Cravo (inclusive), dir eita na 

rua Enrico Drampolini .  (inclusiva), esquerda na rua Doutor 

. João Batista Parmigiani (inclusive), direita na rua Tosão' 
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Pompeo (inclusive), esquerda na rua Renato da Cunha (exelu 

eive) esquerda na avenida Guarujã (inclusive), direita no 

córrego entre as ruas Renato da Cunha e LeLlcia ) . esquer-

da no córrego "Paralelo á .  avenida Moenda Velha, direita 

' 	 * n na rua Feitiço da Vila (inclusive), rua !krilillé 3  Gama (i -  

clusive), direita na rua mario Totta (exclusive), esquerda 

• na rua Gaspar Coelho,(Inclusive) direita na rua Vilar de 

Amargo (exclusive), esquerda na avenida Diamante Verde,(in 

clusive) esquerda na viela 19 (inclusive), rua Venio Mond).- 

ni (inclusive), rua 47 (inclusive), rua Abilio César (In - 

elusive), direita na rua Henrique Sad Mindlin (inclusive), 

direita na avenida Comendador Santana annsivRI, esquerda 

na passagem 4 (inclusive), esquerda na rua Jean Laurens (in 

elusive), rua Ambrogio Lorenzetti (inclusive), avenida 	Nu 

no Marques Pereira (inclusive), direita.  na  rua Antônio Pala 

dino (Inclusive), esquerda no córrego doeFreitas, até 	a 

rua Comendador Antunes dos Santos. 

d) Com oillstrito do Jardim São .Luis: 

Começa no córrego dos Freitas, sob a rua Comendador Antunes 

dos Santos, e segue por: córrego dós Freitas (sentido jusan 

te); esquerda fia e s trada de Itapecerica :exclusive), direi-

ta na-estrada do Campo Limpo (exclusive), .ate o " ribeirão : 

Morro de S. 

e) Com o " Distrito do Campo LimP:el .  começa na ponte da estrada

•do Campo Limpo sobre o ribeirão . 	Morro dó 'G", e segue - 

por': ribeirão • Morro do 'S .  (sentidc montante), direita 

no córrego Sem Nome (próximo ãs'ruas . Grisson e Adoesto de. 

•Godiii) e prolongamente da sua cabeceira, rua Jose Máximo - 

Pinheiro Lima (exclusive, rua Limbani (inclusive), esquer-

da na Rua Maio:1w (inclusive), .esquerda na Avenida Carlos Lacerda (ex-

clusive); direita na avenida Alto de Vila Pirajussara (in - 

elusive), avenida Cantos do Amanhacer (inclusivo), esquerda 

na estrada Pirajuçarà - Valo Velho (exclusive), ate o limi-

te municipal São Paulo/Enbu. 

GARRA° 
,• 

a) .  coe o Distrito do Tatuape: começa na Avenida Radial - Leste, 

sob o Viaduto Engenheiró Alberto alara (Avenida Aricanduva) e 

segue por: Avenida Radial Leste (sentido oeste), cexcluSiveles 

guarda na Rue António de Barros (exclusive), até a Rua -Guaxe 

pé. 

b) . com o Distrito da Vila Fermeça:  . começa no encontre da Rua gn 

tanio de Barros cem a Rua Guaxupé e segue par: Rua Guexupe (es 

clusive), esquerda da Rua Gelasio Pimenta (inclusive), esquer 

da . na Rua Aratanha (inclusive), esquerda na Rua Angoera (in-

clusive), direita na Avenida Guilherme Giergi (inclusive), es 

guarda na Alameda Rainha Santa (inclusive), direita na Rua Lu-

tecia (inclusive), esquerda na Rua'Osvaldo Arouca (exclusive) 

"direita na Trivessa Aldiobra (exclusive); esquerda na Rua Tau-

bb :te (inclusive), direita na Rua António Peres Mulla (inclusi 

ve), direita na Rua Henrique Xavier (inclusive), Avenida Flor 

"de Vila Formosa (exclusive), esquerda no limite do Cemitério 

da Vila Formosa até a Avenida-João XXIII. 
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c) com o Distrito de Aricanduva: 	começa na Avenida .7i:ião /Mil, 

no '  limite sul do Cemitério da Vila Formosa, e segue por: Ave-

nida João XXIII (sentido nordeste) (exclusive), esquerda 	na 

Avenida Rio das Pedras (exclesive), direiti . no Avenida (toque 

ri (inclusive), até a Avenida Aricanduva. 	. 

d) Com o Distrito da '  Vila Matilde: 	começa no cruzamento das Ave 

nidas ltaquera e Aricanduva, e segue pela Avenida Aricanduva 

(inclusive) e Viaduto Engenheiro Alberto Badra (inclusive)até 

a Avenida Radial leste." 
- CASA vEnDE 

4) 

 

co o Distrito da Ceehoeirinna  

Começa no encontro das Avenidas 'mirim e Lasar Segai 1 , e segue por: Av 

nida Lasar Segall (inclusive), esquerda na Rua Joaquim Afonso de Sous 

(inclusive), ate seu encontro com a Avenida João dos Santos Abreu. 

b) Coe o Dietrito do Limão  

- Começa no encontro da Rua Joaquim Afonso de Soueas.com  a Avenida 	Joã. 

doe Santos Abreu, e segue por: Rua Joaquim Afonso de Sousa (inclusive). 

' !entldo Sul) esquerda com Rua Aiesso Baldovinetti (exclusive), Rua Eli 

as Gamnam (inclusive), direita na Avenida Engenheiro Caetano Álvares(in 

elualve), o seu 00000 ngaiento'ideal,até o Rio o  

c) Coe o Distrito da SALTA "Funda  

- roseçà no Elo 'fleti, no prolongamento Ideal sul da Avenida Engenheire 

Caotana Alvares, pelo qual segue (sentido montante) ale a Ponte da Cama 

Verde. 

n) Com o Distrito  de Santana  

Começa no Rio Titia, sob a Ponte da Casa Verde, e segue por: 	Ponto da 

Casa Verde (sentido norte) - inclusive, direita na Avenida Olavo Fontou 

ra (exclusive), esquerda no limite do Campo de Marte, direita na Aveni-

da D:és Leme (inclusive), esquerda na Rua Maria Curupalt1 -.(inclusive) . 

.Rua Valdoeiro da Silveira (inclusive), direita na Ruo Ana Ribeiro (Cri - 

clusive), esquerda na Avenida Imirlm (exclusive), até seu cruzamento 

com a Avenida Engenheira Caetano Al 	 

o) Com o IMatrito do Mandaqui  

Começa no cruzamento das Avenida= Engenheiro Caetano Álvares c latiria 

Segue pela Avenida !mirim (sentido norte), (inclusivel ugtié,seu e.hcpitro 

com a Avenida Les ar Segall. 

CIDADE ADEMAR  

a) Com o munlcInio de Diadena: 

São os meemos limitem do município de São Paulo com o munici 

pio de Diadema, entre.o espigão ao sul da Rua.Paeeoal Valva 

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira (no ancon - 

tro com a.Avenida Faltare).' 

bl Com o Dietrito 	Jabaouarai 

Começa no limite municipal São Paulo/Diadema, no encontro das 

Avenidas Engenheiro Armando de Arruda Pereira e Fulfaro. e ¡ia 

gim por Avenida Fulfaro (inclusive), direita na RUA João Pedro 	. 

Ribeiro (exclusive). esquerda na Rua Eduardo Serrim' (exclusi-

va), Rua Rolando Curti (exclusive). Rua Param: (exclusive). ee . 

guarda na Edtrada Antiga do Mac.(aclusive). direita na Rua El' 

varas Fagundae .  (inclusive), direita na Rua António de Pinho der.. 

Azevedo (inclusive). Rua Vieconde do SantaIsabel.(inclueive). 

esquerda na Rua Frederico Albliquarque(eiclualvel, direita na 

Rua Juan de la Cruz (inclusive). Avenida Vereader 

itã • Rua palestina..,',. 	 . 



c) Com o Distrito do Camno Selo: 

Começ& no encontro da Avenida Vereador João de Lean com a - 

Rua Palestina e segue pela Avenida João de .I.uca (sentido flor 

te) (inclusive) até o Viaduto Washington Luis. 

d) Com o Distrito de Santo Amaro: 

Começa na Avenida Vereador João de Lues, sob o Viaduto 

Washington Luis, e segue por: Viaduto Washington Luis (senti-

do Sul) (exclusive), Avenida Washington Luis (exclusive), atG 

a Avenida Interinos. 

(I) Com o Distrito de Camno Grande: 	. 

Começa no encontro das Avenidas./nterlágos e Washington Luis, 

e segue por: Avenida Interlagos (exclusive), ;aguar:ia na Ave-

nida Yervant Kisaajikian (inclusive), direita na rua David - 

Eid (exclusive), esquema na rua Canuto- Dorelll (eXclusive), -  

direita na rua Zike Tuma (inclusive),esquerda na Rua José Fuga 

. lin (inelusive), direita no Córrego entrer, a Rua Ana Maria e a 

Avenida Marginal, atí o Córrego paralelo A Rua Pontes de Mo-

rais. 

f) Com o Distrito da Pedreira: 

Começa no encontro do Córrego paralelo ã rua Pontes de Morais 

com o Córrego entre a Avenida Marginal e Rua Ana Maria, e se 

que por: Montante no Córrego paralelo ã Rua Pontes de Morais, 

esquerda na linha de transmissão da - Eletropaulo, direita no 

Córrego paralelo A Rua Salvador Oliveira Pais, esquerda 	nm 
e 

prolongamento ideal noroeste 	Rua Frei-  Lourenço de AlcAnta- 

ra (inclusive), esquerda na Rua Papa Greg -Orá:o Magno (exclusi-

ve), direita na Avenida Sento XV (inclusive), esquerda 	na 

rua Professor Araújo Lima (exclusive),. Rua Onze (exclusive). 

direita no Córrego paralelo ã "rua Wilson Cantoní, esquerda no 

Ribeirão Apurãs, esquerde.no espigão ao sul da Rua Pascoal 

Valva, até o limite municipal São Paulo/Diadema. 

CIDADE DUTRA . 

a) Com o Distrito do Socorro: 

Começa no rio Grande ou Jurubatuba, sob a ponte Jurubatuba, e 

segue por: ponte JurubatUba (sentido sul) (inclusive), aveni-

da Interlagon (inclusive), .direita na avenida Mahatma Gandhi 

(exclusive), esquerda na rua Tchecoslovãquia (exclusive) e 

prolongamento ideal, até o eixo da represa do . Guaraoiranga. 

b),Com o Distrito do Jardim Sio Luilis 
• 

Começa no eixo da 	 do Guarepiranga, no ponto do oncoW 

tio com o prolongamento ideal sudoeste da . rua Tchecoelcvi - 

gula, e •egO& por gene eixo (sentido eul) atí o encontro com "  

o eixo do braço_do rIc EmbuMirim. 

c! ?tom e Distrito do - JArdim Áncelar 

Ummca no eixo da represa do duarepiranga, no,ponto dei encon-

tro mim o eixo do braço do rio Embunirim,. e segue celck- ■Ixo 
da represa do Guaramtranga . (sentido sul), eucloii.do a 11.?;a do 

kocalloto, ate o encontro coo o eixo do braço do rio Item. 

Folha n.o 
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d) Cem o Distrito  da Perelhelrosi 

. Conoçg no eixo da represa do Guaraniranga, no ponto dé'encon-

tro coei o eixo do bracn do rio Itain. o &agúe per. eixo Co • 

b 'reçr ds rio Itain. rio ¡taloa, earjuarda no ..cerreir San Moro 

(paralelo é rua Crepúsculo dez Deumea), ate a linho ferroviú - 

ria - rEPASA. 

e) Com o Distritn "Co Gralaúe 

- Começa na linha ferrovieria FEPASA, na nontn nobre o cernias, 

Sen lkola (paralelo F. rua Crepúsculo dos Dayton), e aeguo por: 

linha farrovieria FEPASA (sentido norte),' direita no prolonga 

canto ideal pudente da rua Roldão do Barros, direita na rua 

Joquirituba (exclueive), estrada do - Sitio das Corujas .  (exclu-

sive), esquerda na avenida C (inclusivo), direita no cerreco 

Sem Sone (limite Sul do Centro Campestre do Desci angu:men no 

eixo do braço do Ribeirão Camila,' até o encontro. cole o eixo - 

da represa Sillinas. 

U Coo o Distrito da - Pedreira. 

Conaça no eixo da represa Billings, nz ponto da encontro com 

o eixo do braço do .Ribeirea COCcia. e sequo pore'elno dg re - 

prana.Sillinga (sentido noroeste), rio Grande ou Jurubatuba, 

ate a Foz do cOrrego da margem direita que cerre entre a linha 

farrovieria FEPASA no a usir-h'a Piratininga. 

g) "Com O Distrito de cs,,~ Grande: 

começa no Rio Grande ou JutubatUba. ha .foi do cérrego 	da 
margem direita quO.corra entra a linha ferrevieria ?ASA a 
e Deles Piratininga, • cegue pelo Rio Granee.ou Jurubatuba 
(mantido jusante) até a Ponte Jurubatubi. 

CIDADE LIDER 

- a) Con o Distrito  de !tapeara. 

COMW81 no córrego Verde. sob a POn'tolip dalvmenida itaquera G 

mequa . porm Cerrego Verde. (mentido j 	 esquerda no - 

CérTego San Nona (pàralalo a rua Serrana) até a:cabeceira 

do seu galho min e tttttt lonal. da onde segue nona linha - 

reta de 'rumo oeste ate encontrar o oleoduto da Petrobree 

.(paralelo à Rua Davi Bandaralli. 	_ 

b) Como DistritOdn Artur Alvin. 

Começa no oleoduto da Petrobrin.no ponto de ançantro.da 1L 

nha ratado rano oeste que vem da. cabeceira do galho paia '  

retentrIonal do carrego paralelo e Rua derrame e segue '- 

por; oleoduto da Petrobrés (nentido aul). anguerda na Roa. 

• Cisar Dias (enoloniva). direitii.na Avenida Itaquera (inclua 

atm.)", ati . a Avenida Sousa Bandeira. 

c) Cem e Dietrito da- Vlla Matilde. 

Começa no encante.. das Avenidas /taquara e ¡ousa Sendeira 

e enguia pela Avenida !Laqueia (sentido mental Ilaclusivnl, 

até a Avenida Ar...canelava. 	 ,z.z2ilucq  

r.ing2nA 	 . - 

- 	 - 
d) Com o Distrito  K- Arisanonvii.".  , 

'Coneça .no =momento -dan-Avenidai Aricandavi:O 'taquara. a 
segue pela Avenida Aricandava (ematide sodomita) (inclusive). 
até a Avenida Arraiga do Araguaia. 
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.) Co. o Distrito  de Sio patetas( 

emaça nO encontro das Avenidas Arleanduve e - Arraias do Ara 

gania; • •onu* pela Avenida Aricanduva (excluelve) até o cru . 

semento coe as Avenidas Afonso de Sampaio.. Sousa • Rio dae 

pedra.. 	 F4004,4A a. i.DiTTENCCUM 
Aux. LopliTiNe 

I) Co. o Distrito  do Parque do Carmo( 

omine& no cruzamento das Avenidas Atenuo de Sampaio • Sou 

e s, Aricanduva a Rio das Pedrae,"e segui...pose Avenida Alce 

ao dm Sampaio a Sauna (eaelualve) eiquerda na Rua Joaquim 

Moira de alqueire (exelueive), direita na Rua Lopes da Me 

danos (exclusivc),..cequarda no prolongamento da Rua Peixe 

to Vlagas (inclualvm). Rua Peixoto Uniram (inclusive) direi 

ta na Rua-reeevío Dias Vergara (inclusive), cegueirda na Ave . 

e ida Maria Luisa Americano (ezelueiviel. direita na Avenida 

Amténio de Soim. ~nem (Inclusivo) e aiU prolongamento 

ideal, esquerda no Cfmrego Verde. até a Avenida Itaguera. 	• 

, CIDADE TIRADA/MT 

a) tom ó Município de Mau:: 

São de masca limites do Município de. Sio Paulo com o Muni- . 

ciai° de Maui. no trecho entre a 'Cabeceira do Rio Arnandu-

. vai o limite Municipal Mau& / Ferrar de Vanconcelos. 

ti) Com o Municiai° de Ferraz de Vasconcelos:  

São os-meemos limites do Município de São Paulo com o Muni-

'cipiode Deerazde Vasevricei.aa, no trecho entre o limite Muni-

'cipal Meuir/Feri-az de Vasconcelos e a cabeceira do afluente 

"dá margem direita do ribeirão Guaratibe que desemboca RO 

" norte do Jorr!lie Vim, Flor. 

c) Co.,. o Uistritn  de Guelra:urzes  : 

Comaça no limite municipal São Paulo/Ferraz ce Vasconcelos, 

.na cabeceira do afluente db retraem direita do ribeirão Gua-

ratiba.que desembo‘a G., norte do Jardim Vilma Flor, e segue 

por': córrego acima referido; direita no ~rim Cnsrdtiba. ' 

'direita no rio 'tique"; esquerda_ no córrego cem nome que 

.denewboun pcSujza ó rue Paccjiid, ató a.foz do afluente da 

margem asquerda eu.. delimita, pelo sul, a Vila Cosmopolita. 

d) Com o Nutrir°  de Jose .  Boritfeeio:  

Começa no córrego coo nome, efluente da margem esquerda do 

rlo Itequera cua Gasembodn próximo"à rua PacaJite, na foz do 

cewalinente Go margem esquerda que delimita: ao sul, a Vila 

Cosmopolita, e n..gue por: aquele Córrego (sentido nontante) . , 

sua cabeceira weepigic (esntlds:sul) em burica'da cabeceira 

fronteiriça, cabeceira e; córrego riem nono dd rumo sudeste 

. que deaemboca no afluente do rio ~para paralelo à rua do' 

Campo, direita neste doi-rejo, esquered~s~hilluente'para - 

lel° à estrada do Iguatemi, eaquerda na rua Santa Teresa (ex' . 

clusive), direita na entrada do /guatemi (inclusive) ate orle 

Aricanduva. 

e) Com . ° Distrito do"Igulateer: 

• Começa.no r10 Aricanduca,. Ponte da estrada do Iguatemi, e 

- 	segue pelo rio Arleanduvo (sentido montante) ata ou! cabe- 

ceira, no limite Munleipal São Paulo/Mauii:,-, 
FEkINANDO D 

PA ULA SI N1ÕES 
Assessor A. 1'. L. 



CONSOLACAO 

• a) Com o Distrito de Santa Cecilia:" 

Começa no encontro das Ruas Jaguaribe e Amaral Surge', o seguei 

por, Rua Jaguaribe (exclusive). Rua Doutor Veiga Filho (exclu - 

• vn) ati . seu encontro com a Avenida Paceenbu. 

b) Com o Dietrite'de Perdizes, 

Começa no encontro da Avenida Pacaeobu coo a Rua Doutor vei-

ga Filho e segue pore Avenida Pacaenbu (sentido sul) (inclusi-

ve), Avenida Arnolfo de AzovedO (inclusive), Rua Almirante Pe-

reira Guinarias (inclusive), esquerda na Rua Cardoso de Alisei-

" da (exclusive), atio"a Avenida Doutor Arnaldo. 

c) Cio o Distrito do Jardim Paulista: 

Começa no encontro de Rua Cardoso de Almeida com a Avenida Dou 

tor Arnaldo..a segue por: Avenida Doutor Arnaldo (sentido eu-

deste) (inclusive), Viaduto OkuNara Roei (inclusive), esquerda 

na Rua da Consolaçío (inclusive), direita na Avenida Paulista 

(inclusive) até seu encontro con 'a Rua !rei Caneca. 

d) Co. o Distrito da Belo Vistam 

-Começa no encontro da Avenida 	 COM a Nua crel uaneca 

e segue por. Rua frei Caneca (inclusive), direita na escadaria 

de acosso ã Rua Avenhandava (exclusive), esquerda na Rua Ava - 

Mandava (exclusive), 

ate o Viaduto da ligação Leste-Oeste. 

oe) Com o Distrito da %nanica, 

Começa no Viaduto da Ligação Leste-Oeste sobre a Rua Al;anhan 

• segue por: ligação Leste-Oeste (sentido noroeste)(es 

cleeive), Rua João Guie .arães Roga (exclusive). Rua Amaral - 

~gel (exclusive), ata 'seu encontro com a Rua Jaguaribe. 

CURSITIO 

a) Co. o Municíriode Diadema 

• Si. ou esmoa limites do Município de Si. Paulo coe o Município 

- de Diadema. no trecho compreendido pelo Parque do Catado (Par-

que Estadual doa Fontes do 'piranga). 	 • - 

h) Com ollotrito do Sacana  

Começa no limitei; senicipal Sio ' Paulo/Dledema/gão Bernardo do Caa-

po, e seque kaUce Avenida do Ceraino(inalusive) • direita na Ror/ 

MenrL Libanesa (inelniive) e prolongamento. *aguarda no Carrego 

"Metano Velho. Rua Corola MamMood. cuguardo no Rua Dom Vilares (In 

oltastme)... direita na Rim Piloto (*reluzimo), eumerda na Rua MOA 

sa Sonhara da Sarda (inclusive), direita na Avezada Presidente */ 

.Tancredro Neves (inclusive), atei a Rua Veigtairo. . 

_o) co. o pietrito do 'piranga  

Começa no eanuaeanto .da :tua vergueiro ene a Almeida Presidante 

?amorado nomes, e segue pela nua Vasqueiro ImentldO norameta)(le.. 

alumiem). atã a Avenida Doutor nardo Jatem.. 



d) Com.e Distrito da Vila Harlem  

Começa no cruzamento da Avenida Doutor Ricardo Jafet com a Rua Ver 

queimo, • meg= pela Avenida Doutor Ricardo Jafet (sentido sul)les 

clusive), Dei o Viaduto Eduardo Salgh. 

si) Co. o Distrito da Saído  

'Ccmaça na Avenida Doutor Ricardo Jafet, sob o Viaduto Eduardo Sai 

• .0, e segue pela Avenida Doutor Ricardo Jalne (mentido mil)(asclu 

sive) e Avenida Prof 	 Abraão de Morais (exclusive) até' o Via- 

duto Ministro Alienar Baleeiro. 

E) Co. o Distrito do Jabsouaris  

Começa na Avenida'Prof  - Abraão de morais, sob o Viaduto Minis 

triz Allomer Baleeiro, e segue por: Avenida Professor Abraão de/ 

Morais (sentido sul). (exclusive) esquerda no limite do Parque / 

tio Esiado,  (Parque Estadual das . Fontes do Ipiranga) direita BA A-

venida Miguei Catidano, direita_no limite hoje esistanta que ser: 

pare a Ires de vegetação do Parque do Estado daquela onde sitio / 

:instalados a Secretaria-  da Agricultura. .a Policia Militar,. a miem 
• o Dietz/to Pólcial AamricanSpolle, esquerda no limita do Parou. ' 

do Citado até o limita municipal São Paulo/Diadéma'. 

ERMELINO MATARX=D- 

nqui.JA c. L HILiCdj 
ÂNE. Lufe:1We 

d) 

a) Com o Município de Ousrulhos: 

?lio os mesma limites do, município de São Paulo com o municí-

pio de Ouarulhos, entre o viaduto dos Trabalhador,' e a pista 

Sul da Rodovia dos Trabalhadores. 

b) Co. o Distrito da Canealba: 

Começa no limite municipal São Paulo/Guarulhos, na pista Sul 

da Rodovia dos Trabalhadores, e segue por: pista Sul "da Rodo 
. 	 . 

via doe Trabalhadores (sentido Oeste) (esclusive), esquerda 

no limite do Parque Ecológico do Tieti (proximidades da In 

dóstria Innobra Innocenti), direita na linha rerrewiária 

CHTU/RIPPSA: esquerda'no 'córrego paralelo I rua Colónia loa 

poldina, rua Cindido Abreu (exclusive), esquerda na rua Lula 

amparato (exclusive), direita na rua Olavo Egídio de Sousa 

Aranha (inclusive), até o córrego Ponte Rasa. 

c) Com o Distrito da Ponte Rasa: 	. 

Começa no córrego Punia Rasa sob a rua Olavo Egldio de Sousa 

'Aranha, e segue por: córrego Ponte Rama (sentido montante) 

esquerda na Avenida São Miguel (exclusive). ate iam encontro 

eam • Avenida Águia de Baia. - 

Com o Distrito da Vila Jacu':  

Começa no encontro das Avenidas São Miguel e Águia de Haia o 

segue por : Avenida São Miguel (sentido leste) (exclusive) . 

esquerda na Avenida Abel Tavares (inclusive), direita na Rua 

Açafrão (exclusive), esquerda na Antonio Egas Moniz, viaduto 

dos Trabalhadores Jati o limite municipal Sio Paulo/Guarulnoa. 

AULA .slmúE-5  
FERNANDO DE 

Asseasor - A. L I.. 



FREGUESIA DO ó 

a) Com o Distrito da Brasil:radia:  . 

Começa no cruzamento das Avenidas Itaberaba e major de Sousa, e se-

gue por: Avenida Itaberaba (inclusive), direita na Rua Juan de Coló-

nia (exclusive), esquerda na Rua Manuel Antunes (exclusive) , Rua Pa 

dre Domingos Gafa (exclusive), direita na Avenida Joito Paulo Prime! 

ro (Inclusive)  • esquerda na Rua Frei Inicio de Jesus (inclusive). 

direita na Praça Silva Mafra (inclusive), esquerda na Rua Olga de Sou 

se Queirós (Inclusive), direita na Rua Tenente Pio Correia da Rocha 

(exclusive), esquerda na Avenida Joaquim Sampaio Peixoto (exclusive). 

esquerda na Rua Parapuó (Inclusive), direita na Rua Lácio de Mendon - . 

ça(inclusive), direita na Rua Valárlo Ramos (inclusive) .eequercla na 

Rua Abílio Primo Halita (inclusive), direita no Córrego Gualmi, esquer .  

da na Rua Doutor Moacir Ceetari (inclusive) direita na Rua 13;genheiro 

Dano Machado de Campos (inclusive), direita na Entrada do Sabão (in-

clusive) • Rua Dqmingoe Voga (exclusive), esquerda na Rua Porto Macio 

nal (inclusive), direita na Rua António Veloso da Silva . (ex 

clu.sive), Rua Encruzilhada do Sul (exclusive), esquerda rn Rua Apare-

cida do Taboedo (exclusive), eequerda na Rua Padre Aquiles Silvestre 

(exclusive), ató a Avenida Elisio Teixeira Leite. 

b) Com o Distrito de Pirituba: 

Começa no encontro da Rua Padre Aquiles Silvestre com a Avenida Elisio 

Teixeira Leite. e segue por: Avenida Elisio Teixeira Leite (sentido / 

sul)(loclusive). direita no prolongamento norte da cabeceira do COrre 

go que divide a Vila Iara e.o Jardim Vitória (encontro da Rua Profes-

sor Jose Lourenço; com a Avenida ziísio Teixeira Leite), córrego acima 

referido Avenida Brasilina Vieira Simões (inclusive), direita 	na 

Avenida Feia Lotrala fincleeivel. esemerda na Avenida G eeeee I 

Edgar Feta (eaci    (eaclosIvel ati o 	Rio 

O coes Distrito da Lana:  começa no Rio 'Heti, sob a Ponte P1-

(Feri. e segue por este ( eeeee do  ee ) até o prolongamen 

to Ideal da Avenida Santa Marina (Creche :ma). 

d) Coo O DLOCrito de Beira Funda,  comera nu Rio Tinte. no Oro-

' ling e 	 . ideal da Avenida Santa Narina (trecho sol) e segue. 

pelo Rio fleti (Sentido 	 ) ate; a eeeee da Freguesia do 

d. 

ti .  coa. o Distrito do Lieis,:  começa Oe Rio 1 lese . sob a eeeee da 

Freg usnio do Õ. d segue po;:: Ponte da Freguesia do Ó (senti- .  

do norte) (exclusive). A ee n ee a Comendador Martinelli (exclu- 

e 	• Avenida limiar de Soula - texclu eeeee ati seu encontro 

cee a AventdiO'D e Iro ee do.EmIllo Cartel. 

f) com o Distrito da C 	!rinha:  começa no eeeeeeee dal Gra- 

nida% Inalar da Sousa e Deputado Cogulo Caris,, e ‘egue pela .  

Avenida InaJer de loull 	 . (exclusive) ate 

• . a Avenida [Uberaba. 

G:1 A.7 	AO. 

a),Com o Município do São Berna rdo do Campo: 

São os meamos limites do município da Si. Paulo coe o município 

de São B do do Campo entre o ponto .  do encontro dos eixoa dos 

braços dos rios Curucutu e Tequacotuba e o limite municipal São 

• do do Campó(Diadama 

b) Co. o Distrito da Pedreira: 

Começa'no limite municipal •São Paulo/Sio Bernardo do Campo, 	no 
ponte de encontro com o limite municipal São Bernardo doCampo / 

.Diadema, e segue pelo eixo da represa Billings(sentido noroeste) 

ma o encontro com o eixo de braço do ribeirt-52Cocaia. 



Folha 	
, 

c). Com o Distrito da' Cidade Dutra:  

Começa no' eixo da represa-Billings, no ponto da encontro com 

o eixo do braço do Ribeirão Cocais, e seque por:olxo do ri 

beirão Cocais., direita no Córrego Sair. Nome (limite sul do - 

Centro campestre do StÁc), esquerda na avenida C (exclusive), 

direita na Estrada do Sitio doa Corujae(inelualve): direita. 

na  rua JeqUiritUba (inclusivo), esquerda no prolongamento - 

ideal mudaste da rua ,naldão do  • esquerda na linha fer 

revi:11E1a FEPASA. ate o córrego 'Sem Nome (paralelo á rua Cm- 

, rima° doe Deuses). 

d) Com o Illstriyto_sla_taElL22. 1  

Comoga.ne linha ferroviíria FEPASA, na ponte sobre o córrego 

Sem Nome (paralelo & rua Cropóscule dos Deuses ) e segue por: 
. 	. 

linha ferroviíria - FEPASA (eentido sul), esquerda no ribel 

ráo Colónia, esquerda no ribeirão Vermelho, esquerda no eixo 

do braço do rio Taquacatúba, até' o limito municipal Se Pau-

lo/São 5 do do Campo. 

dimIANASES- 

A) Coe o leunielpiods'Perriá" 41-0.11OneConeelOae 

São Oa ~moa limites do - Nunicipio do São Paulo em O' Muni 
olpio de Ferras do Vanconcelos, no trecho entre e -cabeceira 
do Córrego Sem Nome, afluente da margem direita do filboirão 
.G.earatfba que deeemboca ao pórto'do Jardim Vilma Flor, a a 
linho'kerroviória enrulnprah. 

b) gam o Distrito do-Lajeado: 

'Cumeça no limite municipal São Paulo / Ferres de-Vasconcelos. 
na  linha ferruviírla eBTU;sirrsh, o legue pela linha forrovik 
ria até o prolongeleento ideal da Rua Eillírio 21rCs. 

c) Cem o DIstrito .de 

Começa na linfia..ferrsviAri'a rBTD7RFFSA, no'Prolongamento Ideia 

da Rua Miaria P.lre4, e aeue por: prolongamento e Rua Milã 

rio Pires (esuluoiva)-, esquerda na Rua ~Geio Pinto imalus •  

vu), direita na'Rua Luis Mateus :(inalize/Te), direita nu CSize 

go Lajeadinho, eequerda no Córrego Som NOMd '(que passa e ce 

14 da Vila Cosmopolita); esquerda no Unita nordeste.  do Ceei 

tórir de Carmo, prUirnqamonto e cabeceira 'de e:arroio Sam 
me, que.delimita !  peio'nul, "a Vila( Cosmopolita,' jUseate neste: 

. cárz.cgo ,ta aos for.- no Córrego Sem liume .  que desemboca ' 	110 

Rio ltaquera PróxiMo ó Rua PacajGe; 

,G) ras o Wotrito da CiCsóc Tiradentee: 

Caseais no COrregu.-Sen Noae, afluente da margem osquerea 	do - 

"Rio 'taquara nua desemboce•prórimo G. nua .  Paeajãs. na  tua ao • 
sea'afluente da margem esquerda que delimite, pelo sul,. 	a 

Cosurplita,'e cegue 1:,nr: aquele carrego (sentido 
-te), direita tio Rio Itáquera, °aquarela no Ribeiro Gunratibc, 
esquerda no córrego de rumo leste-oeste que acuo:11)0:a ao aor 

te dó Jardim Vileta Flor, Jitó sua _cabaceira main oriental, no 
limile•municipal São Pauloir .erras de Vasconcelos. . 

. NOWA • 	- 	- 

,(7, vt ,vflon/) (e2sec; oSi2n9a) sisups2I sbInsvA zIng oupne 

ai C -om o Distrito do Jardim Paulista: 	 .svabnealia álasva s G2 

Começa no encontro da Avenida Brigadeiro LUie António . roo a 

Bua Tutóia 	• e'segue.pela-AvenIda BrigedeAr? 

(sentido eu]) exclusive) ató a praga ppmipau:trus44beral,-floto. 

• 	• .!_sn ,Y2 '2'. g: -,: trnr.r,  
b) Com o Distrito do 'tuim •Uibi 

RAYDALIA C. L. oinvicollat 
Aux. LegIstaffila 

FEKNANDO DE PA ULA Ni ÕES 
Assessor - A. 1'. L. 



Começa no encontro da Praça Dom Castão Liberal Pinto com a Aveni 

da Brigadeiro Luis António, e segue por : Praça Dom Castão Libe-

ral Pinto (exclusive), Avenida Santo Amaro (exclusive). ate a Ave 

nida dos Bandeirantes. - 

c) Com o Distrito de Campo Belo: 

Começo na Avenida doa BandeiranEco • sob o Viaduto Santo  

. e ' segsc pela Avenida dos Bandeirantes ' (sentido leste)(exclusive) 

ate o ViaduttzJoão Julio da Costa Aguiar.. 

d) Cem b Distrito da Saúde: 

Começa na Avenida dos 'Bandeirantes, sob o Viaduto Jogo Julio da 

Costa Agular,e segue por: Viaduto João Julio da Costa Agular(sen 

tido norte)( exclusive), Avenida Rubem Berta ( inclusive), ate seu 

encontro co_à It Rua Loefgren. 

c) COM O Digtilte da Vila Mariana  

• Começa no encontro da Avenida Rubem Berta com a Rua Loefgren e se-

gue por: Avenida Rubem Berta (sentido norte)(inclusive), direita 

na Rua Jose Ferreira Pinto (inélusive) esquerda na Rua Sena Madu-

reira (inclusive) direita no trecho inicial da Avenida Ibirapuera 

(inclueive) esquerda na Avenida Conálelheiro . Rodrigues .  Alves (eX-

clualve)Áaquerda na Rua Doutor Amancio de C.rvalho (eacluelve) 

Viaduto Tuteia (exclusive) 	Rua Tutóla (excluaive) ate seu eneon 

• tro com.e Avenida Brigadeiro Luis Antonio: 

IGLIATEMI 

. 	, 
arCom • Município de Maul: São os mesmos limites do Município de 

São Paulo com o Município ide Matai, no trecho entro o eepigeo 

I 	• 	 ' 
Caeguaçu/Cochos e a cabeceira daRlo Aricanduva. 

b) Co. o bistrIto da Cidade Tiradentes: começa no limite munici - 

pai São Paulo/Mau/1, na cabeceira do Rio Aricanduva, pelo qual 

• egue até á Eitrada-do Iquateml. 

c) Com o Distrito dn Jose Bonifãcia; começa na Pente da Lstradal-

do lguatemie sobre oz Pio Aricanduva, pelo qual soque (mentido 

 ) ató'a:Estrnía do Pesseío. 

• 

di Com o Distrito do Par uo do Carmo: „.n. na  Ponte da listrada 

do ressegoeoUre O Blo,Aricanduva, pelo qual segue (sentido j2 

sante), ate a foz &jarros° Caeguaçu. 
t 

a} Com e Distrito de Sio Mateus. :•começá na foz do Córrego . .Caagua-

çu no Bço Aticandtiva, e segue pelo Carrego- Caaguaçu ate a Co2 _ 

flui-ceia dai Avenidas:   Dei Grama ,e Gonçalves da Coa - 

ta. 

g) -com o Distrito de Sio Rafael:  Começa da confluência das Aveni 

'das - B aaaaaa Ler. Gzappa e GonçalvesdaCosta, s ¡ergue pOrt -Ave 

nida Gonçalves da'Costs a Córrego (paralelo e sua Pedro Moàei 

:ros),.eati  ' na uffiztora do Rio Claro , direita no Córrego ' 

Dombaça,eSpigão Caaguaçu/cochos, (sentido -sul). ate o limite' 

• municipal "São Paulo/Mmue. - 	- 	• 	 • 

!PIRANGA 

a) cem • eunicipto de Sie C 	da Sel::Sie , oS mesmos. -  limitta 

do município de São Paulo como municípie; de Sia C .. 	 dm Serien - 

ire a avenida'Alei 	 Delamare e, a linha 	ferroviária RFFSA/• 



n prPg, 
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. 	 3 w_.3.). • 
b) tom o distrito di Vila 'Prodente...,:eomeça , no  limite.  

pai Sio PauloiSio Caetano.do.Ssi, na Unhe '  fonToderie - 

• Pacheco e Choves. .. 
CBTU ., e-  segue pela linha f 	leria . (tenildo noroeste)      O. L 
o viaduto Capitel) 

	euithd:uukvi 

c) com e distrito da Monte:  começa na linha f 	WTSA/ 

cru, sob o viaduto Caoltio Pacheco - e Chaves, e segue 	pela 

linha f 	una (sentido .  	ate o viaduto Sio Car7 

• los. 	 • 	 . 

- 	- 

0) .  éom b distrito do Cambuci:  começa na linha ferroviária RFFSA/ 

CBTU, sob o viaduto Sio Carlos,e . segue - por: viaduto Sio Car-

los (sentido oeste) (ixcli,sive), eiquerde no prolong  

• rua Presidente Batista Pereira (exclusive), direita na ave 

' nide do Estado (inclusive): esquerda na rua'Al•irente Posta-

na (exclusive.), rue 'Leandro ' de C 	áo (exclusive), rua Ari 

Cajado (excldsive),.esqUerda na rua Engenheiro Prudente (ex-

clusive), direita na rua GespaÇ Fernandes (inclusive),esque 'r 

da na rua Basilio da Cunha (exclusive), ate a rue 	Corone': 

Dlogo. 

e) com o distrito de Vila Marlene:  começa no encontro das rua: 

. Coronel Movi e Basilio da Cunha, e segue por:- rue 	Corone' 

IMogo (sentido nsudestebeexclasive).,direitmeundivenidarilicardo ,Jafet 

(exclusive), ate . e' rUa Ve'rueiro 	.' 

f) com o distrito do Cursino:  começa no encontra da .  rua Ver: 

ilustro cge a avenida Ricardo :lerei, e segue pela rua Ver-

gueiro (sentido leste) lexçlusivel, ate a avenida Presiden 

: 	.te 	do Neves. 	' 	 • 

g) coe - o distrito do Sacolei: 	começa no encontro da avenida 

Presidente Tancreds Neves COle:a rua Vergueiro, e segue por: 

avenida Presidente TanCredo Neves (sentido 	) (inclu- 

sive). ligação Presidente Tancredo Neves/Juntas 	Provisó- 

rias (inclusime . ), direita na avenida Almirante 	Del aaaaa 

(inclusive), ate o 11m-ite municipal Sio Paulo/Sio Caetano 

do 	- 

ITAIM BLDI  

epioo o Distrito de Pinheiros: 

:eseça no encontro das Avenidas - Nove de 'Julho e Sio Gabriel, e Be 

.
s.g ger:Avenida Nove de Julho (sentido "oeste) (inclusive).esquerda 

„ ~ide Cidade Jardim (exclusive), Ponte da Cidade Jardim (exclu 

• ate o Rio Pinheiros. 

bi ::um o Distrito do Morumbi: 

..reça .rig Aio pinheiros, sob a Ponte da Cidade Jardim, pelo_ qual 

(sentido montante) ate a Ponte Morumbi Nova. 

.C) Coa o Distrito' de Santo Amarei 

.'..r.eç'a no itlo Pinheiros, sob a Ponte Hurumbi Nova, e segue Pele 

Hurumbi Nova (exclusive) e Avenida Roque Petroni Junior ( 

• eclusive) ate a Avenida Santo ,  Amaro FERNANDO DE YAULdi 31 NiGE54 

Assisam - A. T. L. 



E (c .a o Distrito de'Compo Belo: 

no encontro das Avenidas Roque Petroni .  Junior;' ,Vereanor do 

;vem Lura e Santo Amaro. é segue pela Avenida Santo Amaro (San 

ulo norte ) (inclusive) ata Avenida dos - Bandeirantes. 

I 

e) Com o Distrito de Floema  

COmoça-na ' Avenida dos Bandeirantes sob o Viaduto Santo Amaro, e 

Segue por: Viaduto e AvenidaÚanto Amaro (mentido norte) (inclu-

Sive). Praça Dom Castão Liberal Pinto (inclusive), ate R .  Avenida 

BrigadeirO Luia'António. 

'f) Com o Distrito do Jardim Paulista: ' 

Começa no encontro da Avehtidel Brigadeiro Luis Antãnio: com a Pra-

ça Bom Castão Liberal Pinto • e eegue pela Praça Dom Castão Libe-

ral Pinto (inclusive) e Avenida São Gabriel (inclusive) , ate • 

Avenida Nove de julho. 

ITAIM PAULISTA 

. a) Com o Muhiclpio do ForroZ cle"Vneconcelodo—Soms-~obsofs=lites do 

Município dc São Paulo com oylunicipio de Ferrasoleasconcolos, no 

trecho entre a Estiada dá -Soliza é ti - limite murácipal . Perraz 

de Vasconcelos/PO. 

bJ Com o Munielpio'de .itaquaquecetuba: São oe moamos limites do Municl 

• pio de São Paulo com o MunicIpin de Itaqu aa 	uba, no trecho •n 

ire o limite municipal Poã/Itaquáquacetuba e a Linha Perroviirla 

EFFSA/CBTU. 

è) Com o'DiatrIto do Jardim Melena; começa no limite municipal São Pau 

lo/itaquaquecetuba, nz'linha Perroviãçia RPFSAICSTid, pela qual se 

guelsentido Oeste) ata o Ribeir ão lajeado - 

• 

d) Com o Distrito da Vila Curuca: começa na Pontada Linha•Ferrovirirla 

RFFSA/Clerli sobro o Ribeiro Lajeado e seque pelo Ribeiro Lajeado .. 

(contido montante;,ate a foia Engenheiro Sewdot. . • - 

e) com o Distrito dola eado: começa na Ponte da Rua Engenheiro Bardot 

sobre o Rib 	 Lajeado, o liceu.= por: Rua Engenheiro Bardot (senti '  

do Leste) (exclusive), Ruo NJnocl Alvares Pinentel (inclusive); Es 

trada Tibãrcio de 	(:nciusive), ate o limite municipal 	São 
Pauloff'erraz de Vaschncilcs. 

ITAQUERA 

a) Com o Distrito de São Miguel 

Começa na linha f 	laBla CBTILINFFSA. na  Rua Dento ihinnoz. 

• seque portlinha f 	Liaria (mentido normeta) • direita no 

prolongamento a Rua Rio Bom (euclusive), dl 	 na Avenida / 

Pires do Rio (exclusive). ati a Avenida Imperador. 

b) Com o Distrito da Vila Jacul  

Começa no encontro dae Avenidas Pires do Rio e Imperador ,,e 

seque pela Avenida Imperador (exclusive) até a Avenida Aquia 

de Haia. 

c) Com o Distrito da Ponte Raia  

Começa no cruzamento das Avenida. Imperador • Açula da uai& 

pela qual segue (santido sul) (exclusive) • ate o crizamento 

com ee Rua. Sonho Coima° e Terra Brasileira.. 
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d) Com o Distrito de Artur Alvim 

Começa no cruzamento da Avenida Águia da . Nala com ai Ruas / 

Terra Braelleira e Sonho Gamicho. seque por Avenida Águia de 

(sentido sul) (erei:uive), esquerda no oleoduto da PPPPP terá'. 

(proximidades da Avenida doe Campanalla).. ató.a linha reta de 

rumo oeste que vem da cabeceira mais setentrional do Córrego 

Sem Nome pararei° ã Rua   

e) Com o  Distrito da Cidade Lidar  

Começa no oleoduto da Petrobrãe, na linha reta de rumo oeste 

que vem da cabeceira mais setentrional do Córrego Sem Nome / 

Paralelo ã Rua Serrana, e segue por: reta e córrego acima ref. - 

.rldos, direita no Córrego Verde , até a Avenida Itaquers. 

f) Com o Distrito  do Parque do Carmo' 

Começa na ponta da Avenida Itaquera'sobre o Córrego Verde • 

segue por. Avenida Itaquera (sentido nordeste) (inclusive), dl 

reita na Rua Itapitanga . (exclbsive) • esquerda na Rua Boleei 

ro(exclusive), direita na Rua São Teodoro (exclusive) até a 

Estrada cio Pgesego. 

g) Com o Distrito da José Bonifácio  

Começa no cruzamento da Estrada do t 	 com as RU85 São Teb 

doro e Agrimensor Sugava. e segue porá Rua Agrimensor Sugaya 

(Sentido leste) (exclusive), esquerda na Rue Sabbado D'Angelb 

(inclusive) direita na Rua Lagoa da Barra (exclusive). Rua Án 

gelo Andrade (exclusive), Rua Anselmo Rodriguez (excluelve)ms 

guarda na Rua VirgInia Forni (inclusive), direita no Córrego/ 

Sem Nome paralelo 1 Rua Amanari. até a linha ferro ll lll CBTU/ 

RFEBA,. 

h) Com o Distrito do Lajeado 

Começa na linha ferroviaria CBTU/REESA, na ponta sobre o Cór-

rego Sem Nome que corre paralelo ã Rua Amanari, e segue pela 
linha ferro ll ã ll e (sentido noroeste) até a Rua Bento Munhoz. 

J.ÉJÀ.~. 

a) Coa o  Município de Diadema  : 

• 

São os mesmos limites do município de São Paulo com o Município de 
• • 	 • 

Diadema, entre a Avenida Engenheiro • Amando& ArInda Pereira(no 

encontro com a Avenida FulfarO) e 0 parque do Estado. 

b) Coe o Distrito do Curais°, 

Começa no limite municipal São Paulo/Diadema • no limite do Par 
que do Estado (Parque Estadual das Fontes do Ipiranga) onde é / 
paralelo 1 Rodovia doe /migrantes , e segue por limite da f'• 

Parque do Estado, direita no limite hoje a ll 	 que; separa a 

arca da vegetação do Parque, do Estado daquela onda 	- instais 

dos o Distrito Policial Amaricanapolle, a FEBEM, a Polícia mili-

tar e a Secretaria de Agricultura: esquerda na Avenida Miguel 
Estéfano • esquerda no limite do Parque de Estado • d l 	 na 

Avenida PrOf 	 Abraão de morals(incluálve), até e Viaduto mi- 

nistro Aliomar Baleeiro. 

cd,fcreo Distrito da Saimic: 

Começa na Avenida Professor Abraão de Morais , soL o Viaduto Ml- -  

nlstro Alternar Baleeiro ,e segeo por: Viaduto "Ministro Alternar 

Baleeiro (sentido oeste) (exclusive), Avenida Afonso 	d' Eídragnole 

Taunay (exclusive) • esquerda no Viaduto e Rua Arapuã (exclusive) 

direita no acesso da avenida dos Bandeirantes à Avenida Pedro Bue 

no (exclusive), ate o limite do Aeroporto de Congonhas. 

d) Cama Distrito de Cmmw Belo: 

Começa no encontro do acesso da Avenida dos Bandeirantes e Ave- 

nida Pedro Bueno, com o /Imite do Aeroporto de Congonhas, e se - 

gUe por: 'limite do Aeroportd de Congonhas (sentido horário) . se 



guarda no prolongamento e Rua Perdigão Nogueira (inclualve). dl- 

) 	' 
Feita na Avenida Pedro Sumo (exclusive), esquerda na Rua Desce- 

) 
targador Alípio Bastos (exclusive) , direita na Rua Freire Farto 

(exclusive), prolongamento ideal sul da Rua Freire Farto, direita 

no Córrego Pinheirinho (Avenida Helio Lobo) (exclusive) , COrre- 
) 

go Água Espraida • esquerda na Avenida Doutor Limo de Murais Le-

me (exclusive) .,esquerda na Avenida Santa Catarina (Inclusive) 

direita na Rua Rodes (inclusive), esquerda na Rua Palacete das 

)((guias (inclusive), direita na Avenida Mascote (IncluSive)d/relta 

Ala Rua Palestina (InclUalve), ate a Avenida Vereador João de Luea. 

e) Com e Distrito da Cidade Ademar . 

Começa no encontro da Rua Palestina , com a Avenida Vereador 

João de Luca, e segue per: Avenida Vereador João de Luca (sen 

tido sul) (exclusiva) Rua Juan de La Cruz (exclusive). sequer 

da na Rua Frederico Albuquerque (inclusive), direita na Rue / 

Visconde de Santa Isabel (exclusive), Rua António de Pinho de 

Azevedo (exclusive) esquerda na Rua Alvares Fagundes (exclusive) 

esquerda na Estrada Antiga do Mar(incluelve),-direita na nua / 

paranã (Inclusive), Rua Rolando Curti (Inclusive), Rua Eduardo 

Barrires (inclusive), dir eita na Rua João Pedro Ribeiro(inclusi-

ve), esquerda na Avenida Fulfaro (exclusive), ate a Avenida En-

genheiro Armando .de Arruda P eeeee a:no limite municipal Sio / 

Paulo/Diadema. 

JACANK 

a) Com o Municie/o de Guarulhos: 

São os mesmos limites do)1Unicipto • de 'São Paulo com o municl 

pio de Guarulhos, no trecho entre o prolongamento ideal su 

deste da rua Augusto )  Montenegro e a FOZ do Carrego Sem Nome, 

que passa pelo quilómetro 62 da rodovia Pernão Dias, no r10 

Cabuel de Cima ou Guapira:- 

b) Com o Distrito doTremembé( 

Começa no )  limite do ~ciai° 'de São Paulo/Guaiulhoe, 	na 

Foz do Córrego Sem Nome que passa pelo quilómetro ) S2 da. co 

dovià Pernão Dias, no rio Cabuçu'do Cima ou Guapira, e segue . 	. 	. 
por: COrrego Sem Bom; eSqUerds era rodlivia Fernío 	 direita no 

córrego Sem Nome que passa Pelo "quilómetro 83 , da-rodovia Fer 

não Dias. direita-na linha de espigão. esquerda -na cabeceira 

e carrego Sem Nome, que dagemboca no rio Piquerl, próxizo 

rua 	Costa Brito • esquerda do rio PiqUeri, 'direita no córre- 

go ,Lavrinhas'até  a rua Manuel)  Gaya. 

c) Com O Distrito do Tucuruvi  

Começa no ponto em que ¡rua Manuel Gaya transm=. . carrego 

Lavrinhas, e segue por: rua Manuel.Gaya (sentido Leste! ie . - 

• clusiva, avenida UM-2(min Fereira(inclusive),direita na ' rua" 

Cristdvão Arraes (inclusive), esquerda na avenida Henri Ja - 

nor (inclusive), direita na rua Tanque Velho (exclusive), es 

guarda na avenida Jardim Japão (exclusive), ate o carrego Pa 

clancia. 

d) Com o Distrito de Vila Medeiros  

Começa no ponto em que a avenida Jardim Japão transpõe o cor 

• rego Paciencia, e segue por: carrego Paciencia , ) (sentido -  ju " 

iiante), direita na ayenida . Edu  Chaves (inclusive), Avenida 

'Antonio Borges (inclusive), esquerda na avenida AugueteMon-

tenegro (exclusive) -e cem prolongamento ideal ate o lieltm:!* 

Município São Paulo/Guarulhoe: 	" 
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11.0 
JAG1JARA 

a) Coa o Município de Oseee0: 

São os meemos limites do Município de SãoPaU10 com o Município de 

°educo no trecho entre a Rodovia Anhanguera (Km 16) e o Rio Siete. 

b) Co. o Distrito da Vila Leopoldina: 

Começa no limite municipal São Paulo/fleaseo, na ponte doe Remedioe 

e negue pelo Rio Tietã (sentido montante), ate a Ponte da Rodovia 

Anhanguera. 

c) . Com o Distrito de São Domingos: 

Começa no Rio Tietí, sob a Ponte da Rodovia Anhanguera e segue pela 

Rodovia Anhanguera (inclusive) ate o Km 16, no limite municipal 

São Paulo/Osasco: 

JAGUÁRE " 

a) Com o Município de °sesta: 

São os mesmos limites do Município de São Paulo com o município de 

Osasco, no trecho entre a .foz do Rio Pinheiros no Rio 'fleti e a 

Avenida Corifeu de Azevedt, Marques. 

b) Com o Distrito do Rio Pequeno: 

Começa no limite municipal São Paulo/Osasco, na Avenida Corifeu 

de Azevedo Marques e segue por: Avenida Corifeu de Azevedo Mar-

ques (exclusive), esquerda bo Ribeirão Jaguar. ate o limite da 

Cidade Universitária Armando de Sales Oliveira (proximidades da 

Avenida Miguel. Frias e Vasconcelos ). 

c) Com o Distrito do Butantã. 

Começa no ponto em que o Ribeirão Jaguarí encontra o limite da Cl 

dada liniversitãría Armando de Sales Oliveira (proximidades da Avev. 

nidade Miguel Frias e Vasconcelos). e segue ' pelo Ribeirão Jaguaré, 

Avenida Nossa Senhora da Paz (inclusive) e seu pronlongamento •ató 
• • 

o Rio Pinheiros. " 	
. 

 

• .,:1) Com o Distrito do-Alto de Pinheiros. 

Começa no Rio Pinheiros, no encontro com o prolongamento ideal nor 

deste da Avenida Nossa Senhora da Paz, e segue pelo Rio Pinh e  

(sentido.jueante) até a ponte Jaguarí. 

e) Com o Distrito Vila Lepooldina: 

Começa no Rio.Pinheiros, -.no-ponto em que 21.transposto pela Ponte - 

Jaguar.; e segue pelo Rio Pinheiros atí a sua foz no Rio Tica, no 

limite Municipal São Paulo/Osaeco. 

JARAGUA 

ai com ' o Município de Caieirás. 

São os mesmos limites do Município de São Paulo com o Munici-

pio da Caieiras, entre o espigão da Serra Alegre (cabeceira 

do afluente da margem direita du córrego Canivete que desem-

boca próximo ao encontro da Avenida Hugo !talo Mango com a-

Rua Silas Galvão) e o espigão da Serre do Juã (a oeste da Es 

trade Soe& Lopex).. 

b) com o Distrito de Percam 

Começa no limite municipal São Paulo/Caleiras, no espigão da 

Serra do .  Juã (a cesta da Estr'ade . Josí Lopes), e segue por. 

espigão acima referido (mentido sul), espigão que separa o 

Sitio Botuquara da Parada de l'ailpaa, prolongamento ideal 

nordeste da rua João Gomes 6e Mendonça, direita no córrego 

. paralelo 7. Avenida Faimurdo Pereira de Magalhães, esquerda 

.'na estrada ore vem do quilómetro 23 da Avenida Raimundo Pe-

reirade Magelbias (exclualve), esquerda- na ,  estrada Di San-

dra (por cerca de 1.400 metros) (exclusive). esquerda no Cór-

rego som denominaç 7to, direita no Córrego Moa ou Vargem.Gran-

de,Mcquarda no Ribelrío Perus, direita no prolongamento ide-

al lesto e trecho nortada Rua Corruira (inclusive), seu pro-

longamento ideal oeete, direita no COrrego.que vem do Jardim 

Ipanema, esquerda na Rua Rio Jundial. Rua Rio Sapucaia do Sul 

ate o albairão Sio Migue). 

RAYDALIA C. L INTENCOURI 
Aus. Le:Wathre 
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c) com o distrito da Anhanolleram 

Começa no Ribeirão. São Miguel, na ponta da Rua Rio Sapucaia 

do Sul, e seiniko ,port:aTELUdiirrarnsSãoallUfgUillMsentifili Jmontiarite l)42 tHrz  

direita no limito do Parque Estadual do Jarag40 ,e9í,,42A;men, 

municipal São Paulo/Osasco. 

d) com o Municlolo de Osasco: 

sio os macaca limites do •Município de São'Paulo'COM.  ó Muni-'' 

cipio de Osasco, no trecho abrangido pelo:Parque-Catadual do 

J 'areguã. 

• e) com o Distrito de SãO Domingos:  

Começa no limite municipal São Paulo/Osasco, no ponto em que 

í cortado pelo limite sul do Parque Estadual do Jaraguã, e 

segue por: limite do Parque Estadual do Jaraguã (sentido anti 

horírio), direita no Carrego sem nome, (afluente do Ribeirão 

Vermelho que desemboca defronte ã Rua Roberto Boyle) atí sua 

foz na Ribe,rão.  Vermelho. 

.f) com o Distrito de '  Piritubal 

Começa no faz do Carrego sem nome Ana desemboca defronte ã 

Rua Roborto Boyle no Ribeirão Vermelho, e segue pore Ribei-

rão vermelho (sentido montante), direita na rua AnhangPera 

ira-ela:live), esquerda na .Rua Manuel Bento Cruz. (exclusive), 

esquerda, na Avenida Inicia de Toledo (exlcuolve), esquerda na. 

Rodovia dos Bandeirantes (exlcueive), direita nu COrregu Fer-

rão, direita na reta de rumo leste que vai da ponte aa Rua 

Joeil Alveo de Mira até alinha ferroviãria COTU/RFFSA, direi-

ta na linha ferroviãría CBTU/RFFSA, esquerda na linha da 
t ransmissão da Eletropaulo que passa pelo Jaraqui; Clube Cam-

p'eetre.(exleeeive). esquerda na Avenida Raimundo Pereira de 

Magalhães (exlcusive), direita na rua r: .• Caxambu do .  Sul (ex-

clusivo), esquerda na flua Silvaria de Cactro de Sousa (exclu-

sive), direita na Avenida Elisio Teixeira Leite (exclusive), 

ane.  o Carrego Carumba. 

g) me. DDDDDD to da ernellandlaw 

Começa na Avenida Elisio Teixaira Leite, na ponta eobre o Cfir 

rego Carembi, a segue por. Carrego Carumba .  (sentido jusante). 
esquerda no Carrego da Onça, direita na cabaceira mais orien-
tal esquerda no espigão Ajuã/Canivete, direita no:eepigão 
da Serra Alegre, até o limite municipal Sio Paulo/Clleiras. 

JARDIM ANCCLA 

a)-Com o  MunicInlo de /tanecerIca da Serra- 

• São os mesmo. linites do ~aipi° de Sio Paulo com o Municl 

pio dm Itapecerica da Serra. entre a rua Chalra SIngerovitio.e 

eixo da Represa do iearapIranga 

b) CO. o  Distrito de Parelbeirneu .  

Começa no oricontro do eixo da reprosaile Cuarapiranga com o 

limite municipal São Paulo/Itapecarica Ca Serra, e pegue PI 
lo eixo da reprocha do Cuarapiranga (sentido Leste , itã 'o 

:eixo do braço dono Itaim. 

e ) Coe o Distrito da Cidade Dutra  

começa no encontro do eixo 'da'rePresa de Cearapiranga com o 

eixo do braço do rio Itaim, e negue pelo eixo da represa do 

Gunrnpiranga ( do porte), Incluindo a .  Ilha doa rucalip .- 

tos, ata o eixo do braço de rio Embumirim. ,  

d) Co. o kkatElLojkijarsilmjaki_luijna 

começa no encontro do eixo do braço do rio Embuelrimt com o 

ouso da :represa 'do' Cimrapirangai_m negue por. eixo do braço 

do rlo Embumirim. direita no prolongamento Sul e limite. do 

parque EcOlOgiCO - do Murapiranga (paralelo —à rua Serra do - 

, Mui). esquerda na estrada da Riviera (exclusive). esquerda 
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na estrada do M'Bol Mirim (Inclusive), direita na rua .  Rio 

Branco Paranhos (Inclusive), esquerda na rua Comendador Antu 

nes dos Santos (inclusive), até o córrego dos - Freitas. 

o) Com cipLnkri.l.:. do.._upl - 

' Começa na ponte da rua Comendador Antunes: dos Santos sobre o 

córrego doa Freitan, n negue por, córrnón doa Preitan (nrintt 

do montante), direita na rua António Paladino (exclusive),es 

guarda na avenida Nuno Marques Pereira (exclusive), rua Am - 

brOgio Lorenzetti . (exclusive), rua Jean Laurens (exclusive), 

direita na passagem"  4 (exclusive), direita na avenida Comen-

dador Santana (exclusive) esquerda na rua Henrique Sam Min - 

dlin (exclunive), rugiam-da na rua Abílio Córhar(exclusivn),dA 

reita na rua 47 (exclusive) rua VAnio mondinl (exclusive). - 

viela 19 (exclusive), direita na rua Diamante Verde (exclusi 

ve), direita na rua Vllardekmmp (inclusive), esquerda na - 

rua Gaspar Coelho (exclusive), direita na rua MArio Totta - 

(Inclusive), esquerda na rua Arnaldo Gama (exclusive), rua 

Feitiço da Vila (exclusive), esquerda no córrego paralelo A .  

avenida.Mcenda Velha, direita do córrego entre as ruas Rena-

to da Cunha e Leticia, esquerda na avenida Guarujáç direita 

na rua Renato da Cunha (exclusive), direita na rua Tomãs Pom 

geei: (exclusive), esquerda na rua Doutor João Batista Parei - 

glani(exclusive), direita na rua Enrico Drampolinl (exclusi-

ve), esquerda na rua Nogueira do Cravo (exclusive), direlta 

na rua Cicladei (inclusive), esquerda na ima Chata Zingere - 

vitz (inclusive), até o limite municipal São Paulo/Itepeceri 

ca da. Serra. 
JARDIM MELENA 

FSAYDÀLIA C. L. CilIENCOURI 
Aux. Loffigütti 

a) Cem o Município de Itaquaquecetuba: 

São os mesmos limites do Município de São Puulo com o Município de Ita - 

quaquacetuba, ,no - ro-ètiO "Onire al,i'llÊZUYeãíái:dé ' R-Ftt/1/CBTire. o limite 

Municipal Itaquaquecetuba/Guarulhos. 

b) Com o Município de Guerulhos: 

'São os mesmos limitas do Município 'de São Paulo com o Município de Gueru 

1h03- ruo trecho entre o limite Municipal-Itaquaquecetuba/Guaruos e o an 

tico leito. do Rio Tiete .  (próximo ao quilómetro 25 da Rodovla aos Traba - 

~ores). 

o) coo o Distrito de  São Miguel: 

Começa cs limite Municipal São Peulo/Gua-rulhos, sc antigo leit. do Rio 

Wioa preiximo ao quilómetro 25 da Rodovia dos Trabalhadores), e segue 

por: antigo leito do Rio Tiete (sentido sul), esquerda no 'Rio Itaquer., 

. ate 'a linha Ferroviária nFrSA/CbTU. 

d) CSe o Distrito da Vila Cur.151:  

Começa na Ponte da linha Ferrcviãria RFFSA/CBTV'(ramUl Celmon Viahe) 

sobre o Rio 'taquara, e segue pela linha FarraviAria (sentido las:c), . 

pt,5o Ribeirão Lajeado. 

COM G ;iístritc  do l'tnim Paulista:  

-Começa na Ponte da linha Ferrovilirla BFFSA/CBTU sobre o Ribeirão Lajea.do 

e sezue pela linha Ferroviária (sentido leste). ate o limite ' Municipal 

São Paule/Itaquaquecetuba. 

JAR011i PAULISTA 

11) 	Coe o Distrito de Perdizes:  • 

- Começa no encontro da Rua Cardoso de Almeida coe a Avenida Doutor Arnaldo, e segu, 

pele Avenida Doutor Arnaldo (sentido Oeste) (exclusive), áte a Avenida Paulo VI. 



NI Cem o  Distrito de Pinheiros: 

Cosera mo encontro das Avenidas Sumaré e Paulo VI 1 sob a Avenida Dr. Armai 

do), e segue por: Avenida Paulo VIlexclusive); esquerda na Rua Henrique 

Schaueann (exclusive), Avenida Brasil(inclusive), direita na Alameda Gabri 

el Monteiro da Silve (exclusive), esquerda na Rua Groenlindia(Inclusivel,d1 

reita -ne Avenidi Nove de julho(inclusive), ate a Avenida São Gabriel. 

cl -  Lom o  Distrito do Italie BUI:  • 

. Coam no encontro das Avenidas Sio-Gabriel e Move de Julho, e segue pela 

Avenida Sio Gabriel(exclusive), Praça Dom Gastio Liberal Pinto(exclusive) , 

.1té o Avenida Brigadeiro Luis.Antiolo • 

di Com o Distrito do Ibirapueras  

Começa nu encontro da'Praça Dam Gazas> Liberal Pinto com a Ave 

. nida Brigadeiro Lula António, e segue pala Avenida,Beigadestro - 

Luie Antônio (inclusive) adi a Rua TutBia. 

e) Co. o.01strito de Vila ~fana: 

Começa no encontro da Avenida Brigadeiro Luís António, com e Rua Tutós, z 

segue pela Avenida Brigadeiro Luís António (sentido oordcste) (inc)usive) , 

até a Avenida Paulista. 

f) Cem o Distrito da" Bela Vista: 

[emaça no cruzasento das Avenidas Paulista"e Brigadeiro Luts António, e se 

gue pela Avenida Paulista (sentido noroeste) (exclusive), ate a Rua Frei Ca 

neca. 

9) Com o Distrito da Consolarão 

Começa no encontro da Avenida Paulista com a Rua Frei rinhete¥ segue Por: 

Avenida Paulista(sentido noroeste) (exclusive), esquerda na Rua da Consola 

eão (exclusive), Viaduto Okuhara Amai (exclusive), Avenida DauCché Arnaldo, 

(exclusive), até a Rua Cardoso.de  Almeida. 

JARD/M SKO - LUrS  

a) Com o  ntstrito da Vila Andrade: 

Começa no rio Pinheiros,a0b a ponte João Dias, e segue por: 

ponte João Dias (Sentido oeste) (Inclusive), avenida João 

Dias (inclusive), estrada de Itapecerica (Inclusive), direi 

ta na avenida das I;alazas (exclusiva), ata a rua ma r e oo Aki 

ra Miura (ribeira° Morro do 'S") . .. 

b) Com o  Distritd do Campo Limpo: 

Começa no encontro da rua márcio Akira Miura, cor a avenida 

das Belezas, e cegue por: rua Márcio Akira Miura (inclusive) 

e'ribelrão Morrd do -.s" atã a. estrada do Campo Limpo. 

c) Com o  Distrito do CApRo redondo.. 

Começa na ponte dz motrzda do Campo Limpo sobre o ribeirão - 

Morro do '5", e segue por: estrada .  de Campo Limo (sentido 

leste) (inclusive), esquerda na estrada de Itapecer 'ica (in-

clusive), direita no crirrego dos Freitas atí a Rua Comendador 

Anumez dos Santos. 



RAMA C.!. BITTENCOURT 
Aal Ldr ilvei 

dl Coa o  Distrito do Jardim Anueleie  

i...Coeene na, íons.' ele ita-S-COeseidOdar- lentaneteg'des - Santos- sabre es 

córrego daerra.itaa,8 aaqua pore "rua Comendador Antunes dos:.. 

'Quitas (sentido lesta) lezelasierel, eaquezda na rua 1L(o Oro. 

eo Parannos 1 ). De estrada do le'Boi Síria, 

(exelualve), - diroita na estrada _da Riviera (inclusiva); di - 

"rebita no limito do Parque EcolOgieo do Guarapiranga (paralelo 

rua Serra do Mut') , esquerda no eixo do braço do rio Embuoi 

rim, ate o eixo da represa da Guarapiranga. 

e) Com o  Distrito da Cidade Dutra:  

começa no ene:Onero do eixo da "repro."Ki• do Guarapirenga ,e011,0 
• • 

" eixo do braço do : Rio ,.,Elob.  uniria. • seguei polo aixo da repre 

meado Guerapiranfa (mentido norte), ate o prolongamento ideal 

Sudoeste da ruaTehecnslovequia. 
!os:, 	 ..-• 	 .. 	 n 

f) CO. o Distrita.  de Socorra! • 	 • -‘••• 	 ,;• ' 

. 'Caniça no encontro- do,oixo -da represa do. Guárapiringaráni ..  

o prolongamento.,leleal,sudoeste• da rue TeheeoaloeíqUia;:' ,'-'i' e ''-'••••"' 

'- Legue .  pelo mina-da represa do Guarapirange • (sentido nortiii 

trio Guarapiranga, ate sua- foz no rio Pinheiro.. 	". • 

g) Coa o Diatrito de Santa Aaaroe-', 

_Começa na foz dO,Elo Guarapirang" a no rio Pinheixor,,e,Se„,-, 

-que pele rio Pinheiro. (sentido •juaant.), até a poeta João 

" • • 

• 
• Começa ne ponte ellerlinher ferroularla CBTU/RPFSAgsahra o .:,C6r 

rego; Sem Nene paralelo a Rua.haaneri, e segue pari 'Cerre.° 
Seu Nome acima referido, esquerda na flua %Urgi/ai:Perra (ex 
eluetve), direita na Rua Anselmo .Rodrigues 	 ,Rua 

Angela` Andrade (ivelusive), Rua Lagoa da Barra (inciu`a•ive-) -"" ---,-4  
esquerda na Rue- Sel-nadb E•Angele:(axelualve); ditálta ru.  

• Agrisenecr Sugeya (ineluáive),_atí a Estrada do Pêssego. 	. 	,• 

bl.cias o Dlátrito do Pa-_•cve`deCermoi • . 

	

; 	 . 

• Começa ao eruzamento,da Eet.rada•  do Pre.ssego...eam ai ,Ruas 
• censor Sugara • Se• 'Tendert.; • enguia pela Estrada do - Piseengó 	: 

(ali ia eive) Sie', o. Rio"Ar-  ieenduu.  a :" 	, .  , 	. 	. 	  
• ) Cai o Distrito do i.ntotee.le 

. Cf:meça no aio 	 Sces-ta da Estradai do Polinegii;-• •.- - --;;•.!-2.: 
pela qual aeguea-(.entido aentantie),W-ati a Pantalita 2 intrada 

. 
Zn47.7 	A..-  PC,..Z 	em ,  e 

d). Cur

• 

o DistriejWCididn'Tii ■ide. 4.aiti'' 	 °I" 

	

- • 	 o.m 

• Começa aa peva. da Estrada do iguatesa sobre °Ai,' 	/tf—  !nona.  a 
• magus.'"ip,:ni•Ántrada'do lguateaei'inentido--`nértei:ietalusi 

; •;.e.), esquerda - nu Mn Mata itiresa (inclusive), direita. no,o6r 
;ragu par-  a. 	i • Eut-e•SJarigrUateeni.. -.'ái:rálte'WO 	 3  " 

1.10 1 Rua do Csspo.•eenscreta•anarregcrqua ias de:aeirennieci ,•e•-i: • 
sua 'cabeceara. minis ., Setentrional • eiplgeo (sentido nenta) eu .'; 
busca da eaboe•  eire•frantarirlça; rabeenira 'e curto do- 'efluem 
te da margem osquarda 	Itaquerá que etoseir'isOn.  

'e Rue ineaf,X.•, et: e. fás du - Oflunite 9u. ..delimita, me Sul a 

	

1:0Yr 	 1 v:53 

O/- COM O Diatiate do Gualanieeie4g. ,,,grm4.-s-..nle , ..-tárhnnketr=erge •tet-, 
_ 	. 

• 
Começa no afluente dá margem aequerda do ale Itaausrar.-- 

.dsamemeleaoa - ler6Siael_i ibea pacajãa,' na fo. 
seres qu.rd -que d•lhelta. ao  sul, .8 Vila; Cerceai/te, 

'' ..-,"M.'291;1513•3'.taítÉ,943fi4ek"k5,00C!9fiP-ftele.l'!.e4ee 
eito nordeate 	 •,2?. 
942■8 dei Étimo Jeulraorto ;fflus elé~,effiger „ :40,,eelenc14:.4, 

"pralao .. lue. 	 ••••• 	.: ■"' 	-g 	. 
guarda na Ru ta 	011(~1113;:ainffilir4Cel`kil 
aio PIPt".). 
■reí. • pieloOnsaintisi 'att., a:ui,iili 	1 . " 

a) Coxa o Distrito do Itaeátra: ' 	• 	• 
. 	. 

•- 

FENNANDO DE\ A ULA 31 MõES 

AleenOr -A. T. L. 



P) Com o D atrito ido M.j~o- 	

▪  

'Bar^ ‘.2 '1.92 -1,111 

- 	 • til , 	,4K1.../. 	•,21.1AN. ,  tet. 	̂ • -.k-- -I H-- 

Nasça n: Unhe farraparia CZTO/RPTIM, no prn.-4.ganento da - 
:Ana Bilrie Pirae.,,a~te pela linha fP•srarli.rin 	(aontido 	„ 

noroeste) ati a pontanbre o cOrreoo,..ízilel:. i,Inea 	Mana -- 

ri. 	 ' 

• ..:31.1": 	' 	2 • at 	 • . 	a< 

a) Ce. o Município  de Ferraz de Vineancelose-- 	- 

eão oe ~moa Ude; do Munia-pie do São Paulo com o Meai 
' cisne de Ferram de Vaseeliceloe, entre- a linhá ferrovilria - 

CIITO/RPPSA e a Entrada Tibaralo' 'de 
goi,on • 

b), c 	o Distrito'db-Italm Paullatat.w  '''''' , ':014 1 ~a+ 11%? ', , 1" 	2 ■ V1 

	

te 	 -41-4 Av .1.21lb 	 Mr43 

_começa no Unita municipal lião.Paulo (grerree,da ,Vanceneo 	, 

• los, na Estrada Vibãr_ eto,,de Rotolea...e acne poil Rua ,Tibiír%le-,, 
de Sousa (Macreelvo), eaçuoâa na Rua `Rancor is?earee 

• érdng 
	

s
6., 

 .
a. (

e 
` • 

tal, aguafonhetRre! 	
• 	 , 

	

atiko,Ribmirão Lajea 	, 

.do. `. 	 • 4 

o) Com,o DIetrito da M‘a Curução 

''• -.começa na pont-elda Min Engenheiro BotJèxu tRibuirio44  

.54.X41:20dga VVIvedvff0DIA:ZPVGA42~0.1PardVt-411P0-140.,auP:,;2 
Unclualea) direita na Estrada D. 3réo 	(‘nclunive) •• 

Wer(riug-o) bi-Or';e7Viti:MelkOw 	 "=t 
t

• 

omar.' ente (atã o ancinfermdm7Mam.,DCidenteceam ,a:dina Douto o 
ai CavrenakS). direita na Rua Doutor Johã Craveneki 	 '--_ 
ve), Entrada Velha de oloji das Croace tinelueive). direita 

,na Avenida Dardo:atira :aacluaive). @aguarda ra 'RuarP4pa-Pig.111,1- 

	

Nariz:ele:2) r  direitalia Rua Cotioaja anelualve),, nua 	Cabi , .r) 	- 	CR% 	 11. 	 e  
▪ robe de Minaz (inclualva), direita ra avenida Coroa de Prado 

,>4.11.4Nti-`24.413 n Nttne,g, r- 

. Zna 40, e 
d) roa o D1 ttttt o de tão aguell 

caniça no aio Itaguoca, 	poete do Arem:Co Cueca de Prado. 
• - 	 £4=i17..n 	%r io. 

	

segue pala AvenIdA Coroa dg Prole (inelusiver-a Roa Bento 	 

Ilanhor7(Inallsa.iveWat4,4,11.inhe,gerroeiii_tw CD111/P1IPM..  

,1Y,  2 F;11.4  pil k 5 ta1:.-  241 2•1 - 2-119; Wi"..t.ttp.i1:4-( ovkés-to ice e; ,Exàe  tri,1-:-.k.i.t .. i eh.......-1 
e) Com o Dietrito de Itaguerae 	 N,, 	• -,,__, 	,, 	 _ 

_ - ,  =  
Ø. 4„ie à, it,... -,:tytopp,tuf ,414,.4.u. ,Minetri4.410.41 ,ekti,1114 of.i;24C.9s-Aik na 
5- começa na linha ferroviirla INSID/RPPSA. no Rua Dento Munhoz _ 	_ 	, 	_. 

~Sn: pela linha reri.oviArla, (aantidoiOnieate) ati o - Ur  
ew. 

•.; rego sem Raie paralelo-4 'Rua hmanari:-- ',- -.',„',.,15,', ' -:',. 
%,'"%X.-.A.-  l''''.-; ;,• , '- - • 	-"r -', -' tr,' - , 	 " , 	---, 	-  

PI - Ceia o Distrito  de 3065 Oeibliãoièr_',Y-"=.  
1.;',I■T't,'-' "7'2 '„ ,.- ,' 	- 	 , 	1 , ,--.. '.1:4.4,...5‘í,... -r---n- 	- 	' ', - 
Iil ii+I~re'r:Wiiiri` truruniti.m* iiiiíewtã ia3a5rcse ,hom , .„.  
-ol~ semi. NseeP-e iw alf4. O, ivt."813,-0.11~" 1. o 4,1,14.1~.,P81.*".nkh,MIA ;2',I,J,_' f: ,' - .rorlirla (nontido andante) até o prolongamento Ideal 4. , Ruí  
'tblaitichbrist,0 0$~ f:r 4*/*,..110„!`„Pv4, 20:1.-Inearo -.e aufl.„"an'  .., 

. 	
. -,,, 4 	...-

- 	 . . , ' 	 , . , 	 í,, ' , 	;ght:I •

▪ 

 ,....,, - -7.,,  .-- 	,-,,,, -' -' 
g) `12e: o Diet.rito ag Cum anaareat 	,  

..,,,,:.--;::,,, 	 ,, , .., -.., -  'r --  . opt na linha , farroviicria arrP/ArrBa.'a, ,a.ProeMertre .pi  ,:-.,2„.nif .„  , 
.N-,lanal. da-  anu 1113.1rIo'Plrea• l o magna pala 21ph4fr  ferrovieria 

i■nasialtão*.gelarePetra 11111(e'ria2nier4;aiNt9 fula/Par-Vá-e- de'  

Shiaeolietilep2 rettàiiii:4,-.OLIg'i-`4)4;41:tiSek.Xle... . ''¡,". ir weit. 'oeé'o, 414 41. 
-
-,'  .'

,-'..
A
M

. 
	
,,

_ 
	
-- 	̂

,
---z-'_

,
.
,  
` 	 ,,1= -k

▪ 	

, 
 7-.-  	Z. - 1 

4 	 -LAPA -, 	J
.
afg  

 
,51,45roakraalrei,  

' 	' ,I -- '''..''''tj. "'" t"- 	-' 	.■'^'-'1'''' --ía.'"W' 	.-IM-0. -... 	t -- 	%- - ■ '-' 	'7':.  _- 

	

, 	.."  aí Coe-a .12~ 	r,tgualenbe 1 a do 	2., 	=3”,"_•(,-:•' .  ''-'=-:-‘,- • - -' 1  ' 
1  ,Cmeeça ao aio neta. mo prolongam. 	711 - norte 412 Avoreida tanta Ma- , 
' rina .., tracia44; e segue Palo,kie ?lati learatidd• mi 	Jia& a,._ .pon-. 

4 

,%• ItiVvvri••, ,- ,:v -t•-' -- ")•; ‘"\";.-.. ';',•","--`="•'',± - - 	,, 	, , .:' 	, 	:"-~-•*?  ,..., , 	s- - 	• ..-V -, 
al~:~114411.:401 , ta alo2,i lazer agi' eu.  alsell'iaLiarrpipeoq; lio On-_-a lwa - 

, , , ,r.,...__, - 	„?.-,,,,,,,,à,,..4,,, ,,=.,-../Z_ ,,.  14  cne W•tirkt?'"irt"":x;',.,t,er;.-0- 49- 0 ,0> ,'N.-4: oús'e ,  
- f''''' .  '''" noitiejlith:Âniira !anta Plauari• d! ,a1an,pa „ tio nate _ g , 

'..- ildoeilev,V, )tiO,NdIMPV"-aviir~a (1",;',.!it4":14,,:sr,Mt13.4Pr!‘'It11?,1112!-. 
r  ' ', 1V",  ",- ''''V''''. 4-= -''' ‘vç'ç• I',   ir  14Wi;1•414754i1~2V2rOMS -,1jt,,,,,, _,,,,,,,,,,,,,, ;),-,,,_,,3-.-..r. x  „,,, 	.,-;-•-+ 	,,,- 	.',_'.... 

""- -f.trage-11,441‘!"4-• r"!"-<- "L't  

..--;":iii'llreratnn.!ra,á,',-.,41rig"iy..,,  
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dAtDALIA C. L. buiageuum 
Aux. Logklarivn 

FER.NÁNDO DE\ AULA SIMÕES 

Maior e A. 1 L. 

d) Coe u Dietrito da Vila Leopoldinam 

Começa na 00000 Anhanga:ara (cobra o Rio ?lati), e negue por 	. Ponte.. 

Arbangaera (.obre o Rio Fleti). negue por: Ponte AnhangCara (mentido "- 
sul), (includive), Viaduto Doadngoe de Morais (inclusivo), direita na 
Rua Bui:monte ( asclueive), °aguarda na Praça Doutor Caio Donati.,(asclu-
eiva). reguarda lia Boa Belmonte, (asclualve), aeguerda na Praça Joe: si ■ 
vier Munis ( exclusive), esquerda na Avenida °lagar:ai nibuiro de Lima( 
inclusive), direita na Rua Barbalha (inclualve), direita na nua Jamas 

Negro (inclusiva), até- dC.Junçéo coo a Rua Oliveira Fortes. 

Zoa o eistrito do Alto da Pinheiros: 

.Crooça na junção das Rume aaape Negro e Oliveira Forte'. a mosque palma 

Ruas Oliveira Portei (inclusive) a Carro Cora(inclusiva) ate a Rua Au-
, rélls. 

' r) roma a O lllll to de Pardisael 

Começa no encontro dae Ruim Aurília, Cerro Coré e lia 	 Ponteado, o ne- 
gue pua : nua Auxilia (inclusive), direita na Sua Marco Aurélio (inale - 

--sive), .aguarda na Praça Jeauino [landeira (excluelve), Rua Bírbara Reli 
odora dnelualval direita na Rua Guiara (asclualUo). °aguarda na "Rua 
Doutor Miranda da Asavedo (exclusiva), direita  na Rua CorLolano (inclu-
sive), •squerda na Rua Vanincio Altas (excluoive), direita na nua Car - 
loa Virari linclualve), até a Avenida Santa Marina. 

Coe o o llllll o da ', barra Pendam : 

Copeça no e 	 da Rua Canoa Vicari coe a Avenida Santa mariola, o 
comua por' nvohlcia Santa Narina (oxoloelvo), ocquorda na Praca momtor .  
Podre Corasza (exclusivo), eéq lllll na Avenida Santa Marina(caclusive) 

prohmfammto ideal ali o Rloyldta. 

LIBERDADE 

a) - Ciam o  Distrito da Si: 

Começa no encontro da Rua António de Si coe a Avenida Prefeito Passo', e 

' segue por:Viedoto do Glicérico (sentido oeste) (exclusive) e ligação Les 

te-Oeste L (exclusive) ata a Avenida 23 dé caio. • 

b) Co. o  Distrito de Bela Vista: 

'Começa na Avenida 23 de Maio, sob o Iliaduto Jaceguai, ( Ligação Leste - 

Oeste"), e segue pela Avenida 23 de Maio (sentido sul) (inclusive) ate o 

Viaduto do P lll iio. 

C) Co. o Distrito de Vila Miriam: 	- 

Começa na Avenida 23 de - Maio, sob o Viaduto do Paraíso, e segue por: Via 

duto.do  Paraíso (sentido Leste) (exclusive), Rua do Parais.:Ccxclusive) , 

, direita na Rua Topézio(exclusive), esquerda na Rua Batista Cepellos in 

" Clusive), esquerda na Rua.  José do Patrociniotexclusive), esquerda na Rua 

ligbó ( InCIDSiva ) , Rua Corcoriel: Dicoge(exclusiva), atá a Avenida Inter 

da Franco. 

d) 	Cone Distrito do Cambucl: 	. 

Começa no cruzamento da Avenida Lacerda Franco com a Rua Coronel Diogo , 

e segue por: Avenida Lacerda Fracco(sencido norte) (exclusive), esquerda 

na Rua Alves Ribeiro (exclusive), direita na Rua Miguel Teles JUnior( in 

clusive), direita na Rua Francisco Justino de Az.vedo(inclusive), esquer 

darm Rua do lavapés(In6usive) direita na Rua Teixeira Kendes(exclusive), 

esquerda na Rua Otto . de Alencar (exclusive), direitina Praça Nina Rodr1 

gues (inclusive), Avenida Prefeito Passos(inclusive)., até a Rua António) 

de Si, junto ao Viaduto do Glicerio. 

L 7 -M A o 

a) Coa o Distrito da Cacheelrinhae  . 

Crença no encontro da 	ida 'João doe Santos Abreu coo a . 
leYo Joaquim Afonso de Solara, e neguei por: avenida João doa 

Santa. Abreu (inclusive), direita  na avenida Deputado EmIlln 

Canoa,, ate meu encontro cem a avenida Inmjar de Soma. . 



bl Co. o o tttttt o da Frequenta do 61 

Começa no encontro das avenidas Inajar de Sousa e Deputado 
; 

Emílio Carlos...9am por: avenida Inajar da Sousa (sentido 

sul) (inclusive). aváhida Comendador Martinelli (incl 	), 

ponte da reg:jungia do Cl (inclusive). ató o mau t 	 midlo - 

de erenepoeição do rio Tinta. 

a) Com o Distrito da Barra Fundai 

Começa no rio Tingi, sob a ponte da Frog aaaaa do 15, pelo 

qual meg= (ventido mantante) .. atí o prolangamenta ideal 

sul da avenida Engenheiro Caetano Alvares. 

d) Com o Distrito da Casa verde: 

Começa no rio Tical, no prolongamento ideal sul da avenida 

Engenheiro Ca aaaaa AI 	• a segue por: prolongamento 	o 

avenida Engenheiro C 	 Al 	 (excluaive). esquerda na 

rua Elia. Cannern (exclusive), rua Algemo naldov a 	 (in - 

clualve). direita na rua Joaquim Afonso da Sousa (oxclusi 

ve), até o seu encontro com a avenida'João dos Santos Abreu. 

PIANDADDL 

A , eu.  0"fliOçoio de Mairiporã: são oe meemos limites do Município do 

'

• 

paulo com o Município de Mairiporé, no trecho entre a Estrada da .  

~ pado o a Avenida Santa /raie (próximo ã Alameda das Seringueiras ) 

hl Coal o Distrito.  da Cachoeirinhaf começa no limite Municipal São Paulo 

O stairipori na Avenida Santa Inós (próximo i Alameda das seringuei 

▪ o segue pez: Avenida Santa mis (inclusive), direita no limite 

de :Horto Florestal, direita rit: Avenida Parada Pinto (exclusive), es-

.;unrda 'na Avenida Conaelheiro Moreira de Barras (inalusive), direita 

:na Avenida Baellíia 	(inclusive), direita na Rua Embaixador Décio .  

du Moura (inclusive), direita na Rua Manuel Oliveira Pessoa Júnior ( 

exclusive), até a Avenida Imirier. 

Cl Co. t: Distrito da Casa Vard.s1 =Meça no encontro da Avenida Imir .im - 

com a Rua Manuel Oliveira aaaaaa Júniar, e segue pela Avenida " I .mirim 

aelit(do sudeste (exclueivn), atí seu cruzamento com a Avenida Enge - 

nholro Caetano Alvarac. 

D) (lei oRistrito do Santana: começa no cruzamento das Avenidas 'mirim e 

Engenheiro Caetano Alvares e segue por: Avenida Engenheiro Caetano 
Alvares(Sencide lesteXinclusive), direita na Rua Mariquinha Viana' 

(exclusive), esqueáa na Avenida Água . Pria(exclusive), atí seu en= 

Centro com a Rua Jusí 'de Albuquerque Medeiros. 
E) Com o Dietrito do Incuruvi: começa no encontro da Avenida Agua Fria 

com! Rua José da Albuquerque.  HedoiroU, e segue por: Avenida Água - 

Ma contido liaste (exclusivo), cegues da no limite da Lnvernada da 

:Policia Militar, esquerda na Rua Sargento Advincola (exclusive),di -

solta n a . Avenida Santa Inés (inclusive), direita na Rua TenentO Lu-

fo edriuz Centilo de Lact (inclusive), até seu cruzamento com a Rua 

du ~to. 
Ft Com o Distrito do Tremembí: começa no cruznmentmda Rua do Horto com 

a Rua Tenente Luis Carlos Gentil() de Laet, e segue por: Rua .  do Dozto 

(sentido mete) -  exclusive a Estrada da Chapoda (exclusivo), até mi 

- Unita municipal São Paulo/Matriporã. 

MARSILAC 

a) com o Mi uniclpio do Cebuguata: sio Os mesmos lleites do Mani-

ato de Sie Paulo coe o Município do Embuguaçu ao sul do espi 

giO Lídia/Cipó. 
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b) co. oduniciplo de Juquitiba: são OS mesmos limites do-Muni-

cípio de Sio Paulo com ohi , uniciplo de Juquitiba. 

c) com obluniclpio de itanhaim: sie os Mesql1)t limites do Munir{ 

pio de Sio Paulo com o Município de Ranhai.. 

.d) coM . ° 'Municiai°. de Sio Vicente: são os mesmos limites'do Mu- 

n icípio de São Paulo com q.Município de Sio Vicente. 

e) com o nuniclpio de São Bernardo do Cammi são os mesmos limi 

.tes do Municípidde São Paulo com °Municiai° de Sio Bernar-

do do Campo ao sul das nascentes do Rio Curucutu. 

f) Co.  °Distrito de Parelheircs: começa no limite municipal Sio 

Paulo/São Bernardo do Campo; nas nascentes do rio Curucutu, 

e segue por: espigão Capivarl/Grande ou Jurubatuba, esPi9+ 0  

Cipió/Vermelho, espigão Cipo/Lídia, ate olimite municipal Sio 

Paulo/Embuguecu. 

MOOCA 

a) Coa o Distrito do Belém  

Começa no encontro das, ruas Fernando Falcão, Itamaracá e Siquei 

ra Buena, e segue por: rua Siqueira Bueno (sentido noroeste ) 

(inclusive), viaduto Guadalajara (exclusive), esquerda na linha 

" 	Leste-Oeste do Metró, ate o viaduto Bréaser, 

"b) Com o Distrito do Brás: 

Começa na linha Leste-Oeste do Metró, sob o viaduto Brdaser, e 

segue por: Linha Leste-Oeste do Metra (sentido peste), esquerda 

na linha ferroviária CBTU/RFFSA, ate o pont o de cruzamento com 

a rua da Mócica. 

e) Com o Distrito do Camibuci  

- Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSR, no ponto de cruzamento 

com a rua da Moerá, e alegue pela linha ferroviária pilTUMFFSA 

(mentido sudeste), ate o viaduto Sio Carlos. 	" 

d) Com o Distrito do Ipiranna  : . 	• 

.Começa na linha ferroviária CBTU/RFFSA,sob o viaduto São Carlos 

" e segue.peka linha fieroviiiria CBTU/RFFSA (mentido sudeste) ate 

o viaduto Capitão Pacheco 01 Chaves. 

e) Com o Distrito da Vila Prudente: 

Começa no viaduto Capitão Pacheco' e Chaves, no ponto em que / 
. - 	 • 

transpõe a linha ferroviária CBTU/RFFSA, e segue por: viaduto' 

Capitão Pacedcw . e Chaves (mentido leite) (exclusive), rtitt Capi- 

tão Pacheco e Chaves (exclusive), esquerda na rua Agostinho Lei 

tari (inclusive), direita 	rua Chamarktii(P20.40M, direita na 

rua Dl:atter Gabriel Galvanese Amato (exclusive), esquerda na 	rua 

Jose Zappi (exclusive), até a rua do Oratório. 

7 

f) Co. o Distrito da Anua Asna: 

Começa no encontro da rua - Jose Zappi com rua do Oratório, e se-

gue por : rua do Oratório (sentido noroeste) (exclusive), direi 

ta na rua FernandoFalcão (inclusive)., ate a rua Siqueira Bueno. 



MDRUMOI 

a) Co. O Distrito  do Butantám 

Começa no Rio Pinehrios, sob a Ponto Eusébio Matam, a segue 

. Pra. Ponta • Avenida Susibio Matoso (sentido Oeste) '(exclusi 

v•), Avenida Prof  graneis= borato, (eaclusivs) até a 

Avenida •Jorao -João Saad. 

.b) Co. o Distrito  da vila Sarda. 

~aça no encontro" das Avenléaa Jorge 

is:anelam Morato e segue pOre Avenida 

siriri. direita na Praça RoOrto Geena 

direita na Avenida( Giovanni Gronchl I 

Doutor Francisco Tonas dm Carvalho. 

e) Co. o Distrito da Vila Andradam  

João Saad e Professor 

Jorge Joio Saad (incla 

Padres& (inclusive). 

inclusiva). até a roa 

Começa no encontro da Rua Doutor Francisco Tiram da Carvalho 

com a Avenida Giovanni Gronchl a segue por. Rua Doutor Fran-

cisco Toeis da Carvalho (inclusive), Rua Doutor Flévice Anirl' 

co Kaurano (inclualve), direita na Avenida Morumbi (inclusi-

va), direita na ponte Morumbl Nova até o Rio Pinheiros. 

d) Com o Distrito do Itaim Bibl. 	" 

Começa no Rio Pinheiros, adb a Ponte Morumbi Nova, pelo qual 

mosque (sentido jusante) ais ¡Ponte Cidade Jaáln. 

s) Com o Distrito de Pinheiro., 

Começa no Rio Pinta ttttt , sob a Ponte Cidade Jardim, pelo - 

qual seque (sentido jusante) até a Ponte CL:alibi° Matoso. 

PARELHEIROS 

a) com o MUnicipio de ltapecerica da Serra: sào os mesmos limites do Mu-

: ---cipto de São Paulo com o Municiplo.de Itapecerica da Serra, no trecho 

Correspondente ao eixo da Represa do Guarapirange. 

b) com o Múniciplo do Embuqueçu: sío os mesmos !imites do Nunicipio de 

São Paulo com o Município do Embuguaçu desde,o limite municipal !tape 
carita da Serraambuguaçu ate o espigão Lídia/Cipó, 

c) com o Distrito de Marsilac: começa no limite municipal -  São Paulo/Embu 

guaçu, no ponto de encontro cem o espigão Lídia/Cipo, e segue por: es 
pigío Vereelho/Ctpó,.espigão Capivari/Grande ou Jurubatuba, ate o li-

mite municipal Sio Paulo/São Bernardo do Campo.- . 

d) com o Nunic4pie de Sio Bernardo do Campo: são os mesmos limites do MU 

nicípio de São Paulo Com o Município de São Bernardo do Campo, no tre 

cho que vai da nascente do Rio Curucutu (espigão Capivari/Grande ou 

Jurubatuba) até - o encontro do eixo do seu braço com o eixo do briço 

do Rio Taquacetuba (Represa Willings). 

e) com o Distrito do Gralaci: começa no encontro dos eixos dos braços dos 

• Rios Curucutu e Taquacetuba (Represa Billings), e segue por: eixo dó 
braço do Rio Tequacetuba, direita no Ribeirão Vermelho, direita no Ri 

beirão Colónia, direita na linha ferroviária Fepasa, ate. o 	CórregO 

sem nome (paralelo à Rua Crepúsculo dos Deuses). 

f) coa o Distrito da  Cidade Dutra: começa na linha ferrov t ttt Fepasa,na 
Ponte sobre o Córrego sem nome (paralelo à Rue Crepúsculo dos Deuses) 

e segue Por: este Córrego (sentido jusante), direita no Rio Italie, ei 

ao do Rio !trim. ate O eixo da Represa do Guarepiranga. 

g) coa o Distrito do Jardim Wela: começa no eixo da Represa do Guarapi 
range, no encontro com o eixo do braço do Rio Itaim, o segue pelo.e1- 
ao da Represa do Guarapiranga (sentido oeste), até o limite municipal 

, 	• 
São Paulontapecerica da Serra. 

• PARI 

a) Com o g/atrito da Vila Guilherme: - 	• 

Começa no ponto de encontro do Rio t 	, com "o prolóngamento ideal nor- 

tada Rua Paulo Andrighetti, e cegue pelo Rio Tieti'(sentido jumante), 

Lá o prolongamento ideal sul da Avenida M 	 Royeen. 
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b) Com o  Distrito de Santana: 

Começa no encontro do Rio Tiete - com o prolongamento ideal sul da Avenida 

•Moises Royaen, e segue- pelo Rio Tieté (sentido Jusante). ate a Ponte Cru 

. :miro do Sul. 

c) dom o  Distrito dd.  Bom Retiro: 

Começa no Rio Tieté sob a Ponta Cruza..., uo bui, e segue por: Fonte Cru-

zeiro do Sul sentido sul . (inclusive), Avenida Cruzeiro de Sul (inclusive) 

esquerda na; Avenida do Estado (exclusive). sie seu encontro com a Rua Jo 

ão Teodoro. 

a, Com n_nistrito de Dres: 

Começa no encontro da Rua João Teodoro, com a Avenida do Estado e segue 

por: Rua João Teodo .ro(sentido leste (exclusive), Rua Silva Teles (inclu-

sive), direita na Rua Bresser (exclusive), ate o encontro com a Rua San-

ta Rita. 

e) Com o  Distrito do Balem: 

.Começa no encontro da Rua Santa Rita com a' Rua BresSer e Segue por: Rua 

Santa Rita (Inclusive) :, esquerda na Mia Paulo Andrighetti (exclusive) 

prolongamento ate o Rio Tieté. 

" PARQUE DO CARMO 

a) Com o Distrito de Itaquera: 

Começa no cruzamento da Estrada do PesSegc; com as Ruas Agrimensor Sugava 

e São Teodoro, e segue por: Rua .São TeOdoro.(inclusive), esquerda na Rua 

Baleeira (inclusive), direita na Rua Itapitanga (inclusive), esquerda na 

Avenida 'taquara (exclusive). ate o Cerres° Verde. 

b).  Com.  o Distrito da  Cidade Líder:" ' 

Começa na Ponte da Avepida " Itaquera sobre o Cerres° Verde e segue por 

Córrego Verde (sentido montante), direita no prolongamento ideal leste e 

Avenida.Anténiu de Sousa Queirós (exclusive), esquerda na Avenida Maria. 

Luisa .  kmricano (inclusive), direita na Rua Estevão Dias Vergara (exclu- 

sive), esquerda na.Rua Peixoto Viegge.e seu. prolongamento (exclusive) 

dirsitá na Rua Lopes de_Medeirea (incluelv .a), esquerda na Rua Joaquim 

de Siqueira (inclusive), direita na Avenida Afonso de Sampaio . e 

Sousa (inclusive), staO Cruzamento com as Avenidas Aricanduva e Rio das 

Pedras. . 

e) Com o Distrito de São Mateus: 

Carnaça no cruzamento das Avenidas Afonso de Sampaio e Sousa, - Aricanduva, 

e Rio das Pedras, e Segue pela Avenida Aricasduva(sent 'ido sudeste")(exClu-

. sive) e peio Rio Ariconduva,.ate a foz do'COrrego Caaguaçu .. ,  

d) Com o Distrito de Inuatemi:  

Começa na foz do Carrego Caaguaçu no Rio Aricanduva. , e segue pelo Rio Ari 

canduva (sentido montante), atá a Estrada do Pessego".. 

o) Coa o Distrito de José Bonifácio: 

Começa st Poiete da Estrada do Piseego sobre o "Ala Arleanduva, e segue ou, 
la.Eetrada do Peasego (inclusive), ate o cruzamento cá. is Ruas Agrimen - 

sor .Sugaya e Sio Teodoro.. 

FEIÚVÁ 	P A ULA  1 kl $5 ES 
Menor - A. 1'. L. 



PEDREIRA 

co. o Município de Diadema:  .são os_ mameis limites do Município' 

de São Paulo'com o Município de Diadema, entre o limitemunici-

pal Diadema/São Bernardo do Campo e o espigão ao sul da Rua Pais 

cosi Valva. 

;.) Coo o Distrito da Cidade_ Ademar: começa no limito municipal São 

Paulo/Diadema, no espigão ao sul da Rua Pascoal Valvas cegue . 

por: espigão acima, referido (sentido sul), direita no Ribeirão 

Apurís, direita no córrego paralelo à Rua Wilson CantoOl, es 

guarda na Rua 11 (inclusive) Avenida Professor Araújo Lima(in-

clusive), direita na Avenida Bento XV (exclusive), esquerda na '  

Rua Papa Gregário. Magno (inclusive), direita na Bua Frei Louren 

.0 de Alo:viciara (exclusive) O seu prolongaCento, direita no cr 

rego paralelo ã Rua Salvador Oliveira Pais, •squerdu ; na linha de 

transmissão da Eletropaulo, direita no córrego paralelo ó Rua .  

Pontes "de Morais atí sua foz no córrego entre a Rua Ana Maria ' e 

Avenida marginal. 

:) Coe o Distrito de Campo Grande: começa na foz do Córrego parale 

lO à Rua Pontes de . Morais. no córrego que. desce entre a linha 

ferroviária Fepasa e a Usina Piratininga,e segue por este(eenti 

do jusante) ate sua foz nu Rio Grande ou-Jurubatuba. 

1 ) Com .e Distrito da Cidade Dutra: começa no .  Rio Grande ou Juruba 

tuba, na foz do cóirego da margem direita que passa entre • li-

nha ferroviária  Fepasa e a Ueina Piratininga e segue por: Rio 

Grande ou Jurubatuba (sentido montante), eixo da Represe Billings, 

!aí o eixo do braço do RIb .eirão Cocaia. 

	

') Com o Distrito do ' Crajaó: começa no encontro do 	eixo 	da 

Represa Billings cosi o eixo do traço do Ribeirio Cocala; • . 

cegue Pelo eixo de Represa Billings, até a divisa •uelelpel 

Sio PauloiDiadeea. 
P 	2 2 A 

a) Com o Munielnio de Cuarulhow: 

São ee moemos linitee do Município do 5oPaulo com o Município 

de Guarulhos, entre o Viaduto do Irei . ino a a foi 

do RIO Cabuçu de Cima ou Cuapirs no Rio Tioti. 

b) Com o Distrito da Vila Dariam 

Começa no limite '  MUnIcloal São Paulo -Gue(rulhoie..na foz co Rio - 

Cebuçu de Cima ou Guapira no Rio Tletk, • saque pelo Ria Tantã 

" (sentido jusante) Até a Ponte do Aricanduva. 

c) Coro Distrito do Tatuae41 . 
. 	. 

Começa no Rio nate, sob a Ponte do Aricanduva, e pegue pela - 

(watc Aricanduva (inclusiva ') (sObtido sudeetes),'Avanida Arican-

dive (Inclusiva) e Viaduto Engenheiro AUxEcto Sidra (Inclusivet /itã • 

g F,:ntoqua trannpOe a linha. Porroviãria R7F3A/ClrrO. 

1) Cá o Distilo Ca Vila natildel 

começa na linha 	1:ria Cnitl/nPFSA sole o viaduto Eolonhal=n 

Alberto Padre (Avenida Aricanduva) e secue.pole linha farrovOí-
ria CDIU/RFFSA (sentido Leste), atí o prolongamento ideal .su-

doeste da Rua São Seraplio. 
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al Com o Distrito de Artur Abalou 

começa na linha f 	Leria CBTU / RFFSA. no prolongamento - 

Ideal DL:doeste da Rua São Serapião. e segue por: linha ferro 

vierla CDTU / liFFSA (sentido lente), esquerda no viaduto Itin 

guçu (exclusiva), Rua Júlio Sayago (exclusive), esquerda 	no 

Ribeirão Franquinho ou Santa Luzia, ate o Córrego sem 	nome 

que corra paralelo à Rua Arice-Mirim. 

f) Com o Distrito da Ponta Rasai 

começa na fez do Córrego sem nome paralelo  A Rua Arice-mirim 

no Ribeirão Frenquinho ou Santa Luzia, polo qual segue (senti 

do jusante) ate a foz do Cã rrrr o Pente Rase. 

g) Coa o Dietrito da Can:iniba; 

Começa na foz do Carrego Ponte Rasa no ribeirão Fronquinho ou 

Santa Luzia, a seguis ncr: Rabezrão Fronguinho ou Santa Luzia 

(sentido )ueant .e), direita na Avenida Cangaiba (exclusive). - 

eoquezda na rua .  Malecacheta (exclucivel, ecquerda na Avenida 

Doutor Assis 'Ribeiro (exclusive), direita  na Avenida Gabriela 

Mistral (inclusive). Viaduto ti, Imigrante Noreactino (inclue! 

ve) ate o liJolte M -unAcipal Sio Paulo/Guarulhos. 

- 

PERDIZES 

a) " Com o Distrito da Barra Fundas 

Começa no cruzamento das Ruas Doutor Veiga Filho e Paraguaçu coa. a Avenida 

Pecameni, e segue pari Rua ParagUaçu (Inclusive), direita na Rua Traipu(in 

elusive), esquerda na Rua Turiacu (Inclusive), direita na Praça Mam:ey .1( 

nior. (inclusive), direita na Rua Turiaçu (inclusive), Rua'Carlos Vicarl ( 

exclusive) ate g Avenida Santa Marina.' 

b) Co. o Distrito da Lapa; 

Começa no encontrada Rua Carlos Vicari com a Avenida Santa Marina, e segue 

pore'Rub - Carlós Vicarl (exclusive) (sentido Oeste), esquerda na Rua Venenci 

o AlreViinclusive), direita na Rua Corlolano (exclusive), esquerda na Rua 

-Doutor Miranda "de Azevedo(InclusIv•), direita na Rua Guiará •inclusive) ,. 
. 	. 

esquerda na Rua Bárbara gallodora (exclusive), direita na Praça Jesuino Dam 

(letra (Inclusive), Rua Marco Aurelio (exclusive)osequeeda na Rua Aurília( 

exclusive), ati a Rma.Carre Cori. 

c) Co. o Dfct,1?ft de Alto dellnbefros: 

Cueca nó enruntro deu Ria; Aurálla, Cerro Corí e Hei tor Penteado. e Silve 

pela 'Rua Heitor Penteia, (Inclusive) ali q Rua Paulistinia. 

d) Com a  Distrito de Pinheiros: . _ 

- Começa no encontro das Liai Heitor Penteado e Paulistinia, e segue pela Rua 

. Heitor Penteado(Inc)usive) e pela Avenida Doutor Arnaldo (inclusive) ate o 

viaduto sobre a Avenida &maré Paulo TI. 

e) Coma  Distrito do Jardim Paulistas - 

Começa na Avenida Doutor Arnaldo, me Viaduto sobre a Avenida Sugeri / Paulo 

VI e Segue pela Avenida" Doutor Arneldo,(sentido leste) (inclusive) ate a 

Rua Cardoso de Almeida. 

Co. o Distrito da Consolação: 	. 

Começa no encontro da Avenida Doutor Arnaldo com a Rua Cardoso de Almeida 

le segue por: Rua Cardoso de Almeida (inclusive), direita na Avenida Alai 

rente Pereira Cutelarias (exclusive), Avenida Arneiro de Azevedo (exclusi-

ve), Avenida Pacaembu (exclusive), ata o cru:assento com as Ruas Doutor' 

Veiga Filho e Paraguaçu. 

- PERUS 



a) com o município de Caieiras: 

São oe meemos limites do  Município do São Paulo com • 111,1. 1  

cago da Caleiras. entra o espi gão da Serra do Juda (a °esta 

da Estrada José Lopes) e a foz do RIbeiróo Sio Mi guel no RI 

O Juquari. 

b) com o Distrito do Anhananerse 

Comina no limite municipal São Paulo/CaáLras, na íon do 

Ribeira° Sio Mi guel no Rio Juqueri, .1 segue pelo Rlb ttt t Sio 

Miguel atí a rua Rio Sapucaia do Cai. 

c) com o Distrito do Ja aaaa al 	• 

Começa no  Ribaldo São Migual, mo ponto or que õ trannpos- 

to pela Rua Rio Sapucaia do Sul, e-se gue por: Rua Rio Sapucaia 

do Sul (sentido lesta) (inclualve), Rua Rio Jundlal Zinclu-

sive), direita no córre go que vem do Jardim Ipanew, es querda 

no prolongamento Ideal oeste e trecho norte da Rua Corruíra 

(exclusive), seu Prolongamento ideal leste, eaq  aaa e a na Ribei-

rão Parus, direita no córre go Aloã o. Vargem Grande, esquerda 

no Córrego paraleho A Estrada Dl, Sanara, direita na Estrada Dl 
Sandra (inclusive), dirolts na Avenida . Raleundn Pereira de na-

galhãee, es querda na Eetrada .qUa leni do quilámetru 23 (Inclu-

siva), direita no COrre go.que corra paralelo A Avenida Raimun -

do Pere i ra de Magalhães. esquerda ca prolon gamento ideal nor-

deste da Rua João Gomes do Mendon ça, nepig io que separa o titio 

Dotuquara da Parada da Taipas, espi gão ao norte da Estrada Jo 

si Lopes. ata o limite municipal São Paulenalelsna. 

PINHEIROS 
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a) Com o Distri to _ de:  Perdi  Zene)  somem  nes  „er,F23,,,rp 5,,, h  4vpoidze  ,; 
Paulo v/ e Sumaré: (sob a Ponto Dou tor Arnaldo), o's egoo 

por: Avenida Doutor Arnaldo (sentido Oeste) (excl usi va ) , cs  

g uarda na Rua Heitor Penteado  (exclus ive) atí a.RuaPaulls-

tinia. 

b) Com o Distrito do Alto da Pinheiros:  começa no encontro das 

Rua ralai:et:Anta e Heitor Pontoado, e se gue por: Rua  Paulis 

. tinia (Inclusive), direita na viela 2 (inclusive). .Rui Net 

"tor•de Andrade (exclusiva), es querda na Ruí Natin gul (axelu 

slve), direita na pr na Raquete Pinto (inclusive). -Avenida • 
/ • 

Proof eeeee Frederico Herman Junior (Inclusiva) e seu prolon- 

:mamata até o Rio Pinheiroa. 

c) Coa o Distrito  do Dutantaz  começa nono Piniielroc.. no pro 

longamente daAvenida;Pro eeeeee Frederico Herman Julniar. e 

seg uia pela Riq Pinheiros ( 	 Montanta) até 1.21ca  Eu 

exibia Matoso. 

.d) Com o Distrito do Morumbla  começa no ttlePlshe eeee . SOO '  a • . 	, 
. Ponte Eusiibio Matoso, pelo qual segue (sentido montante) 

ate a Ponte Cidade Jardim. 

e).Com o 6iatiltbdo Itaire Dlble  começa no Rio Pinheiros, sob 

a  rente de Cidade Jardlm, a seque por:Ponte Cidade .  Jardim 

(sentido lesto) (inclualvel.avenida.: Cidade Jardim (inclu-

sive), direita na Avenida Novo do Julho (Inclusive), até a 

Avenida São Gabriel. 

E) Com o Distrito do Jardin Paulista:  "Come ça no encontro das Ave 

nidas Sio Gabriel e Nove de Julho, o seque por: Avenida Nova 

de Julho (sentido nordeste) Is:oclusivo). esquerda na Rem Gruam-

landla (exclusive). direita  na Alameda Gabriel Monteiro da Sil 

va "(inclusive), es querda na Avenida Dranil (exclusive ) , Rua - 

Henrique Sehaumann (inclusive), direita na Avenida Paulo VI (ia 

alusiva), até a Avenida Doutor Arnaldo. 

•-■ 
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'a) com o Distrito do Jorna:lá - Começa na Avenida Ellolo Teixeira 

Leite, na ponta sobro o Córrego CarUmini, e cegue porz Avenida 

Elleio Teixeira Leite (sentido noroeste) (inclusive),,esquer - 

da na nua SIlvório da Castro e Sclusc (Inclusive) 	direita 

na ' Rua Caxambu do Sul (inclusivo), esqu 'ida na Avenida 

Raimundo Pereira de Magalhães (Inclusive), direita na linha 

'ela transe:bisão da Eletropaulo que .  passe pelo jaraguí Clube: 

Campestre (Inclusive) direita na linha rerroviirla CBTD/RF_ 

FSA, esquerda na ratada rumo lauto que vem da Ponte , da Rua 

JOsi.Alves de Helrz no córrego Ferrão. esquerda' no Córrego 

Ferrão,esquarda na Rodovia doa Dandeirartes (lncluzave),d1 

reit:. a:Avenida Inãcia do Toledo (inclusive) direita .  na  Rua 

Bengal Santo Cruz (lncluaive) -diiaita'na Rua Anhanguera (In 

- alusiva) esquerda no 'Ribeirão Vermelho, ata-a Foz do Córre-

go que desemboca defronte á Rua Roberto .Boyle. 

b) coo o Distritode-  fliteirspe • Começa na Foz dd ' Cótreço que de-

~boca no Ribeirão 'Vermelho doirar:ta ó :rua Roberto nolic, 

• , e segue por: Ribeirão Vermelho (aenUido )usante); esquerda. 

na Rua Jurublm (inclusive) ezqUarda na Avenida photInga (In- 

' alusiva), direita •a Rodovia dos Bandeirante° e Ponte (inclu 

leiva) atá creio Tiatõ. 

c) Com o Distrito d° Lana: Começa no Sio. Tleetó, sob e Ponto da 

. Rodovia. dos Dandoirantes, e negue polo Rlo Tieté (sentido - • 

montante) até a Ponte Piquerl. 

dl Com o Distrito da Frenuesia do CS: Começa no Rio Tletó, na Pon 

to Plqueri, e segue por: Ponte Piqueri (inclusive), Avenida Ge 

neral Edgar Facó (inclusive).direito na.Avenidj Fuad Lutfalla 

(exclueive) i  esquerda na Avenida DrasIllna Vieira- Simões (exclue'. 

ve).) Córrego que divide a Vila Iara _e o Jardim Vitória até 	sues 

nascentes a prolongamento,(no encontro da Avenida Elisin Toixeira 

Leite com a Rua Professor José Louronuo.l. esqUerda na Avenide.E11 
sio Teixeira  Leito (exclusive). aS a rua Padre Aquiles Silvestre.' 

a).Com o'  Distrito da nresilíndla: Começa no encontro da Avenida Eli 

elo Teixeira Leite com a Rua Padre Aquilato:Silvestre. e segue PS 

la Avenida Eliplo Teixeira Leito (sentido norte) (inclueive) ,até 

o córrego Carunbí. 

rnim ennn  

a) COM O Dictr 11.9_ffig_nrifiraiD2-22tOrkriaN 	." 

Começa na encontro das avenidae . São :Usual e águia do Bala. e' 

segue por:  da São olgual (contido mesto) (incl ). ai 
relta no córrego Ponte Rasa ate a rua Olavo Egidio de Souea - 

Aranha. 

b) Com o Distrito da Cangalha: 	. 

começa no 	". go Ponte Rasa, sob a rua Olavo Egidlo'de Sousa 

Aranha, e alegue pelo córrego Ponto Rasa (sentido j 	).até 

O riboirEo franquinho ou Santa Luzia. 

c) com o Distrito da Penha: . 

Começa no Ribeirão Franquinho ou Santa Luzia. na Foz do carro 

go Ponta Rasa, e segue pelo Ribeirió Franqui -nho ou Santa. Lu 
zia (sentido montanta), et: o córregoo - eem nome Paralelo A RUA 

Arkci-Mirim. 
• 



d) Com o Distrito de Artur Alvler 

começa no Ribeirão Frangainho ou Santa Luzia, na foz do Carro 

go ene nome que corro paralelo 1 Rua AAAA a seguei 

pari Córrego acima referida, direita ria Avenida Nicolau Joeire 

. to (inclusive), Rua Sonhe) Caucho (inclusive). ate a Avenida 

Agnia do Baia. 

e) Com o Distrito de Itagmul 

" começa - no encontre da Avenida Águia do Haia com as Ruas Sonho 

Gaúcho e Terra Brasileira, e segue pela Avenida Águia de Haia 

(inclueive) até': a Avenida imperador. 

f) Cem o Distrito da Vila Jacul: 

Começa no cru zamento das Avenida, Águia de Haia e Imperador 

e cegue pela Avenida Águia de Haia Nrritid0 norrol ( t!”- Ivql - 
ve), ate - a Avenida São Miguel. 

nnpreln T7IOAM:1 

a) Com n.HunicíPio-dP- 0  

São os mesmos limites do município de São Paulo com o municr 

pio de Osaeco entre o espigão a pasto da rua Governador Lu - 

coe Nogueira Garcia o a cabeceira sudnriental do ribeirão Ca 

rapiculba (ponto da convergencia dos limitas municipais Osas 

co/Cotia, Cotia/Embu e Embu/Tabnão da Serra). 

br co. o Llsolelpio_do Taboão da Serrim 

São on meemos limites do município de São Paulo com o munici 

: pio do . Taboão da Serra, entre a cabeceira sudoriontal do ri-

beirão Cmcmplcuiba crua Bertoldo Dl Giovanni. 

c) Co'. 0.41WAID_SiA-Ylikiéri4Ái 

começa no limito municip=1 	Sio Paulo/Tabelo da Serra, .na 

rua Sart:1,14n BI G nnnnnnn e nalgum mor: rua Bertoldo Dl GloVan 

• si (inclusive), direita na rua Denis Chnudot (exclusive) 11 

Mitos do Parque RaposciTavires (sentido anti-horãrio), direi 

ta na rua TolsÍ C:ening Filho (inclusive), ata a rodovia Ra 

. pago T aaaaaa . 

dl ui. 0.212szku_dik_lugtrtt:14 

Começa no encontro da rue Teimo Coelho Filho com a rodovia 

'Raposo TaVaseu e moagem polo rodovia Raposo Ta aaaaa (sontido 

' existo) (coei:x.11os), atél a avenida Engenheiro Heitor António 

Eiras Garcia. ' 

a) Com o Distrito do Rio Poguanal 

Começa no encontro da Rodovia Raposo Tavares com a avenida "  

Engenheiro náltor António Eiras Garcia: e negue por: rodovia 

Raposo T aaaaaa (sentido pasto) ( aaaa ogiva), direita ria rua 

Governador Lura. Nogueira Garças (exclusive), esquerda na 

rua Andrei João (inclusiyol, direita no prolons 'aneneo Ideal 

da rua dos piemonteses, esquerda no ospigãoparalolo ó rua 

uca.llogMeira Garcós.atO o limite municipal São Peulalbean 

go. 

REPúBliCA 

a) co. o pisei-fio do Doe Retira  - . Unica no-cri:faminto da Titã Naná coO• 

Avenida Prestes 'Haia, e - segue pela Rua Maui, (sentido oeste) (InClusi-. 

se ) &til a Rua do Triunfo. 

b) com o  Distrito de Santa Cecília - começa no encontro da Rua riauã çon 

a Rua do Triunfo, e segue por: Rua Hauó (Sentido oeste) (inclusive) A 

venida Duque de Caxias (Inclusive), direita no largo do Aroutim(inclu 

sive) até o encontro das- RuasJagvaribi e Amaral Gurgsh . 
• , 	. 

c) cem o Distrito da Consolação . - Começa uso encontro da. Rua Jequiriti...- .  • 

.ctm . a Rua Amaral Gurgel, e segue por: Real Amaral Lergii. (inclusivo), 

Rua João Guimarães Rosa (inclusive), ligação a 	-Oeste (inclusive).'o 

atée Rua Avanhandava. 



CIMA C. L. DITTENCOUR1 
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coe o Inscrito da Bela Vista - Coacta na ligatio Leste-Oeste. no men-

ta ea que transpie a Rua Avenhandave. e  segue  Por essa li9a4 0 . Rue 

compreende os Viadutos adio de Mesquita Filho e Jacegu:1 (inclusive) 

'ate a Avenida 23 de Maio. 

e) com o  álctrito da Se  - Comina na Avenida 23 de lido, sob o Viaduto Já 

ceguei, e segue por: Avenida 23 de Maio (sentido Norte) 	(inclusive) 

• Parque Anhangabmi (exclusive), Avenida Prestes Moia (exclusive) 	ate 

seu encontro com • Rua Mau:. 

RIO PEQUENO 

a) Com o Munlelpio do ~com São oe ~Soe limites do município de 

Sio Paulo com o Munlcipio de Oaescte, entre a Avenida Corifeu da 

Azevedo Marques e o eepigio paralelo i rua Governado Luta. No - 

guelra Carcaz. 

h) Com o Distrito de Raposo T 	 começa no limite municipal São 

Paulo/Cheaeco, no espigão paralelo a Rua Go 	" dor Lucas noguei- 

ra GarceZ, a esm;ua por, espigão acima referido (sentido  sudeste), 

direita no pkolongamento ideal norte da Rua doe Piemontesas, ee - 

guarda na rua Andra João (exclusive), direita na rua Go dor 

Lue■le Nógueire Carcaz (incluelve), esquerda na Rodovia Raposo Ta 

vares (e:Relu/live), até a Avenida Engenheiro fieitor António Eira: 

Garcia. 

c) Com o Distrito do Butantal começa no encontro da Avenida Engenhai 

ro Heitor António Eiras Garcia com a Rodovia Raposo Tavares.  e 

segue por: Avenida Engenheiro Heitor António Eiras Garcia (senti ,  

do nordeste) (inclusive), esquerda na Avenida Corifeu de Azevedo 

- marquem (incluaive). direita nos limites da Cidade Uni  

. Armando de Sanes Oliveira, ata o Ribeirão Jaguarie. 

-d) Com o Distrito do Jagueerã, começa no ponto em que o Ribeirão Ja-

guar: encontra o/ limitas da Cidade Univerel a aaa Armando de Sal 

les Oliveira (proximidades-da Rua Miguei Frias . e " Vaeconceloe). 

a segue por, Ribeirão Jaguarel (sentido montante), direita na Ave 

nide Corifeu de Azevedo marques (ezelusive). ate o " lieleo •uoiel 

pai São Paulo/Osasro. 

SACINIA 

a) Com o Municlpio de São Bernardo do Campos 

São oe eeeeee limites-do MunIcIplo de São Paulo com o Muni 

elpio de São Bernardo do Campo. no seu trecho norte. 

b) Com o Municiplo de São Caetano do Sule. 

São os mesmos - limitee'do MunicIpio de.São Paulo com o Muni 

elpio de Síó Caetano do Sul, entro o limito Municipal São" 

.Bernardo do Campo / São Caetano do Sul, e a Avenida Almiran 

ta Delamare. 

c) Com o Distrito do !piram:ene 

Começa n.o limite Municipal São Patilo/São'Caetano do Sul, na 

"Avenida Almirante Delamare. osegue pare Avenida Almirante 

Delamare (exclusive), esquerda na ligação das ávenidas Jun 

: taa Provi/Orlam e Presidente Tancredo'Neven (exclusive) 	, 

Avenida Prealdente Tancrmdo Moven (azcluolve), ate a 	Rua 

Vergueiro. 

d) Com o ~trato do ~gim  

COMISI• DO encontro da Roa Vergueiro coo a Avenida Preeidente 

Teeerede Nave., e segas gere Avenida Presidente fancredo Ne-

vem (sentido eul)lezniunlvel. esquerda na Rua POUSA Senhora 

da Saída (Leolualve). direita eia Rue Piloto (inelealve). se- 

FERNANDO DE PAULA SIMÕES, 
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• guarda na Rua Dom Vilares (exclualvel. direita na Rue Carmim 

Machado lesolualea), Cérrego-Noinho Valho. direita no prolon-

gamento e Rua Rangi Labasqoa (exclugiva), esquerda na Avenida 

do Cureino.(exolusive), até.  o limita municipal Sio Paulo/Sio- 

Bernardo do Campo/Diadema. 

SANTA CECILIA 

a) Com o Distrito do Bom Retiro - Coça no encontro da Rua Mame. 

com a Rua de Triunfo e segue por: prolongamento ideal Moralista 

da Rua do Triunfo. linha Farrovierla remela, direita no viadu-

to Engenheiro Orlando Murou). (exclugive). Avenida Rodos (anelo 

e ive), até lua confluincia com • PPPPP da Casa Verde e e Avant 

da Doutor Abriao Ribeiro. 

b) Co. o Distrito da Barra Funda - Começa na confluam:Tia das Ava-

nidas Doutor Abríao Ribeiro • Rudge com • Ponte da Cala Verde 

a sego. por' Avenida Doutor Abria° Ribeiro (inclusive), Viadu-

to Pacaembu (inclusive), Avenida 	u ( lllllll ve) atei 	• 

Rua Doutor Veiga Filho. 	 • 

c) Com o Distrito  da Consolação. Começa no encontro da Rua Doutor 

Veiga rilho com a Avenida Pecaambu a.miegua por, Rua Doutor Vai 

g a rilho (inalas/me), Rua Jaguaxibe (Inclusive), ati a Rua Ame 

ral Gurgel. 	 . 

d) Com o Distrito da Reoiblica - Começa no encontre da Rua Jagua - 

riba, com a Rua Amaral Gurgal • segue pari Largo do Arouche 

(exclusiva). a rua Miuá (exclusiva) &ti a Rua do Triunfo. 

SANTANA 

)!Dietrito .  de MandaqUi:  

Começa no encontro da Avenida Agua_Fria Cga a Rua Jona de Albuquarque Me 

deliras, e segue por: Avenida Água Fria(sentido sul)(inclusive). 	direita 

na Rua Mariquinha Viana (inclusive), esquerda na Avenida Engenheiro Cae- .  

tano Ál 	 (exclusive), ate seu cruzamento com a Avenida Imirim. 

) Dietrito . Casa Verde: ". 

Começa no cruzamento das Avenidas Imirlm e Engenheiro Caetano Alvares, e 

Segue por: .  Avenida Imirlm(sentido aul)(inclualve), direita na Rua Ana Pi 

beiro (exclusive). esquerda na Rua Valduelro da 511 	' 	(exclueiva), Rua 

• Maria Curupaiti (exclusive). direita na Avenida Brás Leme (exclusive). es .  

guarda no limite do Campo de Marte, direita na Avenida Olavo Fontoura(in 

.01tielve), esquerda na Ponte da Casa Verde (esclualve), ate seu pronto me' 

tio de tranaposigeO do Rio note. 

.1 Distrito da Bom Retiro:  

, Começa no Rio Tiete, soba ponte da Casa Verde, pele qual segue (sentido 

--- montznte), ate a Ponte Cruzeiro do Sul. 

d) Distrito do Pari:  

Começa no Rio note, sob a Ponte Cruzeiro do Sul, pelo qual segue (Senti 

do montante), ate o prolongamento ideal sul de ffivenIda Mimes Roysen. 
. 	. 
• • 

o) Distrito de Vila Guilherme:  

Começa no Rio Tiate, no prolongamento ideal sul da Avenida Moises Roysen 

e ' aegue por: prolongamento e Avenida Moines Roysen (exclUsive), direita 

na Avenida laki ~chi (InClualVe), Avenida L,,u uumu•i. -VIllarec (ene . 

e ive), ate a RUa Major João Nunes. 

r) Distrito do Tocuruvl:  

Começa no encontro da Avenida Luis Dumont Miares egn a Rua Major 

Nunee, e Segue por: Avenida Lula Dum.ont Villaree(aentido-nOrte)(excluz 

.ve), esquarda , WaSua Tome Portos.(Sioluelve)Muajgo.Trammayr(exclogiv-. 

!aguarda na Rua Lagoa : Verde (iiclueiv)direita na Avenide Nova Canta -

reira (inelosive),eequerdi nm - Run'Joei -am Aliniquerglie:Maà:tros 

ve), ate SOU encontro com a Avenida Água Fria. 
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SANTO ANARO -- -'' • 

a) Com o Distrito da Vila Andrade: 

Começa no-Rio Pinh 	• sob a Ponto Morumbl Nova, a segueAlo 

lo Rio Pinheiros (sentido montante) ati a Ponte joio Dias. 

b) Com o Distrito do Jardim São Luise' 

Começa no Rio Pinheiros, sob a Ponte João Dias, pelo qual se-

gue (sentido montante) ati a foz do Rio Guaraplranga. 

. 	• 

c) :com o Distrito do Socorro, 

Começa na foz do Rio Cluarapiranga no Rio Pinheiro., pelo qual 

segue (sentido montante) com o nome de Rio Grande ou Jurubatu 

ba. até a- Ponte do Socorro. 

"d) Com o Distrito da Campo Grande. 

Começa no Rio Grande ou Jurubatuba. eob a Ponte do Socorro e 

ianque por, ... t . do Socorro ( ..... do nordeste)(inclualve). 

Avenida Vitor ManXini (incluelve), direita na Praga Dom Fran - 

.cleco de souea (InCluelve). Avenida Washington Luis (inclue 

. vai ate a Avenida Interlegoe. 

e ) Com o Diatrito da Cidade Ademar, 

Começa no encontro das Avenidas Washington Lula e ..... lagos. 

e segue pula Avenida Washington Lufe (sentido nordeste) (inclu .  

e ive) ata a Avenida Vi 	 Rao. 

-fp- Com o Distrito do Cepo Belo) 

'Começa na Avenida Vicente Mo. sob o Viaduto Washington Luis. 
e segue pela Avenida VI  Rio (inclusive) até a Avenida 

Santo Amaro. 

DL Com o- Distrito do nein elkle. 

Começa no ctuzamenLo.das Avinidas Roque retroni Júnior e VI 
pente Rio com a Avenida Santo Amaro, e legue pOr: Avenida RO 

que Petroni JUlor (inclusive) Ponte Norumbi Nova (inciuei 

vai, ate o Rio Pinheiros. 

SÃO DOMINGOS 

e) Com O -MUnicipio de Osaeco: 

São os meamos limite, do município de São Paulo com o município de 
Oeasco, entre o limite sul dp Parque Estadual do Jarague e a Rodo-
via anhanquere (((m 16). 

b) Com 	Distrito de Jaeuara: 	 • 	• 
Obmega no limite municipal Sio Paulo/busco, na ~Gaia Anhanguera 
(((m 16) e segue pela RoCovia Anhanguera ate o rio 'flete. 

c) Com o Distrito da Lapa:  

~na no rio Tiete„sob a ponte da Rzdovia Anhanguera, e cegue pelo 
rio Tlete (sentido montante) ate a ponte da Rodovia dos Bandeirantes. 

d) Com o.D1strito de Pirituba: 

Comera na rente. da B000via dos Bandeirantee , no rio Tiete. e segue 
-por: Ponte e Rodovia doe Bandeirantes (exclusive), esquerda 	na 
•avenida Mutifiga (exclusive), direita mi flua Jurubim (exclusive) . 
direita no Ribeirão Vermelho, ate o carrego que deeemboca defron- 

• te a Rua Roberto Boyle 

e ) com o - Distrito do Jaraguá: .  

Começa na foz do córrego que desemboca no Ribeirão Vermelho defron 
.te à rua Roberto - Boyle. e segue por:cOrrego acima referido, es a 
,querda no - limite do Parque Estadual do Jaraguie, ate o limite mu, • 
hicipal Sio Paulo/Oaasco. . 

f
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SA0 LUCREI' 

a) Cai o Município de Sio Caetano do Buli.- 

São os meemos limites do Município de São Paulo com o Muni 

clpio de São Caetano do Sul, no trecho entre a Avenida Enge 
nheiro Tomeis Magalhaís e o limite municipal São Caetano do 

Sul / Santo André. 

b) Com o ManicIplo de Santo Andrei 

San os mesmas limite, do Município de São Paulo com o Muni 

clpio de Santo André, no trecho entra o limite municipal São 

'Caetano do Sul 1. Santo André e a Avenida do Oratório. 

c) Com o Distrito de 5apopembas - 

. Começa no limite municipal São Paulo / Santo André, na Avani 

.da do Oratório, e segue pari Avenida do .Oratório (inc)uaive). 

direita na Rua José Antenio Pontna (exclusive). esquerda na 

Avenida Profeaeor Luis Inãcio'deinbala Melo (inclusive) , 
direita no prolongamento sul da Rua Juiz de Fora, Rua . Juiz 

de Fora (exclusive), esquerda na Avenida Sapopemba (exclusi-

ve), até a Estradada Barreira Grande. 

d):Com o Distrito da Vila Formosa, 

COmega no encontro da Avenida Sapopemba'com a Estrada 	da 
Barreira Grande, e segue por: Avenida Sapopemba (sentido no 
recate) (exclusive) esquerda na Avenida Lula Ferreira da Sil 

va (exclusive), ate a Rua António Gomes.- 

e) Com o Distrito da Agua Rasa: 

• Começa 'no cruzamento da Rua António Gomes com a Avenida .- 

Luls Ferreira da Silva, e segue por: Rua António Gomes (sen 

. - tido sul), (exclusive), direita na Avenida Vila Ema (inclual 

• ve), até aflua Domingoe_Altinete,_ . 	 _ 

Dmrn r.ee m. , 9u7.1:,:. c Sib 

f) Com o Distrito da Vila Prudente: 

cmeça no encontro da Avenida Vila Ema cam_.4 . Rua
Afonso, e segue por Rua Domingos Afonso (enntido.sul) (nxclu 

sive) -, direita na Avenida Professor Luis-Inicio de.Anbala Me 
lo (exclusive), esquerda na Avenida jacinto Menezes, 	Palha 

res e seu prolongamento paralelo ao córrego (inclusive) 	. 
prolongamento e Avenida Brumado de Minas (inclusiva), esquer 

• da na Rua Orlando Calixto (inclusive), direita na Rua Cindi 
do Sales (inclusive), direita na Rua José Macedo (exclusive). 

.esquerda na Rua Rosário do Catete (exclusive), direita 	. na 

Rua Gaspar Barreto (inclusive),. esquerda na Rua Costa Barros 

(inclusive), direita na Rua Pereira de Avelar (inclusive) 
Avenida Engenheiro Tomás Magalhães (inclusive), até o limite 

municipal São Paulo / São'Caetano,do Sul. 

SÃO MATEUS 

a) Com o Município de Santo André, 
São os mesmos limites do Município de Sio Paulo com o Nunicl 
pio de Santo André, no trecho entre a Rua Tenente Lauro So 
dre (exclusive) e o limite municipal Santo André / Mamã. 

b) Com o rlizaigng:gl_neuãl 

São•os mesmos limites do município de São Paulo com o MUnicl 

pio de Mauã, no trecho entre o limite municipal Santo André/ 

m'auã e a avenida Adélia Chohfi. 

c) Com o plstrito.dp S rici " Rnfael, 

começo no limite municipal São Paulo/Maliã;Ái7Avealda Adélla 

Chohfl, e cegue por: nvanida Adélia Chohfl (inclusive), dl 
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- 
relta na Ru Frei António Ventura (exclusiva), prolongamento 

da. Cabeceira do Carraça que nenen próximo A junção dag aVemi 

das Satélite e Sapopenba, esee mesmo Córrego e a Avenida Ma- 

' rlana da Sousa Guerra, esquerda na Amnida Dassano Dei. Cca2 

pó (exclusive) até á Avenida Gonçalves da Costa: 

d) Com ojeletrkto do IgualeaLi 	 , 

Começa no córrego Caaquaçu..no encontro das avenidas- Dassano 

Dei Grappa e Gonçalves da Costa, e segue peio córrego Caagua 

çu (sentido jusinte), ata sua foz no Rio Arlcanduva. . 

e) Com o DIxtritn_On Parque de_Sarmoj. 

Começa na foz do córrego Caaguaçu no Rio Aricanduva, e.segue 

• pelo Rio Aricanduva (sentido jusante) e Avenida Aricanduva 

(Inclusive), atei a conflui-meia com as avenidas Afonso do San 

paio e Sousa, e Rio das Pedras. 

i) 0:va o Distrito da Cidade Lidere 

Começa na Avenida Aricanduva, no cruzamento com as Avenidas 

Afonso de Sampaio e Sousa: e Rio dae Pedras, e segue pele 

Avenida Aricanduva (inclueive) até a Avenida Arraias do Ara 

geais. . " 

• 
e) Com o Distrito de Aricanduva:  

" Começa no encontro das Avenidas-Aricanduva e Arrelia. do Aia 

gemia, e segue pela Avenida Arraial  do Araguaia (exclueive) 

e Córrego Inhumae ati a Estrada da Barreira Grafide. 

h) Com o Distrito  de apepembae 

• 
• Começa na ponte da Entrada da Barreira Grandesobre o arre 

-go-Inhumas. e segue peru Córrego Inhumas (sentido montante). 

esquerda no prolongamento e Rua Cachoeira do Campo (inclue/ 

ve), direita na Rua Dourádoquara (Inclusive), esquerda 	na 

Rua Tatobeirae (inclusive), direita na Rua Guidoval (incluei 

ve), esquerda na Estrada do Tanque (exclusive). direita no 

prolongamento da Rua -Urucinda, direita na Rua São José do Di 

' vino.(exclusive), direita na Rua Barrado Gaiata-  (exclusive). 

direita na Rua Ijaci (inclusive), direita no oleoduto da Pe 

trobrãe, esquerda na Rua Francesco Usper (exclusive), esquer 

. da no oleoduto da Petrobrãe, esquerda na adutora Sapopembi; 

direita na linha de transmissão da Eletropaulo paralela 

Rua Doutor Paulo Carneiro, direita na Avenida Sapopemba (em 

clusive), esquerda na Rua Tenente Lauro Sodrõ (exclusive) 

até o limite municipal São Paulo / Santo André.' 

SA0 MIGUEL 

a) Coe o municiplo  de Guarulhose  

São os mesmos. limites do municipio de São Paulo com o Muni 

clpio de duarulhos. no trecho entre o antigo leito do Rio 

'Tiati (próximo ao quilómetro 25 da Rodovia doe Trabalhado 

rea), -  a a Foz do Rio Itaquara no Rio Tlete (antigo leito do 

Rio Tieti, próximo ao quilómetro 23 da Rodovia dos Trabalha 

dorme). • 

b) Coe o Distrito da Vila Jacule_ 

Começa no limite Municipal Sio Paulo/Guarulhos, na Foz' .do 

Rio Itaquera'noillo Tiati, e segue por: Rio Itaquera (anti 

go leito do Rio nega), direita no Rio Jacu, esquerda na ' 

Avenida - São Miguel"lexclUsivei, direita na Rua Vilma (exclu' 

eive), esquerda na Avenida 1.1 coco tapei Baião (exclueive).. 

direita na Avenida Pires do RIO (Inclusive). lití -a 

: Avenida ImParador„ 

IXAYLIÁLJA CL E. 
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c) CO. o Distrito de Requerei  

Começa no encontro das Avenidas Imperador e'Pires do Rio • e 

segue por: Avenida Pires do Rio (sentido sul)(inclUslve). es 

guarda na Rua Rio Bom (inclusive) e seu prolongamento • Si 

querda na llnha.ferroviãria RFFSA/CDTU . , até a Rua Bento Mu-

nhoz. 

d) Com o Distrito do Lajeado: 

Começa na linha ferroviãria CBTU/RFFSA (linha tronco).. na 

Rua Bento Munhoz, e segue pela Rua Bento Munhoz (sentido - 

leite) (exclusive) e pela Avenida Coroa da Frade (exclusi - 

ve) até o Rio 'taquara. 

e) Com o Distrito da Vila êuruçá: 

Começa na ponte da Avenida Coroa de Frade sobre o Rio 'ta 

quera, pelo qual segue (sentido jusante) até a linha fer 

roviária RFFSA/CBTU (ramal Calmam Viana). 

f) Coa o Distrito do Jardim Helena: 

Começa na ponte da linha ferroviária RFFSA/CBTU (ramal Cal 

moa Viana) sobre o Rio 'taquara, e segue por: Rio Itaquera-

(sentidO jueante), direita no antigo leito do Rio Tieté .• 

até o limite Municipal SãO Pauln/Guarulhos (proximidades do 

quilômetro 26 da Rodovia dos Trabalhadores). 

NÃO RAPAM. 

.a) Com o Município de Mangá: 

'São os mesmas limites do município de São Paulo com o Municl 

jarersle Mauã, mo trecho entre a AV 'enida Adélia Chohfi e o Espigão. 

Caaguaçu/Cochoa. 

b) Com o Distrito do Inuatemi: 

Começa no limite municipal São Paulo/i-lauã,.no espigão Cari- 

guaçu/Cochos, e Seobe por: espigão CaaguaçulCocilos (sonti- 

.do dó norte), cabeceira e córrego Monbace, esquerda n a adu- 

tora do - Rio Claro, '  direita no córego paralelo ã rud.Antómic 

Medeiros, avenida Gonçalves da Costa, atá a avenida 3assano Del 

Grappa (córrego Caagnaçu).. 

.o) Com o Distrito de São'Mateus: 

Começa no encontro das Avenidas Bassano Del . t.rr.rra c Conçal - 

Vais da Costa, e segue por: Avenida Baasenc icc rnppa (inclu7 

si.ve),.direita na Avenida ::artana de Sousa :marra (inclusive) 

e Có:rego até sua cabeceira Próxima ã esquinadas Avenidas S .a 

-télite e Sapopemba, profongaránto dessn ColiSceirz, ;tua Irei / 

'António Ventura (inclusive), engue.da na AvsniCa'Adelia Ch=h- 

fl até o limite municipaL Só() Paulo/Mau -é. 

SAPOPEMBA 

a) Com o Nunisipio .de " Santo André, 

São os mesmos limites do munidpio de São Paulo com o Munici 
pio de Santo André..entre a Avenida do Oratório e a Rua Te 
nente Lauro Sodri. 

b) Com o Distrito de . São Mateus: 

Começa no limite municipal SãO Paulo / Santo André, na Rua 

Tenente Lauro Soclé, e segue por: Rua Tenente Lauro 	Sodré 
Ainclusive), direita na'Avenida Sapopemba (inclusive " ); 	es 
guarda na linha de tranamissão da Eletropaulo paralela ã Rua, 
Doutor Paulo Carneiro, esquerda na adutora-Sapopemba, direi 
ta no oleoduto da Petrobrãe, direita na Rua Franceeco Ueper 
lincluslVe); diiáltaMo -oieaduto da Petrobrãs, esquerda' na 
Rua Ijaci (excluelve), direita na Rua Barra do Caeté - (inclu 
e ive), cegue:ÁS na Rua 510 José' do Divino Uncluaivel, direi 

ta no prolongamento da Rua Urucinia, esquerda na Estrada do 

Tanque (inclusive), dlreitaMa Rua Guidoval.(exclusive), es 

guarda na Eng Talobeiras (•xclusive). direita na Rua Dourado 

quara (exclusive), esquerda na Rua Cachoeira do Campo e pro 

longamentor-direita no Córrego Inhuma, até a Estrada-da Bar 
raira Grande.. 
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c) Com o Distrito dwArlcanduva:  

Começa na ponte da Estrada da Barreira Grande sobre o Córre 
: go Inhumae, e segue pela Estrada da Barreira Grande (Inclua! 

ve) até a Rua manual Ferreira Pires. 

d) Com o Distrito  da Vila Formosa: 

Começa no encontro da Estrada da Barreira Grande com a Rua 
Manuel Ferreira Pires, e segue pela Estrada da Barreira Gran 

de (sentido oeste) (Inclusive) ate a Avenida Sapopemba. 

Com o Distrito de  São Lucas; 

Começa no encontro da Avenida Sapopemba . com  a Estrada da Barreira Gran 

da, e segue por: Avenida Sapopamba ( sentido sudeste ) ( inclusivo ) 

direita na Rua Juiz de Fora ( inclusive) o seu prolongamento sul, - es 

guarda na Avenida Professor Luis macio da Anha.la Melo (exclusiv.e), di 

reita na Rua Jose Antanlo Fontes (inclusive), esquerda na Avenida do 

Oratório (exclusive) até o limite municipal São Paulo/Santo André. 

SADDE 

a) Com o Distrito da Vila Mariana: 

Começa na avenida Doutor Ricardo Jafet, sob . o viaduto Eduar 

do Saigh,e segue pelo viaduto Eduardo Saigh(sentidO oeste) 

(exclusive) e rua Loefgren (exclusive) ate a avenida Rubem 

nerta. 

b) Com o Distrito do Ibiranuera ,  

Começa no . encOntro da avenida Rubem Berta com a rua Loefgren 

e segue pela avenida Rubem Berta (sentido sul) (exclusive) C 

viaduto João Julião da Costa Aguiar (exclusive) ate a aveni -

da. dos Bandeirantes. 

C) Com 0 Distrito do Cano° Belo: 

. Começa na avenida dos Bandairantes i sob o - viaduto João Julião. 

'da Costa Aguiari e segue por: 'avenida dos Bandeirantes (weXt2 

do sudeste) (inolUsive), direi ta no limite do Aeroporto ' . .de 

Congdnhasj ate o acesso da avenida dos Bandeirantes a avenida 

Pedro Dueno. 

d) Com o Distrito do Vabacruara:  

Começa no limite do Aeroporto de Congonhas, no acesso da ave-

nida dos Bandeirantes a avenida Pedro Báno, e cegue por: - 

'aceaso acima referido (sentido eul) (inclusive). esquerda na 

rua e viaduto Arapuã (inclusive), direita na avenida Afonso D .  

Escragnole Taunay / (inclusive), viadãto Ministro Aliomar Baleei 

te (inclusive) até a avenida ata a avenida Professor Abraão de 

Morais. 

e) Com o Distrito do Curslnd: 	• 

' Começa na avenida Professor Abrão de Morais, sob o viaduto-

Ministro Aliomar Daleeiro,e segue pela avenida Professai Abria° 

- de Morais . .(sentldah norte) (inclusive) e avenida Doutor Ricardo 

Jate! (inclusive), até o viaduto Eduardo Saigh. 

SB 

a) Co. o Distrito do Bom Retiro  

Começa no encontro da Rua Malga com a Aveni da do Estado, e xegue pela 

Rua Mima- (inclusive).  ata a Avenida Preste. Mala. 

b).Com o Distrito da República 	
" 	"... 

"Começa no acasales:1th da Avenida Prestes Mala eme a Rua Mama. a 'legue" 

por, Avenida Prestee Mala (exclusive) Parque Ankangabaa (exclusive) 
• 

" Avenida 23 da Maio (inclualve).ita o Viaduto Jacegual., 	' 



c) Com o Distrito da Liberdade  

Coeeça na Avenida 23 de Melo , sob o Viaduto Jaceguai. e pegue pena' 

Viaduto Jacegual (sentido leste) (inclusive). ligaão Leate-Deete ( 

inclusive), Viaduto do Glicínia (inclusive) até o encontro da Aveni-

da Prefeito Passos com a Rua António da Sí. 

d) Com o Distrito do Cimbuci  

Começa no encontro da Avenida Prefeito - Passos com e Rua António de 

Sá, e segue por Rua António de Si (inclusive) esquerda na Avenida do 

Estado (Inclusive) até a Rua da Moóca. 

e) Com o Distrito do Brés  

Começa no encontro da Avenida dO Estado com as nuas da MOCA e da Est 

guelra, o segue - por :Rua da Figueira-trecho sul (exclusIve).Proloaga 
mento ideal da Rua da Figueira, Rua da Figueira-trecho norte (Inclu-

sive) Avenida mercúrio (inclusive), direita na Avenida do Estado (In 

clusive) até seu encontro com a Rua Maués 

SOCORRO • 

a) Cti. o Distrito do Jardim São Lufa; 

Começa no encontro do rio Guaraplranga com O rio Grande ou 

Jurubatuba, e segue nora rio Guaraplranga. eixo clz; 'represa 

do Guaraplranga, até o encontro com o prolongamento ideal 

sudoeste da rua Tchecoslovãquia. 

b) Com o.DiStritft_da_çldade"Qutm: 

Começa no eixo da represa do Guarapiranga, no ponto de en-

contro com o prolongamento ideal sudoeste da rua Tchecoslo 

. véquia,.e segue por, prolongamento e rua Tchoceslovéqui 'a 

. (inclusive), direita na av. Mahatma Gandhi (inclusive), es 

guarda na avenida Interlagog" (exclusive), ponte Jurubatuba .  

(exclusive), ate o - rio Grande ou - Jurubatuba. 

'c) Com o làkrtrIlp de Campo Grande: 

Começa nérrio Grande ou Jurubatuba, sob a ponte•Jurubatuba 

e segue pelo rio (sentido . jusante) até a ponte do Socorro. 

d) Com o Distrito de Sentp:Arnam .  

, Começa no rio Grande ou Jurubatuba, sob a ponta do Socorro, 

e segue pelo rio Grande ou Jurubatuba fièé nau encontro COal 

a rio Guaraplranga. 

TATUAPÉ 

,) com o miatritc de vila 'ris: começa no RIO Tiete, sob 2 rei, 

, 	te Aricanduva, pelo qual segue (Sentido jusante) et é 	Ponte 
•Tatuapé. 

t) cem o Distrito do Delem:  começa no Rio Tieté. , sob a Fonte Ta 
tuape, e segue pela Fonte Tatuapé e Avenida Selim Fareh Ma 

liai' (Inclusive) até o limite sul do cemiterio da Quarto-Para 

da. 

• oemo Distrito da  Árue Rrsr:  começa na Avenidu Salte F:.rah rs . 
luf, no limite sul do Cemitério á2 Quarta Pnreda,e segue 	' 
por:•Ávenida Selim Pnrah Maluf (sentido - sul) (eclusive), ei .  
querde na Rue Demétrio Ribeiro (exclusive), direita na Rua. 

Dargo do Serro'Lergo (excljeive); esquerda-na Rue MariA Oti 

'lia (Inclusive), até a Rua da Meação. • 

com o Distrito do Vila Formosa: começa mo encontro de Rua. Me 
rin•Otilla come Rua da Meeçéo, e . segue por: Rue Merle 

lia ( sentido leste) (inclusive),'Rua'Emllia Marango (inclue!. 
ve). esquerda na Rua Ant6nio de Sarros (Inclusive), ata- 	-- 

a Rua Guaxupé. 
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com o Mtitrito de Carr;o: começa no encontro da Rua António 

de rurros com a Ruo Cuaxupe, e segue por: Rua António de Ror 

ro9 (sentido norte) (inclusive), direita na Avenid.-Raills1 

Legte(inclusive),ateo Viaduto 	Engenheiro Alberto !e.gra (Ave- 

nida Aricanduva). 

o DSstrito da Viln m"tilde: começa -na Avenida Radial Les 

te, no ponto co que-e trmnsposta pelo Viaduto Engenheiro 	Ai 

n.drn (Avenid. Aricanduva) e segue pelo referido' Vlodu 

to (sentido rorte) ate o"ponto em que transpge 4 linha ferro- 

• 7 14rie.Crj1J/EFF5A (p3ra1eln 5 Avenid. nadial Leste). 

g) com o ptstrito do Penh , : ccmeça . no'Vladuto Engenheiro Albvr 

to Redro, no ponto em que trnapSe a linha ferrovigri, CP7U/ 

• RPFSA (paralela N-Avenida Radial Leste), e segue Pelo Vidu 

to e•Avenida Aricanduva (sentido noroeste) (exclusive) 	' e , 
Ponte Aricanduva (exclusive) até o Rio Tlete. 

ritcmcmnr: • 

A) Com o Municipio de Guarulhos: são os mesmos limites do Município dr 

São-Paulo com.  o Município de Guarulhos. entre a foz do Córrego ser 

nome que passa pelo quilómetro 82 da Rodovia Fernão Dias, no nlo'ca-

buçu de Cima ou Guapira o o limite Municipal Guarulhos/Mairiporó. 

O) Com o Município de Mairiporã: são os mesmos limites do mUniCipio 
dc 

São paulo com q Municiplo de Mairlporã, entre o limite 
municipal

GuarulhoS / Mairiporí e a Letrada da Chapada. 

C) Com o Dist r ito de Mand -aoul: começa no limite municipal São Paulo;Ma 

ripara, na Estrada da Mapada, e segue pela Estrada da Chapada (in 

elusive) e Rua do Hoste (inclusiva), até agá cruzamento com . e Re 

Tenente Luís Carlos Gentilu ' de Last. 

D) Com o Distrito de Tucuruvi: começa no cruzamento das RUAII do 

Horto-e Tenente Luís Carlos Gentile de Laet. e segue por : 

Rua Rosalvo Ribeirei - (inclusive), Avenida Tenente Júlio Pra 

do Neves (inclusive), esquerda na Avenida Nova Cantareira 

(exclusive). direita no limite do Clube Macabl: esquerda na 

Avenida Vereador Angelo Bortolo (exclusive), direita na Rua 

Sena (Inclusive). esquerda na Avenida Coronel Sezefredo Fa 

gundee (exclusive), direita na Rua Manuel Gaya (inclusive) . 

até o Córrego Lavrinhas. 

E) Com o Distrito do Jaçanãs começa na Rua Manuel Gaya, no ponto 

que Granspóte o Córrego Lavrinhas -  e iegue por: Córrego Lavrinhas (s 

tido jusante), esquerda no Rio Piqueri, direita no Córrego Sem:Non 

que desemboca junto ã Rua ,Ccmta Brito, direita no espigão, esquerf 

na cabeceira e Córrego Sem Nome que passa pelo quilómetro 03 da (ir 

Via Fernão Dias, esquerda tia Rodovia Fernão Dias (exc) ,, ivm), 

ta no Córrego Sem Nome que passa pelo quilómetro 82, até o limite munic 

pai São Paulo/Guarulhos. 

TUConUVI 

A) Com o Distrito do Tremembé: começa no ponto em que a Rua Na 

nuel Gaya trena:NA o Córrego Lavrinhas, e negue por: Rua Ma 

nuel Gaya (sentido noroeste)(exclusive), esquerda na Avenida 

Coronel Sezefredo Fagundes(inclusiveY, direita na Rua Sena 

(exclusive). esquerda na Avenida Vereador Angelo Bortolo (in 

clueive), direita no limite do Clube macabi, esquerda na Ave 

nida Nova Cantareira (inclusive), direita na Avenida Tenente 
.71110 Prado Neves (exclueive), Rua. Roealvo Ribeiro (exclusi-

ve), ate o cruzamento das Ruas do Horto e Tenente Luis Car 

los ~tile de Last. 

_ 

COM O Distrito do Mandaqui: começa nos cruzamentos das Rume do Morto:, 

e Tenente Luld Carlos Gentil° de Lant. e segue por: Rua Tenente Luis 

Carlos Gentlie da Leet . (sentido sul) -(exclusivel)-. esqueal,na  Aveni 

da SaMta:".rnés - (exclusive). sign:mede na Rua Sargento AdvineUlie (incle 

e ive)..d1;eita no limite da inverdade da Policia Militar.  direita na 

Avenida Agua Pria-(inolusive). até seu encontro coa a Itua.Josi- Anu - 

- goergum - Medniros. 



C) Com o Distrito de Santana, começa no encuntio de Avenida Água Fria 

com a Rua José da Albuquerque Medeiros, e sugue por: Rua José ' da 

Albuquerque Medeiroe (exclueive). direita na Avenida Nova Cantarei- 

' ra (excluelve), esquerda na Rua Lagoa Verde (inclusive), direita na 
Rua do Tramway, RuaTomi P 	

 (inclOsive), direita na Avenida - 
-Luis Dumont Villaree ( inclusive), até seu encontro coa a Rua Major 

• João Nunes. 

Guilherme, começa no encontro da Rua Major Ja 

Luís Dumont Villaree, o segue por: Rua Major 

. Rua Paulo-Avelar (exclbaive), até a junção - 

Cruz de Malta . e Aldeia Vinte do Setembro. 

El Com o Distrito da Vila Medeiros: começa no encontro das Ruas Paulo 

Avelar, Cruz de Malta e Vinte de Setembro i e segue palWCórrego Paci- 

incia até a Avenida Jardim Japão. 

F) Com o Distrito do Jaçanã: começa no Córrego Paciéncia, sob a Avenida 

Jardim Japão, e segue por: Avenida jardim Japão(sentido noroeste) (ia 

clusive), direita na Rua Tanque Velho (inclusive), esquerda na Rua 

Henri Janor (exclusive), direita na Rua Cristóvão Arraes (exclusive) 

esquerda na Avenida" Benjamin Pereira (exclusive), Rua Manuel Gaya ( 

exclusive), até o Córrego Lavánhes. 

VILA ANDRADE 

-a) Com o Distrito do Morumble 

Começa no rio Pinheiros. ' na ponte Mbrumbi Nova, e seque por: pon 

te Morumbi Nova isentido oeste), Avenida Morumbi (exclusive). es 

qUerda na rua Doutor Flevio Américo Maurano (exclusive), rua Dou 

tor Francleco Tomas de Carvalho (exclusive), até a Avenida Cio - 

vamni Gronchi. - 

b) Com o distrito da 'X'iila  

Couccz no encontro da avenida GloveUini Gronchi com a rua dou 

ter Franctsco.Tomãe de Carvalho, e segue por: avenida Giovan 

ni GronChl (sentido sul) (inclusive), direita na rua São Pe 

dro Feuzier (inclusive). esquerda na rua "  Marechal Nsatinfllo 

da Moura (inclusive), direita na rua Doutor Lias migliano 

(exclusive), esquerda na avenida Marechal Junrez Tevora (ex-

clusive), direita na rua Miniatro Guimarães,(exclusive) ati 

alinha de transmisséd.da Eletropaulo. 	- 

c) Com o  Distrito do Campo Limoo,  

Começa na rua Ministro Guimaries..sob a linha do transmissão 

da fantronaulo paralela é avenida Antonio de Sales Penteada,. 

e seque por: linha de transmissão acima referida (sentido - . 

sul), direita na rua Maria José_da Conceição (inclusivo), dl 

reite na rua Jose Marques (exclusive), até a avenida das ne-

' luzas. 

d) Com o Distrito do Jardim São Lufem 

Começa no encontro da avenida dai Belezas cozi a rua José Mar 

ques, e segue por: avenida das Delezs (inclusive), esquerdo 

na estrada de Itapecerica (exclusive), avenida João Dias (ex 

alusiva), ponto João Dias (exclusive), arí o Rio Pinheiros. 

0) Coe o Distrito de Santo Amaro,' 

Começa no rio Pista. sob a ponte João Dias, a seque pelo rio Tietil 

ata a Ponte Morumbi Nova. 

D) Com o Distrito da Vila  

ão Nunes com a Avenida 

João Nunes (exclusive) 

das Ruas Paulo Avelar, 



VILA CURUCA 

a) Com o Distrito  do Jardim Helenas 

. 	Começa no Ribeirão Lajeado, na l 	_da Linha Ferroviária RFFSA/CRTU, 

e segue pela Linha Ferroviaria (sentido oeste) até o Rio !taquara. 

b) Com o Distrito de São Miguel. 

Começa na Ponte da Linha F 	iraria RFFSA/CBTU sobre .o Rio !taquara 

pelo qual segue (sentido jusante), até a Avenida Coroa de Frade. 

Fedia 11.(1 

n.o  /(e  

CAMPA C. L tirret4uouin 
Au. lanNItilv$ 

	

c) Com o Distrito do Lajeado. 	. 

Começa na Ponte da Avenida Coroa da Fiada sobra o Rio Itaquara.•e "se 

que por. Avenida Coroa de Frade (exclusive); esquerda na Rua Guablro' 

ba de Minas (exclusive). Rua Cotinga (exclusive), esquerda 

. na Rua Papec-Pirifinclusivel, direita na Avenida Nordestina(in 

chagava). esquerda na Estrada Valha de Moji dae - Cruzes (exclusive), ' 

• Rua Doutor Joga Gavronski (exclua/ver( até a Rua Ocidente), esquerda - 

- no'COrrego Morro Vermelho, direita na Estrada Dom João Mary (-inclusi 

ye), esquerda na Rua Engenheiro Bardo! . (inclusive), até o Ribeirão La 

(eado.' 

d) Com o Distrito do Itaim Paulista: 

Começa na Ponte da Rua Engenheiro Bardek sobre o'Ribeirão Lajleado,'pe 

lo qual seque (eMntide jusante) até a Linha Ferroviárá.RFFSA/CBTU. 

VILA FORMOSA 

a) Com o.Distrito do Tatuapél 	- 

!Começa no encontro das Ruas Antanio de Barros- e . Guaxupé,.e segue por 

Rua .  António de Barros (sentido Sul) (exclusive), direita na Rua EmIlla. 

Marengo (exclusive). Rua Maria okilla (exclusivo) • ate a Rua Meação. 

b) Com o Distrito da Água Rasar 

Começa no encontro dia nuas da Meação e .  Maria Otilla e cague por Rua . 

da Meação (exclusive), 'Rua Guandu (exclusive) ,• esquerda na Avenida VS . 

reador Abel Ferr .eira.t(COrrego Capão 'do Embira)(exclualve), direita na . 

Rua Miranda Jordão (exclusivo), Rua António Gones(exclusive) , ata a 

Avenida Luis Ferreira da Silva. 

c) Com o  DiStrito de São Lucase 

•Começa no cruzamento da Rua'7intóni0 Gomes coo a Avenida Luis Ferreira 

• da Silvio seque pori.Avenida Luis Ferreira da Silva (sentido leste) 

(inclusive) . , direita na Avenida Sapopemb.a (inclusive), até a estrada 

da Barreira Grande. 

d). Com o Distrito doSapOnemba: 

Coroça hO encontro da Estrada da Barreira Grande com a Avenida Sapor,-. 

pomba ', a 'segue pela Estrada da . Barreira Grande (excluzive) até a Rua 

Manuel Ferreira Pires. 	' 

e)-Com o Distrito de Aricanduva:' 

: Começa no encontro da Rua Manuel Ferreira Pires com a Estrada da 

Barreira Grande e segue por:Rua Manuel Ferreira Pires, (incluei - 

ve), .esquerda na Avenida Cipriano Rodriguee (eaclueive), direi 

, rama Avenida João XXIII (excluelve),.até o limite aul do Cemité 

rio da Vila Formosa. 

f) Com o Distrito do Carrão: 

Começa na Avenida João XXIII, no limite sul do Cemitério da Vila 

- Formosa,s ' eegue por: limite eu]. do Cemitério da Vila Formosa, di 

" reita na Avenida Flor de Vila Formosa, (incluhive), direita na 

Rua Henri que  Xavier (exclusive), eeqUerda na Rua Antonio Peres ' 

. !Ulla (exclusiva), esquerda na Burt•Tanbeté (exclurive),"direita. 

na Travessa AldRbra (inclusive), esquerda-na Rua Osvaldo ' Arouca 

(inclueiva),.Oirsita na Rua Lutdoia (exclusive), esquerda na Ala 

moda Raleha.Santa (exclusive), direta - na Avenida Guilherme Gior 	FERNANDO DE PAULA S(MÕER 
gi (exclusive), esquerda na Rua Amiga*" CexcLusive), direita eia 

Rua Aratenha (exclusive), direita na Rua Gel:Raio Pimenta 

eive), direita na Rua Guazupé (inclusive), até a Rua Antônio de 

Barros. 
- 

Assessor - A. £, L. 



	

•"' 	 Ini.A.cuxumme,  

A) Com o Distrito do Tucuruvi: começa , no encontro das Ruas Aldeia Vinte 

Setembro, Cruz de Malta C Paulo Avolar,.e segue pela Rua Paulo A-

velar (inclusive) e Rua Major João Nanes (incluoivo) até a Avenida - 

Luis'Dumont Villares. 

El) Com o Distrito de Santana: começa no encontro da Rua Major João Nu - 

nes com a Avenida Luis Dumont Villares (sentido sul) e segue por : 

Avenida Luis Dumont Villares (inclusive), Avenida Baki Narchi (excln 

' uive), esquerda na Avenida Moisés Royeen (inclusive) e prolongamento 

ideal até o Rio Tieá. 

C) Cum o Distrito do Pari: Começa no Rio Tietê, no prolongamento ideal 

sul da Avenida Moisés Royeen,.e seque pelo Rio Tieté (apntldo mon,- 

. tante), até o prolongamento, ideal norte da Rua Paulo Andrighetti. 

D) Com o Distrito do Belém: começa no Rio Tieté, no prolongamento ide-

al norte da Rua Paulo Andrighetti, e segue pelo Rio Ticté (sontiCo" 

montante) até a Ponte da Vila Maria. 

B) Cem o Distrito da Vila Maria: começa no Rio Tietó, pob a Ponto da.. 

Vila Maria, e segue . por: Ponta Vila Maria (sentido Norte) - exclusi 

vo, Avenida Guilherme Cotching. (exclusive), esquerda na Avenida Na-

dir Dias de Figueiredo . iexclusive), direita na Rua Cósulo de Aluai- . 

da (inclusive). esquerda na Rua do Imperador (inclusive), dlimita 

n• RUA Cachouira"de Arari (inclusive), direita na Rua Pc.lchlor da 

Ordas (inclusive), até seu encontro com a Avenida Conceição. 

B) Com o Distrito da Vila Medeiros: começa no encontro da Rua Belchior 

de'Ordas coe a Avenida Conceição e seque por; Avenida ConceiçãO ( 

sentido Cesta) - inclusive, direita na'Rua Tapira /exclusive), es - 

querda na Rua. Laciano Broinizti. (exclusive), direita na Avenida 

lio Buono ((inclusive), esquerda na Rua Aldeia Vinte de Setembro (ex-

clusive) , até seu encontro com as Ruas Cruz da Malta é Paulo Avelar. 
viLA JACU:  

a) Com o Munielolo de (uarulhbem 

São'oe semeou limitam do Municliai o da São Paulo coe o municksio de 

Guarulhos, entre • fon do Rio Itaquera (antigo leito do Rio Visai. 

" proximidades do quilómetro 23 da Rodovia doe Trabalhadora.) e o 1. 

Viaduto dos Trabalhadores.' 

b) Coe o Distrito'de !reclino Na 	 

Começa no licite Municipal' 5o Paulo/Guarulhoe. no Viaduto dos Tra 

Dalhadoree.-e •egue por. ViadutO doe Trabalhador.. ( LLLLL do 'sul)i/ 

R.a Antànlo . Sgam monis (emeluatve), LLLLL ta na Rua Açafrão (Inclu - 

alva): esquerdo na Avenida Abel Ta.lares (exclueive). LLLLL terna 

Avenida SãO Mouca • até-a -Avenida Águia da 'Haia. 

'c) Co. o Distrito da Ponte Rasam 

Começa no encontro das Avenida. Águia de Haia". Sio Miguel , • •e- 
_ 	_ 	• 

'pie pela Avenida Águia dm RAla - (exclusivi) • até a Avenida Imporadar 

.1) Com o D L 	 de 'Ita 

Começa no cruzamento das Avenidas Águia de Mala a Imperador. Pela/ 

qbal segue (sentido leste) (incluiive) até a Avenida Pires do Rio.. 

e) COm o Distrito de São Miguel, 

• Começa no encontro das Avenida...Saila da Mala e Pire. do Rio,-e em 

gue•pore Avenida Piresdo Rio (exclusiva).-imi 	 na Avenida I 

Atenuo tope. saião (Inclusive) direita  na Rua Vilma (inclualve) eu - 

quCrda na Avenida 8,10, Miguel (inelbsive).dareita no Rio Jacu: azelue£ - 
da no Ria Itaquera"(antigO laico des.Rio.TI ■té). até o limite munici-
Pal São Paulo/Gparulhoe (proxialdadoe do qull6metro.23 da Rodovia doa • 

Tratmlhadorea) -. 



Fala 

n. 

• k="CH4 
Lierdt, 

a) Com o Município de Osasco: 

São os mesmos limites do Município de São Paulo com o Município de ()san-

e°, entre a Ponte dos Remédios e o Rio Pinheiros. 

.b) Com o Distrito do Jaguar: 

Começa no limite Municipal São Paulo/Osasco, na foz do Rio Pinheiros no 

Rio Tiete, e segue pelo. Rio Pinheiros ate o Ponte Jaguaré. ' 

C) Com Distrito do Alto de Pinheiros: 

Começa na Ponte Jaguaré sobre o Rio Pinheiros, segue pela Ponte Jaguar-

(inclusive), Avenida Queiroz Filho (inclUsive). direita na Praça Apecatu 

"(Incluaive); direita na Avenida Queirós ¡alho (inclusive), por esta ate.- 

a: cdnfluéncia das Ruas Oliveira Fortes . e Jaspe-Negro. 

d) Com o  Distrito da Lapa: 
. 	. 

Corna na confluenciá das Ruas Jaspe-Negro e Oliveira .Fortes, e 	segue 

por: Rua Barbalha (exclusive), esquerda na Avenida Diegenes Ribeiro de 

Lima (exclusive), direita na Praça Joaí Xavir Muniz (inclusive) direita ne 

Rua Pelmanto(inclusive), Praça Doutor .f.zio Donati(inclusive), direita na Rua Belmos- - 
te(incliaive), esquerda no Viaduto &adagas de ii0TaiS (exclusive), Pente da Rodovia 

A nhanguerz(exclusive), ató o Rio Tiatã. 

e) Ccm o Distrito de Jaguara: 	. 

Começa na Ponte da Rodovia Anhengiiera Botim o Rio Tiete e segue pelo Rio 

Tiete . (sentido jusante), até o limite Municipal São Paulo/Osasco. 

VILA MARIA 

A) Com- o Município de Guarulhosi'são oe mesmos .  limites do município de 

São Paulo com o municípid de Guarulhoe, no trecho entre a foz do 
Rio Cabucu de Cima ou Guapira no Rio Tietó e a Rodovia Dutra. 

BI Co. o Distrito de Vila Medeiros, começa nd.limite do município .de 

São Paulo/Guarulhos, na. Rodosvia'Dutra, e segue pori .  Rodovia 'Dutra 

(inoluelvu) (sentido Sudeste), direita na Rua Cabo João Fpgundee Ma 

chado (inclusive), direita na RUI' ¡VS ./argento Geraldo Derti 

Conceição'(ecldeive), ató ...aeU encontro-com a 	Rua 

Belchior de Ordae.' 

'C) Com o DiatIte de Vila Guilherme. começa no encontro.da Avenidarpo 

ccicón com a Rua Belchior de Ordas,. M segue 'por: Rua Belchior de Or 

Sno (exclusive), esquerda na Rua Colchoeiro de Arari (exclusive). .es 

tarda na Rua dá .Imperador (exclusive), Rua Các'slo de Almeida(excl ,-  

eivr),.Moquerda na Avenida Nadir Dias de FigueiredO(Jnclusivm;direi 

ta na Avenida Guilherme Cotchiág (inclásive), Ponte da Vila f.. Maria 

(lac)doive),até O Rio Tiete, 

D) Cáà o Distrito do Belém: começa no Rio Tietê, sob a Ponte-da .  Vila 

Maria, pelo qual segue (sentido montante), até a Ponte do Tatuzpé. 

: E) Com o DAptrito do TatuopZ: começa no..Rio.Tletó, cc .,' a Ponte do Ta 

Luapó, pelo qual segue (sentido montante). até a Ponte Xrioanduve. 

F) Com o Distrito da Ponha: xmmeee'no-Rlo yiete, sob a Ponto Aricanda 

✓a, pelo gul segue (sentido: mdritante)'ate O lim-itc municipal 

Sío Paulo/Guarulho.e. 

FERNANDO 	A ULA S ?.IÕES 

elseenor A I 	. 

Vila Leopoldina 



VILA RABIARA 

' a) Cal o Distrito do Cmdxx:i:  Começa no encontro das ruas 	lailliO 

. da Cunha e Coronel Diogo e legue pela Coronel Dlogo (sentido "  

oeste) (inclusive), ate a avenida Lacerda Franco. 

b) Com o Distrito da Liberdade:  começa no cruzamento da rua Coronel 

Diogo com a avenida Lacerda Franco e segue por: rua Coronel 

• Diogo (sentido oeste) (inclusive), rua Ximbó (exclusive), di 

• relia na rua 'Jose do Patrocinto (inclusive), direita na . rua 

Batista.Cepellos(exclusive), direita na Rua Topezio(inclusive),es -

suerda na Rua do Paraisu(inclusive), Viaduto do é 	(inclusive, 

atí a Avenida 21 de maio. 

c) Com n Distrilo da Bela Vista: cometa na avenida 23 de •mato sob o 

viaduto d .o Paraíso, e segue por: Viaduto do.Paraiso (sentido 

oeste) (inclusive), rua do Paraiso (Inclusive), direita , na 

avenida Bernardino de 'Campos (inclusive), avenida Paulista, 

(exclusive), ate a avenida Brigadeiro Lufa Antõnio: 

d Com O Distrito do Jardim Paulista  : começa no cruzamento das aveni 

das Brigadeiro Lu(s Andnio e Paulista, e segue 'pela avenida 

Brigadeiro Lu(s Ant6nio (sentido sul) (exclusive), ate a rua 

Tutóia. 

erCom o Distrito do Ibirnpuera:  começa no encoitro de rua %tala com 

a avenida arigadeiro Luis Anténio, ' O segue por: rua Tutóia 

( .inclusive), viaduto Tutóla (inclusive). rue Doutor Puindo 

de Carvalho (inclusive), direita na avenida Conselheira - Ro-

driguesAlves (inclusive), direita na avenida Ihirapuera ,  

(inclusive),  da na mia Sena Nadureira (exclusive), direita 

na rua Jose Ferreira Pinto (exclusive), esquerda na avenida Ru. 

Use Seria (exclusive), até a rua Loefgren. " 

f) Com o Distrito da Saúdo:  começa no encontro -da rua -Leofgren com -a 

avenida Rubee Daria, e segue pela rua Loefgren. (inclusive) e 

viaduto Eduardo Saigh (inclusive), ate a avenida Doutor Ri - 

cerdo Jafet.. 

Com o Distrito do Cur;ino:  comece na avenida Doutor (Mario Jatai, 

sob o viaduto Eduardo Safeis e segue pela avenida Doutor Ri- .  . 

cardo Jafet'(sentido 	 (inclusive), ate anua Vergueiro. 

b).Com o Distrito do !piranga:  co.eeça_no .cruzamento da avenida Doutor 

Ricardo Jafet coe . a rua Vergueiros segue por: avenida Danar 

Ricardo Jafet - (sentidt 	) (incluiive), esquerda na . rua 

C 

	

	1 Diogo (inclusive), ate a rua Basilio da Cunha. 

VISA MATILDE 

a) . Con o Distrito da Ponhas  começa na. linha PerroviBria CDTUIRPTSA, 

prolanganento ideal sudoeste da Sua São ~pião, e segue pala - linbe.. 

Perroviiria CEITIVAFFSA (sentido ~to) oté o VIoduto Engenbeiro . A1 - 

barto Dadra.. 

b) Co. o Distrito do Tatuat4:  começa'ne linha ferrovlBria CATO 
- 

(paralela.ã Avenida Radial Conte), no ponto em que . i.tranappetai.pe --,,. - w: 
• - 

Viaduto Engenheira-Alberto Dielra (Avenida Aricandnya), a'aegpe 

lo Viaduto (sentido mui), ata o peruo em que transpõe a sAvendda Ita-

, dial Leste. 



. e) Com o DIstrIto do Carrão: eomeça.no,pantosis que o Viadutolloganhe 150ha 
Po Alberto 'ladra (Avenida aricanduva) -..traaapimas linhas Perrovlir aen 0 	73—  'g. 	da Mell.  
da'CBTLI/RETSA e do'Motró Leste/Cmete,'M, samiturimlo Viaduto AriCann 

deva (eeLlÉldo sudeste) (exolueive), at.o cruzamento:com a Avenida! 

-d) Com74:: DietritoÃátSdadeLidervteomeça -no•icruxaemntodas Avenidas /ta .6"ü41-:,::12r
1=rt$311111--- 

ebedem . í telnei;eroz .e./3re2aerir:i á ,ozemeo eb nxqlniNuM 	! 

quere e AriCanduve, a - eogua pela Avenida Itaquera (exclueive) (senti-

do nordeeto), ati ueu encontre...zoá a'Avenida Sonsa Bandeira. 	• 

e) Com o DletrIto dm Artur Alvtm:  começa no encontro das Avenidas Ita-

quera e Souna Bandeira, e segue por: Avenida "SOUA .I1 Bandeira (inclue/ 

ve), direita na Avenida Doutor Pereira Vergueiro (inclusive), esquer 

'cla na Rua Pontal (inclusive), direita na Praça Guajarã -Mirim (inclusi 

ve), ceequarda na Avenida Antõnlo Estóvão do Carvalho (inclusive), di -

reita no prolongamento ideal (sentido sudeste) da Rua São Serepião, a 

té a linha Forroviirla COTC1/RFFSA. 
VILA MEDEIROS  

A) Com o Run/aipi° do Guarulhos, elo oa mesmos . limito do Municipio de 

São Paulo com o munielpio de Guarulhos, no trecho entre a Rodovia 

Dutra e o prolongamento ideal Sudeete da Avenida Augusto Montem - 

gro. 

B) Com o diatrito do Jaçanã: começa no Municlpio de São Paulo/Guaru - 

lhos, no proloniaminto ideal Sudeste da Avenida Augusto-Montenegro 

e mosque por: prolongamento e Avenida AUgustc ' élontenegro (inclusive) 

. direita na Avenida Edu Chaves (exclusive), e•quctda no Córrego pay 

ciéncia, até a Avenida Jardim Japão. 	. 

C) Com o distrito do TUcuruvis começa no ponto em que a Avenida Jar - 

diz: Japão transpõe o Orrago Paciência, e segue pelo cõrrego Paci-

ência (sentido mon tante) até o cncoetro das Ruas Aldeie Vinte açcle 

Setembro Cruz de Malta e pauto Avelar. 

dl .Com o Distrito dc Vila Guilherme:  começa no encontro das Ruas Aldeia Vinte 

de Setmetwo, Cruz de Malta e Peulo Avelar, e segue pomilun'Aldeia Vinte de 

Setembro (Inclusive), direita na Avenida Jállo IBuono Mndusive), esquerda 

na Rua Luciano Broinizzl, dfreita na Rua Tapirs (inclusive), esquerda 	na 

Aienids Conceição (exclusive) até 	 a Rue Belchior de Ordas. 

C) Com o distrito da Vila mdrin: começa no encontru da Avenida Conca/ 

ção ou. a Rua Belchior de Ordae,.e •egue per: N 'venicle Conceição ( 

inclusivo) ( sentido leste) Rua 29 Sargento Geraldo Derti Xexelusi 

ve), esquerda na Rua Cabo João Pagundee Machado (exclusive); sequer 

• da na Rodovia Dutra' (exclusive), até o limite.wunicipal São Paulo/ 

Guarulhcm. 
VILA PRIME=  

a) Coe o Municiplo . de Si.° Caetano do Sul:  

Sim os eesmos !leites do MunIcfplo de Sio Paulo com o Municiai° de Sio  

Caetano do Sul, no trecho entre a linha Ferroviária CBTU/RFFSA e o pro 

longamente Ideal sul da Avenida Engenheiro Toeis Magalhães. 

h) Com o Distrito da iii2j4c4A: 

Cegava no limite 'municipal Silo Paulo/São Caetano do Sul, no pro-

longamento ideal.  sul da avenida Engenheiro Tomãs magalhães, e 
segue por: prclougamento e avenida Engenheiro Mamãs magalhães, r 

(exclusive), rua Pereira de Avelar (exclusive), esquerda na rua 

Costa Barros (exclueive), direita na rua Gaspar Barreto (exolusi 

• ve), esquerda na Rua Rosãrio do C eeeee (Inclusive, direita na Rua Jose 

Reciclo (inclusive), esquerda na Rua-Cendido Sales(exclusive), esquerda 

• na Rua Orlando Callata(enclustve), direita na Avenida Brunindo de Minas 	 FERNANDO CILA SIMÕES 
e promegamente(exclusive), armo e Avenida Jacinto Meneses ralhares . 	 Aaseacir A. t I. 

AAzclusive), direita na Avenida Professor Luis Inácio de Anhala Melo 

(Inclusive), esque;na na,Rua ' Doeingos Afonso (Inclusive), ate a Avenida 

Vila Ema. 	! 



co. - ZILMILLZD--11A,LPLII-8941i,  

-Cám4a:lea.crusatnentée. da rua Domingos Afonso, com m ameniániV/la 

"Ifmnerus:pora aPonlda Vila Ema Inentido costa) (inclusive). 

isagii~a.ruai-cdo Orfanato (incluoiva), direita na rua CIO Ora- 
- 

- térin (oselusivo), --.ató a.rua Joei Zappi. 

a) Gomo  Distrito. da Moócal 

• 	

• 

COmmerimo encontro das ruas José.  Zappi o dr., Oratório, o soque 

Porá rua,305ã . ZaPoi (inclusive), direita na rua Doutor Gabriel 

Gilviness-Amato (inclusive), enguOrda na rua Chamantã (esclu, 

"- eive). - esquerda na rua Agontinho Littari (exclusiva). direi- .  

ce-ne rua Capitão Pacho:min a Chaves (inclusive), viaduto'Capi-

tiro Pacheco e Chaves (inclunivn), atí o ponto mm gime treno 

pós a linha farroviãrla CISTO/R178A.. 

e) Com o  Distrito do  Ipjappoj" 

Começa na linha forroviírlaCCSTUIRFFSA, 'sob o viaduto-Ca-  

. tio Pacheco Chave., • segue pela linha forroviória (neentidO 

mudeáte), até o limite municipal Saci Paulo/Sio Caetano 

Sul. 
VILA SISNIA 

CO. o Municiai° de Taboio da Serra:  sio os mesmos limiteS dO 

Município de São Paulo coso Municipio de Taboão da Sorra.e2 

era a Rua Bertoldo D1 GI 	1 e a linha de aaaaaa issio 	da 

CI 	lo paralela i Avenida António de Seles Penteado, 

b) com o Distrito de Campo Liápo:  começa no licite Municipal São 

Nulo/T aaa ãe da Serra, na linha da a issia da ciatra pa a -" 

lo paralela 1 avenida Antinlo de Sales Penteado, e segue por 

e ssa linha de transmissão (Sentido Su-1).ati a Rua 	Ministro • 

Gu1 	 . 

c). cem o Distrito da Vila Andrade:  coloca na Wea- Ministro Guina 

✓is,- sob a linha de t 	'sei; da Elei‘ropaulo., segue por: 

RII .41 Ministro Gui aaa aa (sentido leste) (Inclusive). 	Avenida 

	hal J 	 Tívora (Inclusive), direita na Rua Doutor 

Luis Migliano . (inclusive), esquerda na Rue Marechal Hastia:..' 

filo de Moura (eaclusivs), - .11reita na Ruo São Pedro Fourier, . 

(exclusive), esquerda na Avenida Giovanof Gronchi (exclusive). 

até a Rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho. 

d) com o Distrito do Morumhi:  comaça.no encontro da Avenida Gio - 
vanni Gronchi coo a Rua Doutor Francisco Tonas de Carv:lho, e segue por:, 

. Avenida Giovanni Gronchi (sentido norte) (exclusive), esquer 

da na Praça Roberto Gemes Pedrosa (exclusive), Avenida Jorge 

João Saad (exclusive), até a Avenida Prof essor Francisco Mo-

rato. 

e) Co. o distrito de Butanti:  começa no encontro das 	Rienidas 

Deputado Jaco Salvador Sveibil, Jorge João Saad e Professor 

Francisco Morai°, e segue por: Avenida Deputado Jacá Salvador 

Sveibil (exclusive), esquerda na Avenida Eliseo de Almeida. 

(inclusive), direita na Avenida Ministro Laudo Ferreira 	de 

Camargo, (exclusive), esquerda na Rodovia Raposo T 	 (ex - 

clusive), 'até a R-ua Teimo Coelho Filho.. 

f) • coe o Distrito de Raposo T 	•  começa no encontro da Rua 

Telmo.Coelho Filho com a (rodovia Raposo T 	e segue por: 

Ila■ Teimo Coelho Filho . (exclusive), esquerda nos limites do 

Parqur Raposo T  . Rua Denis Chaudet (inclusive), espoar 

' da na Rua Bertolio Di Gioienni (exclusive), ate o limite Mu-

nicipal São Paulo/T'ab'eão. da Serra. " 




