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ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 926, DE 29 DE
NOVEMBRO DE 2006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Boa Vista/RR, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º. Os dispositivos a seguir, da Lei nº. 926, de 29 de
novembro de 2006 passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º. (...)"

(...)

"§ 2º. (...)

I - AUE 1 destina-se a implantação de novos loteamentos
e cemitérios em solo."

"Art. 5º. (...)"

(...)

"§ 5º. As Áreas Institucionais são áreas reservadas para
implantação de equipamentos comunitários de educação, cul-
tura, saúde, lazer e similares, sendo definidas em projetos de
loteamento não poderão ter sua destinação, fins e objetivos
originais alterados, exceto quando alteração da destinação
tiver como finalidade a regularização de:

a) loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais es-
tejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos
habitacionais de interesse social, destinados à população de
baixa renda e cuja situação esteja consolidada;

b) equipamentos públicos implantados com uso diverso
da destinação, fins e objetivos originariamente previstos quan-
do da aprovação do loteamento."

"§ 6º. As exceções contempladas nas alíneas "a" e "b" do
parágrafo anterior deste artigo serão admitidas desde que a
situação das áreas objeto de regularização seja compensa-
das, que  se  dará  com  a  disponibilização  de  outras  áreas
livres  ou  que  tenham equipamentos públicos já implantados
nas proximidades das áreas objeto de compensação e só po-
derá ser dispensada, por ato fundamentado da autoridade
competente, desde que nas proximidades já existam outras
áreas com as mesmas finalidades que atendam as necessida-
des da população local. "

"Art. 6º. O mapa com a delimitação das zonas integra o
Anexo I da presente Lei".

(...)

"Art. 7º. A descrição dos limites das zonas integra o
Anexo V da presente Lei."

"Art. 8º. (...)"

"Art. 9º. A Zona Central - ZC, por suas peculiaridades
de formação, subdivide-se em dois Setores distintos para efei-

to dos parâmetros urbanísticos a serem seguidos:"

"§ 1º. O Setor 1 da Zona Central - ZC obedecerá aos
seguintes parâmetros":

(...)

"VI - Afastamentos da Edificação:

a - frontal: livre;
b - laterais: livre;
c - fundos: livre. "

"VII - Taxa de Permeabilidade Mínima do Terreno: livre;"

"VIII - Usos Compatíveis: ver anexos II e III ."

"§ 2º. O Setor 2 da Zona Central - ZC seguirá os seguin-
tes parâmetros:"

(...)

"VI - Afastamentos da Edificação:

(...)

b - laterais: 1,50m (um metro e meio);
c - fundos: 1,50m (um metro e meio);"

"VII - Taxa de Permeabilidade Mínima do Terreno: 20%"

"VIII - Usos Compatíveis: ver anexos II e III."

"Art.10. A Zona Residencial 1 - ZR 1 obedecerá aos se-
guintes parâmetros urbanísticos:"

(...)

"VI - Afastamentos da Edificação:

(...)

b - laterais: 1,50m (um metro e meio);
c - fundos: 1,50m (um metro e meio);"

(...)

"Art. 11. A Zona Residencial 2 - ZR 2 obedecerá aos
seguintes parâmetros urbanísticos:"

(...)

"VI - Afastamentos da Edificação:

(...)

b - laterais: 1,50m (um metro e meio);
c - fundos: 1,50m (um metro e meio);"

(...)

"Art.12. A Zona Residencial 3 - ZR 3 obedecerá aos se-
guintes parâmetros urbanísticos:"

(...)

"VI - Afastamentos da Edificação:
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(...)

b - laterais: 1,50m (um metro e meio);
c - fundos: 1,50m (um metro e meio);"

(...)

"Parágrafo Único - Na Zona Residencial 3 - ZR 3 e na
Zona de Expansão Urbana 1 - ZEU 1 poderão excepcional-
mente ser admitidos loteamentos habitacionais com lotes mí-
nimos de 300,00m² (trezentos metros quadrados), desde que
considerados de interesse social, obedecidos os demais
parâmetros estabelecidos para a Zona."

"Art.13 - A Zona Residencial 4 - ZR 4 obedecerá aos
seguintes parâmetros urbanísticos:"

(...)

"VI - Afastamentos da Edificação:

a - frontal: 3m (três metros);
b - laterais: 1,50m (um metro e meio);
c - fundos: 1,50m (um metro e meio)."

"Art. 14. (...)"

"§ 1º. As edificações situadas nos Eixos Comerciais de
Serviços - ECS's com até 2,00m (dois metros) pavimentos e al-
tura máxima de até 10,00m (dez metros) serão livres dos afas-
tamentos frontais e laterais, desde que atendidos os demais
parâmetros estabelecidos para a Zona."

"§ 2º. Os Eixos Comerciais de Serviços - ECS's dizem res-
peito das seguintes vias públicas localizadas nos bairros con-
forme Anexo VI."

"§ 3º. As edificações situadas nas avenidas Das Guianas
e Venezuela que estejam dentro da Faixa de Domínio da União
submetem-se à Legislação Federal aplicável."

"Art. 15. A zona Industrial - ZI, obedecerá aos seguin-
tes parâmetros urbanísticos:"

(...)

"III - Número Máximo de Pavimentos: 04"

(...)

"Art. 16. As zonas Institucionais - ZIL's, obedecerão
parâmetros urbanísticos específicos de acordo com suas carac-
terísticas próprias e tem como definição o equipamento comu-
nitário que demanda ocupação de área específica para presta-
ção de serviços à coletividade e para execução de outras ativi-
dades da administração pública, tais como: educação, saúde,
cultura, administração, lazer; segurança e similares."

"Art. 17. Os postos de abastecimento e de serviços para
veículos automotivos só poderão ser implantados nos ECS'S dos
bairros enumerados no Anexo VI e em área localizada num
raio de influência mínima de 500m (quinhentos metros) de:"

(...)

"§ 1º. Os projetos para construção de postos de abaste-
cimento e serviços atenderão, prioritariamente, para sua lo-
calização:

I - largura das vias;

II - intensidade do tráfego;

III - vizinhança;

IV - dimensão mínima de 20m (vinte metros) de testada
para terrenos localizados em meio de quadra, e de 25m (vinte
e cinco metros) se localizados em esquinas;

V - distância entre postos de combustíveis será num
raio mínimo de 1.000 m (hum mil metros);

VI - recuo mínimo, frontal e lateral, de 5 (cinco metros)
das edificações necessárias ao funcionamento dos postos, desde
que não impeça a visibilidade de usuários e pedestres."

"§ 2º. Para box de lavagem o recuo frontal e lateral será
de 4m (quatro metros)."

"§ 3º. Fica vedada a construção de postos de abasteci-
mento e serviços:

I - no Setor Especial Histórico;

II - nas proximidades da Praça do Centro Cívico;
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III - nos passeios e logradouros públicos;

IV - nas áreas de preservação ambiental."

"§ 4º. Na implantação dos estabelecimentos de que tra-
ta o caput deste artigo, deverão ser obedecidas às determina-
ções do Código de Edificações e Instalações e os parâmetros
urbanísticos previstos para a zona urbana onde se localizam,
conforme Anexos II, III e VI."

SEÇÃO II
DAS ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÃO

"Art. 18. (...)"

"Art. 19. (...)"

(...)

"§ 1º. A construção das redes de telecomunicação e
teletransmissão deverão ser precedidas de prévia autoriza-
ção da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos
Indígenas e da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo."

"§ 2º. A implantação de torres de transmissão de teleco-
municação e teletransmissão devem ser precedidas dos pro-
cedimentos processuais exigidos pelas unidades competentes
da Prefeitura Municipal de Boa Vista e da ANATEL."

"Art. 20. A distância horizontal mínima, contada do eixo
da torre de serviço de telecomunicações, deverá ser igual ou
maior que 1000m (mil metros) de outra torre  instalada."

"Art. 21. (...)"

"§ 1º. A construção das redes de distribuição de ener-
gia elétrica deverá ser precedida de prévia autorização do
órgão técnico da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo."

"§ 2º. A implantação de torres de transmissão de alta
tensão deve ser precedida de consulta da Secretaria Munici-
pal de Obras e Urbanismo."

"Art. 29. Será permitida a implantação de condomínios
e vilas residenciais, na forma do Código de Edificações e Ins-
talações deste Município aplicável, devendo respeitar os
parâmetros estabelecidos nesta Lei e na Lei de Parcelamento
do Solo Urbano:"

"I - número máximo de pavimentos: 2 (dois) para con-
domínio e térreo para vila residencial;"

(...)

"Art. 49. Os bairros que tenham porção de seu território
sob as curvas isofônicas do Plano Específico de Zoneamento
de Ruído do Plano de Desenvolvimento do Aeroporto Interna-
cional de Boa Vista, deverão se adequar às limitações da Lei
Municipal nº. 975, de 12 de setembro de 2007, e das Leis
Federais para esta determinação."

"§1°. Fica delimitado o número máximo de pavimentos
e altura para construção de edificações localizadas na Zona
de Ruído nas proximidades do Aeroporto de Boa Vista, nos
termos da Lei nº. 975, de 12 de setembro de 2007, referente
aos seguintes bairros:

I - Bairro Aeroporto - passa de quatro pavimentos para
pavimento térreo com altura máxima da edificação de cinco metros.

II - Bairro Jardim Floresta - passa de quatro pavimentos
para dois pavimentos com altura máxima da edificação de
sete metros.

III - Bairro dos Estados e Paraviana - passam de doze
pavimentos para três pavimentos com altura máxima da
edificação de dez metros.

IV - Bairro Caçarí - nos trechos compreendidos entre a
Rua Massaranduba até a Rua Açaizeiro, se prolongando até
a Rua Tucumanzeiro, passa de doze pavimentos para três pa-
vimentos com altura máxima da edificação de dez metros. "

"§2°- As edificações situadas nas faixas de domínios das
BR's, 174 e 401 dentro do perímetro urbano terão um redutor
de 50% (cinqüenta por cento), com a finalidade de evitar a
desapropriação das benfeitorias ali existentes."

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Boa Vista - RR, em 31 de março
de 2010.

Iradilson Sampaio de Souza
Prefeito Municipal de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IA - MAPA DE ZONEAMENTO
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ANEXO IB - SETOR ESPECIAL HISTÓRICO

ANEXO II
PARÂMETROS URBANÍSTICOS

*Afastamentos
da Edificação

(m)

ZONA

Tamanho

Mínimo

do Lote

(m²)

Testada

mínima

(m)

Coeficien

te de

aproveita

mento do

Terreno -

CAT

Altura

Máxima da

Edificação

(m)

Número

Máximo de

Pavimentos

Taxa de

Ocupação

Máxima do

Terreno

(%) Fr. Lat

.

Fu.

Taxa de

Permeabilida

de Mínima

do Terreno

(%)

Usos

Compatíveis

(classificação

por nível)

Setor

1 600 18 - 18 4 - - - - - 1,2,3,4Z

C Setor

2 450 15 1,5 24 6 70 - 1,5 1,5 20 1,2,3,4

SEH 600 18 - 14 3 - - - - - 1,2,3

ZR1 450 15 2 30 8 60 - 1,5 1,5 30 1,2,3

ZR2 450 15 1,5 18 4 60 2 1,5 1,5 30 1,2,3

ZR3 360 12 1,5 18 4 60 2 1,5 1,5 30 1,2,3

ZR4 450 15 1,5 42 12 60 3 1,5 1,5 20 1,2,3

ZI 1.000 20 2,0 19 4 60 5 5 5 30 2,3,4,5

ECS

Variável

de acordo

com a

zona em

que

estiver

localizado

Variável

de acordo

com a

zona em

que

estiver

localizado

Variável

de acordo

com a

zona em

que

estiver

localizado

Variável de

acordo com

a zona em

que estiver

localizado

Variável de

acordo com

a zona em

que estiver

localizado

Variável de

acordo com

a zona em

que estiver

localizado

Variável de

acordo com a

zona em que

estiver

localizado

Variável de

acordo com a

zona em que

estiver

localizado

1,2,3,4

*Para edificações superiores a 2(dois) pavimentos, os afasta-
mentos obrigatórios da frente, fundos e laterais terão acrésci-
mo de 0,50m por pavimento.

ANEXO III
ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES NOS USOS

NÍVEL 1 - USOS DE BAIXÍSSIMO IMPACTO

USO COMERCIAL
Comércio varejista:
- armarinho/bijuterias;
- armazém/quitanda/mercadorias em geral, com pre-

dominância de produtos alimentícios, exceto venda de ani-
mais vivos;

- artigos de decoração;
- artigos desportivos;
- artigos de informática;
- artigos de plástico e borracha;
- artigos do vestuário;
- artigos fotográficos;
- artigos lotéricos;
- artigos religiosos;
- banca de jornal;
- bar/café/lanchonete;
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- bazar;
- carnes e derivados / açougue / casa de frango;
- confeitaria;
- farmácia/drogaria/perfumaria sem manipulação;
- feira livre / comércio de verduras e hortifrutiganjeiros;
- ferragem;
- livraria;
- loja de brinquedos;
- loja de calçados/artefatos de couro;
- loja de flores e folhagens;
- material elétrico;
- ótica;
- padaria sem utilização de forno a lenha;
- papelaria;
- pescado e derivados / peixaria;
- presentes/artesanatos/souvenirs;
- restaurante e pizzaria sem forno a lenha;
- sorveteria;
- tabacaria/revistas.

USO DE SERVIÇOS
- academias;
- agência de Correios e Telégrafos;
- agência de viagens e turismo;
- agência telefônica;
- barbearia, salão de beleza e massagista;
- biblioteca;
- confecção sob medida de artigos do vestuário (alfaia-

te, costureira);
- consultórios:
- médicos;
- odontológicos;
- creche, escola maternal, centro de cuidados e estabe-

lecimento de ensino pré-escolar;
- empresa de limpeza sem armazenamento de produ-

tos químicos;
- empresa de vigilância sem armazenamento de armas

e munições;
- escritórios profissionais;
- estúdio fotográfico;
- estúdio de pintura, desenho e escultura;
- galeria de arte;
- locadora de vídeo e outros;
- reparação de artigos diversos, jóias e relógios, instru-

mentos musicais, científicos, aparelhos de precisão, brinque-
dos e demais artigos não especificados;

- reparação de calçados e demais artigos de couro;
- peças, acessórios e consertos de bicicletas.

USO INDUSTRIAL
- edição, impressão e outros serviços gráficos;
- fabricação e venda de produtos de padaria, confeita-

ria e pastelaria;
- indústria caseira de produtos alimentícios (conservas,

polpa e sucos de frutas, de legumes e outros vegetais; sorve-
tes; chocolates, balas etc.);

- indústria caseira de produtos de laticínios;
- indústria caseira de bebidas;
- indústria caseira de artefatos têxteis e peças de vestu-

ário, inclusive de couro;
- indústria caseira de artefatos de sementes, madeira,

palha, cortiça e material trançado, exclusive móveis;
- indústria caseira de sabões e artigos de perfumaria.

NÍVEL 2 - USOS DE BAIXO IMPACTO

USO COMERCIAL
Comércio varejista:
- academias ;
- armazém/quitanda/mercadorias em geral, com pre-

dominância de produtos alimentícios, exceto venda de ani-
mais vivos;

- churrascaria;
- depósito ou posto de revenda de gás (classe 1 = 40

botijões ou 520kg de peso de GLP e classe 2 = 100 botijões ou
1.300kg de peso de GLP);

- discos e fitas;
- distribuidora de bebidas;
- eletrodomésticos;
- equipamentos de segurança;
- equipamentos de som;
- farmácia/drogaria/perfumaria;
- instrumentos médico hospitalares/material odontológico,

aparelhos ortopédicos e equipamentos científicos e de labora-
tórios;

- joalheria;
- loja de departamentos;
- loja de móveis;
- loja de tecidos;
- máquinas, aparelhos e equipamentos diversos;
- mercado ;
- peças e acessórios para veículos;
- produtos agrícolas veterinários;
- supermercado ;
- vidraçaria.

Comércio atacadista:
- alimentos;
- bebidas e fumo;
- depósito e comercialização de materiais de construção;
- instrumentos musicais;
- materiais óticos e cirúrgicos;
- mobiliário;
- papel, artigos para papelarias;
- peles e couros;
- produtos farmacêuticos;
- produtos para fotografia e cinematografia;
- vestuários e têxteis.
- alimentos armazenados em câmaras frigoríficas.
- produtos fitoterápicos.

USO DE SERVIÇOS
- agências bancárias;
- agência de guarda móveis;
- agência de locação de caminhões, máquinas e equi-

pamentos, sem garagem;
- agência de locação de veículos (traillers, camionetas,

automóveis, motocicletas e bicicletas), sem garagem;
- boliches, bilhares e bingos;
- centro cultural;
- centro esportivo;
- clínicas e policlínicas sem utilização de caldeiras:
- de repouso e geriatria;
- médica;
- odontológica;
- banco de sangue;
- consultório veterinário sem internação e alojamento;
- conselho comunitário e associação de moradores;
- empresa de dedetização, desinfecção, aplicação de

sinteco e pintura de imóveis;
- entidade de classe e sindical;
- edifícios administrativos;
- escola especial - de línguas, de informática, entre outras;
- hotel ou pousada ;
- imobiliárias;
- museu;
- peças, acessórios e consertos de bicicletas;
- posto de atendimento médico;
- posto policial;
- reparação de máquinas e aparelhos elétricos ou não;
- sauna, duchas e termas sem caldeira;
- sede de empresa sem atendimento direto ao público;
- sede de instituição científica e tecnológica;
- serviço de ajardinamento;
- serviços de buffet;
- tinturaria e lavanderia sem caldeira.

USO INDUSTRIAL
- confecção de roupas;
- edição, impressão e outros serviços gráficos;
- fabricação de computadores;
- fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria;
- fabricação de instrumentos musicais artesanais;
- fabricação de artefatos de sementes, madeira, palha,

cortiça e material trançado, exclusive móveis.

NÍVEL 3 - USOS DE MÉDIO IMPACTO

USO COMERCIAL
Comércio varejista:
- alimentos armazenados em câmaras frigoríficas;
- centro comercial;
- depósito e comercialização de materiais de construção;
- distribuidora de bebidas;
- eletrodomésticos;
- equipamentos de som;
- máquinas, aparelhos e equipamentos diversos de gran-

de porte;
- mercado;
- mobiliário;
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- padaria com utilização de forno a lenha;
- produtos agrícolas veterinários;
- restaurante e pizzaria com forno a lenha;
- revendedora de veículos automotivos;
- shopping center.

Comércio atacadista:
- alimentos armazenados em câmaras frigoríficas;
- bebidas e fumo;
- depósito de gases medicinais e industriais;
- equipamentos e materiais para gráficas;
- instrumentos musicais;
- materiais óticos e cirúrgicos;
- minérios, metais, resinas, plásticos, borrachas;
- mobiliário;
- papel, artigos para papelarias;
- peles e couros;
- produtos farmacêuticos;
- produtos para fotografia e cinematografia;
- vestuários e têxteis.

USO DE SERVIÇOS
- agência de locação de caminhões, máquinas e equi-

pamentos, com garagem;
- agência de locação de veículos (traillers, camionetas,

automóveis, motocicletas e bicicletas), com garagem;
- cinema;
- clínica, alojamento e hospital veterinário;
- clube;
- empresas de mudança com garagem;
- empresa de limpeza e vigilância com garagem;
- empresa de taxi, lotação e ônibus com garagem;
- escola especial - de línguas, de informática, entre outras;
- estabelecimento de ensino fundamental, médio, téc-

nico e profissionalizante;
- estabelecimento de ensino superior;
- estacionamento ou garagem de veículos;
- hotel ou pousada;
- funerária;
- laboratório clínico/laboratório de análises;
- motel;
- museu;
- oficinas:
- de esmaltação;
- de galvanização;
- de niquelagem e cromagem;
- de reparação e manutenção de veículos automotores;
- de retificação de motores;
- orfanato;
- pintura de placas e letreiros;
- pronto socorro;
- reparação de artigos de madeira, do mobiliário (mó-

veis, persianas, estofados, colchões etc.);
- saunas, duchas e termas com caldeira;
- teatro;
- tinturaria e lavanderia com caldeira.

USO INDUSTRIAL
- processamento de frutas para extração de polpas;
- fabricação de produtos alimentícios (conservas e sucos

de frutas, de legumes e outros vegetais, sorvetes, chocolates e
balas; massas alimentícias; especiarias, molhos, temperos);

- fabricação de produtos de laticínio;
- fabricação de artigos para viagem, calçados e artefa-

tos diversos;
- fiação, tecelagem e fabricação de artigos têxteis e de

vestuário.

USO AGRÍCOLA
- aqüicultura;
- cultivo de hortaliças, legumes e especiarias hortículas;
- cultivo de flores e plantas ornamentais;
- cultivo de frutas cítricas;
- cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas para pre-

paro de bebidas e para produção de condimentos;
- cultivo de outras espécies similares;
- criação de ovinos;
- criação de aves;
- exploração vegetal;
- pesca;
- silvicultura.

NÍVEL 4 - USOS DE ALTO IMPACTO

USO COMERCIAL

Comércio varejista:
- depósito ou posto de revenda de gás (classe 3 = 400

botijões ou 5.200kg de peso em GLP, classe 4 = 3.000 botijões
ou 39.000kg de peso de GLP e  classe 5 = mais de 3.000
botijões ou mais de 39.000kg de peso de GLP);

- posto de abastecimento/lojas de conveniência;
- produtos alimentícios.

USO DE SERVIÇOS
- casa noturna (em edificação fechada);
- hotel ou pousada ;
- escola especial - de línguas, de informática, entre outras;
- estabelecimento de ensino fundamental, médio, téc-

nico e profissionalizante;
- estacionamento ou garagem de veículos;
- estação de radiodifusão;
- estação de telefonia;
- estação de televisão;
- funilaria;
- garagem geral (ônibus e outros veículos similares);
- lavagem e lubrificação;
- reparação de artigos de borracha (pneus, câmara de

ar e outros artigos);
- serralharia;
- templo e local de culto em geral.

USO INDUSTRIAL
- abate e preparação de produtos de carne e pescado;
- construção e reparação de embarcações e estruturas

flutuantes;
- construção e montagem de aeronaves;
- curtimento e outras preparações de couro;
- desdobramento de madeira;
- fabricação de produtos de papel;
- fabricação de artefatos diversos de borracha para uso

doméstico, pessoal, higiênico e farmacêutico;
- fabricação de artigos de plástico;
- fabricação de vidro e produtos de vidro;
- fabricação de artefatos de gesso e estuque;
- fabricação de artigos para viagem, calçados e artefa-

tos diversos;
- fabricação de móveis;
- fabricação de colchões;
- fabricação de produtos diversos (brinquedos e jogos

recreativos; canetas, lápis, fitas impressoras para máquinas e
outros artigos para escritório; aviamentos para costura; esco-
vas, pincéis e vassouras);

- fabricação de produtos cerâmicos não-refratários,
exceto artigos sanitários;

- fabricação de produtos de metal, exclusive máquinas
e equipamentos;

- frigorífico;
- montagem de máquinas e equipamentos;
- impressão de material escolar e de material para usos

industrial e comercial;
- marmorearia;
- reciclagem de sucatas não-metálicas;
- recondicionamento ou recuperação de motores para

veículos automotores.

USO AGRÍCOLA
- apicultura;
- criação de bovinos;
- criação de suínos;
- cultivo de algodão herbáceo;
- cultivo de cereais;
- cultivo de cana de açúcar;
- cultivo de fumo;
- produção mista: lavoura e pecuária.

NÍVEL 5 - USOS DE ALTÍSSIMO IMPACT0

USO INDUSTRIAL
- fabricação de produtos de madeira;
- fabricação de cimento e artefatos de cimento e concreto;
- fabricação de artefatos diversos de borracha;
- fabricação de celulose, papel e produtos;
- fabricação e recondicionamento de pneumáticos;
- fabricação de bebidas;
- fabricação de bombas e carneiros hidráulicos;
- fabricação de máquinas e equipamentos de informática;
- fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos;
- fabricação de material eletrônico básico;
- fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas de

intercomunicação e semelhantes;
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- fabricação de aparelhos e instrumentos para usos mé-
dicos-hospitalares, odontológicos e de laboratórios e apare-
lhos ortopédicos;

- fabricação de aparelhos e instrumentos de medida,
teste e controle;

- fabricação de discos e fitas virgens;
- fabricação de veículos não-motorizados (bicicletas,

triciclos etc.);
- fabricação de instrumentos musicais;
- fabricação de produtos cerâmicos;
- fabricação e montagem de veículos automotores;
- fabricação de produtos químicos e farmacêuticos;
- fabricação de fios, cabos e filamentos contínuos;
- fabricação de defensivos agrícolas;
- fabricação de sabões, detergentes, produtos de lim-

peza e artigos de perfumaria;
- fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, laca e produ-

tos afins;
- fabricação adesivos e selantes;
- fabricação catalisadores;
- fabricação de aditivos de uso industrial;
- fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materi-

ais e produtos químicos para fotografia;
- fabricação de tubos de ferro e aço;
- fabricação de máquinas e equipamentos;
- fabricação de pilhas, baterias e acumuladores;
- produção de óleos e gorduras vegetais e animais;
- reciclagem de sucatas metálicas.
- metalurgia e siderurgia;
- produção de laminados, relaminados, trefilados e

retrefilados de aço.

USO COMERCIAL
- depósito e comercialização de fogos de artifício.

USO DE SERVIÇOS
- hospitais;
- equipamentos especiais esportivos e de lazer (autó-

dromos, hipódromos, estádios, parques, quadras de eventos,
parques temáticos, circos, feiras ou similares).

ANEXO IV
QUADRO DAS VAGAS DE GARAGEM E ESTACIONAMENTOS

USO / ATIVIDADES NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS OBSERVAÇÕES

Residencial unifamiliar
1 vaga por unidade residencial c/ área 

construída acima de 150 m
2

isento até 40 m
2

em cada unidade 

residencial

1 vaga por unidade residencial c/ área 

construída entre 40 m
2

e 80 m
2

2 vagas por unidade residencial c/ área 

construída entre 80 m
2

e 150 m
2

3 vagas por unidade residencial acima 

de 150 m
2
, com acréscimo de 1 vaga a 

cada 80m
2

de área construída

Comércio varejista e serviços - em 

terreno com testada igual ou maior a 

10m
1 vaga/100 m

2
de área útil principal

edificações de depósito e indústria 

com reserva de vagas para guarda 

de veículos de carga em, no 

mínimo, 20% das vagas obrigatórias

é obrigatória a previsão de local 

para carga e descarga de materiais, 

observando a proporção de, no 

mínimo, área correspondente a 3% 

das vagas obrigatórias

Restaurantes
1 vaga/10 m

2
dos locais destinados ao 

público

Galeria comercial e atividades de 

eventos temporários
1 vaga/ unidade comercial

Centro comercial ou shopping center
1 vaga/20 m

2
de área bruta locável + 

circulação de público

Supermercados
1 vaga/20 m

2
de área de exposição e 

venda

Hotel 1 vaga/5 unidades de alojamento

Apart-hotel 1 vaga/3 unidades de alojamento

Motel 1 vaga/unidade de alojamento

é obrigatória a previsão de local 

para carga e descarga de materiais, 

observando a proporção de, no 

mínimo, área correspondente a 3% 

das vagas obrigatórias

1 vaga/200 m
2

de área útil e no mínimo 

2 vagas

Comércio atacadista, indústria e 

depósito

Residencial multifamiliar

ATIVIDADES
NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS PARA 

VEÍCULOS
ÁREA MÍNIMA PARA VEÍCULOS 

DE SERVIÇOS

Creches, pré-escola e maternais 1 vaga/150 m
2

de área útil

Escola fundamental e média 1 vaga/100 m
2

de área útil

até 2.000 m
2

de área bruta = 1 vaga/20 

m
2

de área útil de sala de aula

acima de 2.000 m
2

de área bruta = 1 

vaga/25 m
2

de área útil de sala de aula

Hospitais e pronto socorro 1 vaga/75 m
2

de área útil
área correspondente a 3% das 

vagas obrigatórias

Auditórios, cinemas e teatros 1 vaga/5 lugares

Centro de eventos 1 vaga/5 lugares

Clubes ou serviços de recreação 1 vaga/100 m
2

de área útil

Estádios e ginásios de esportes 1 vaga/10 lugares

Igrejas e templos

número de vagas a ser definido pelo 

órgão competente, considerando as 

características especiais da localização 

e da via.

Escola superior, profissionalizante e 

supletivos, técnica, cursos 

preparatórios para escola superior e 

escola especial

ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO

ÁREA URBANA DE EXPANSÃO 1 (AUE1)
MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA URBANA DE EXPANSÃO 1
DESTINA-SE À IMPLANTAÇÃO DE NOVOS

LOTEAMENTOS E CEMITÉRIOS.
Inicia-se a descrição a foz do Igarapé Caranã, seguido

por este a montante até a interseção com o afluente do Igarapé
Caranã, seguido por este a montante até a interseção com o
Contorno Oeste, seguindo por este até a interseção com o Rio
Cauamé, seguindo por este a jusante até a foz do Igarapé
Caranã, ponto inicial da descrição do perímetro.

ZONA CENTRAL (ZC)
MEMORIAL DESCRITIVO DA ZONA CENTRAL (ZC)
TEM COMO OBJETIVO REFORÇAR A PERMANÊNCIA DE

USOS COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS QUE ATRIBUEM CARAC-
TERÍSTICAS DE CENTRALIDADE À ÁREA E PRESERVAR O TRA-
ÇADO DO PLANO DE BOA VISTA, ASSEGURANDO A AMBIÊNCIA
DA ÁREA COM A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO
E VOLUMETRIA PROPOSTA.

Partindo da foz do igarapé Caxangá na confluência com
o Rio Branco, segue a montante até a interseção com a Aveni-
da Bejamin Constant, seguindo por esta até a interseção com
a Avenida Terêncio Lima, seguindo por esta até a interseção
com a Avenida Ene Garcez, seguindo por esta a te a interse-
ção com Avenida Major Williams, até a interseção com o Rio
Branco, seguindo por este pela sua margem direita e jusante
até a foz do Igarapé Caxangá, ponto inicial do perímetro.

SUBDIVISÃO:
SETOR 1
Partindo da interseção da Avenida Ville Roy com a Ave-

nida Terencio Lima, seguindo por esta até a interseção com a
Avenida Major Williams, seguindo por esta até a interseção
com a margem direita do Rio Branco, seguindo por este jusante
até a interseção com foz do Igarapé Caxangá, por este a mon-
tante até a interseção com a Avenida Nossa Senhora da
Consolata, seguindo por esta até a interseção com a  Avenida
Major Williams, seguindo por esta até a interseção com a Ave-
nida Ville Roy, ponto incial da descrição deste perímetro.

SETOR 2
Partindo da interseção da Avenida Ville Roy com a Ave-

nida Terêncio Lima, seguindo por esta até a interseção com a
Avenida Major Williams, seguindo por esta até a interseção
com a Avenida Ville Roy, seguindo por esta até a interseção
com Avenida Major Williams, ponto inicial da descrição do
perímetro.

SETOR ESPECIAL HISTÓRICO (SEH)
MEMORIAL DESCRITIVO DO SETOR ESPECIAL HISTORICO
CONSIDERA-SE SETOR ESPECIAL HISTÓRICO - SEH AQUE-

LAS PORÇÕES DO TERRITÓRIO MUNICIPAL MAIS REPRESEN-
TATIVA DA HISTÓRIA DA CIDADE E ONDE SE ENCONTRAM OS
ELEMENTOS MAIS SIGNIFICATIVOS DA MEMÓRIA E DA CUL-
TURA ARQUITETÔNICA LOCAL QUE EXIGEM ESTÍMULOS E PO-
LÍTICAS PRÓPRIAS PARA SUAS PRESERVAÇÕES.

Inicia-se a descrição junto a interseção da Rua Bento
Brasil de ambas os lados, com a Rua Alfredo Cruz,seguindo
por este inclusive na faixa de preservação de 100m(cem metros)
paralela ao Rio Branco, seguindo por esta até a interseção
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com a Rua Cecília Brasil, seguindo por esta até a interseção
com a Rua Bento Brasil, seguindo por esta até a interseção
com a Rua Alfredo Cruz, ponto inicial deste poligonal.

ZONA RESIDENCIAL 1 (ZR1)
MEMORIAL DESCRITIVO DA ZONA RESIDENCIAL 1
TÊM COMO OBJETIVOCOMPATIBILIZAR USOS E ATIVIDA-

DES, ICENTIVAR A OCUPAÇÃO DE LOTES VAZIOS NAS ÁREAS DO-
TADAS DE INFRA-ESTRUTURA E DEFINIR PARÂMETROS DE OCU-
PAÇÃO QUE CONSIDEREM AS CONDIÇÕES FÍSICO AMBIENTAIS.

Partindo da interseção da Avenida das Guianas com a
margem direita do rio Branco, segue pela referida Avenida
até a interseção com a Avenida Venezuela, seguindo por esta
até a interseção com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes,
seguindo por esta até a interseção com a Avenida Santos
Dumont, seguindo por esta até a Avenida das Guianas, ponto
inicial da descrição do perímetro.

ZONA RESIDENCIAL 2 (ZR2)
MEMORIAL DESCRITIVO DA ZONA RESIDENCIAL 2
TÊM COMO OBJETIVO COMPATIBILIZAR USOS E ATIVI-

DADES, INCENTIVAR A OCUPAÇÃO DE LOTES VAZIOS NAS
ÁREAS DOTADAS DE INFRA-ESTRUTURA E DEFINIR
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO QUE CONSIDEREM AS CONDI-
ÇÕES FÍSICO AMBIENTAIS.

Partindo da interseção da Rua Mestre Albano com a
Avenida Venezuela, seguindo por esta até a Avenida dos Imi-
grantes, seguindo por esta até a interseção com a Avenida
Princesa Isabel, seguindo por esta até a interseção com a Ave-
nida Venezuela, seguindo por esta até a interseção com a
Rua Mestre Albano, ponto inicial da descrição do perímetro.

ZONA RESIDENCIAL 3A (ZR 3A)
MEMORIAL DESCRITIVO DA ZONA RESIDENCIAL 3A
TÊM COMO OBJETICO COMPATIBILIZAR USOS E ATIVI-

DADES, INCENTIVAR A OCUPAÇÃO DE LOTES VAZIOS NAS
ÁREAS DOTADAS DE INFRA-ESTRUTURA E DEFINIR
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO QUE CONSIDEREM AS CONDI-
ÇÕES FÍSICO AMBIENTAIS.

Partindo da foz do Igarapé Pricumã, seguindo por este
a montante até a interseção com a Avenida Brasil (BR-174),
seguindo por esta até a interseção com a Rua A, seguindo por
esta até a interseção com a rua dos Trabalhadores, seguindo
por esta até a interseção com o Conjunto Cidadão, seguindo
por esta até a interseção com a rua CC-1, seguindo por esta
até a interseção coma  Rua CC-34, seguindo por esta passan-
do pela Rua dos Trabalhadores e Rua N-07 até a interseção
com a Rua Noroeste, seguindo por esta até a interseção com o
Afluente do Igarapé Caranã, seguindo por este a jusante até
a confluência com o Igarapé Caranã, seguindo segundo por
este a jusante até a sua foz na interseção com o Rio Cauamé,
seguindo por este a jusante até a interseção com a Br-174,
seguindo por esta até a interseção com o antigo traçado da
BR-174 confrontando com a Base Aérea de Boa Vista, seguin-
do pela Avenida Venezuela (BR-174) até a interseção com a
Avenida das Guianas (BR-401), seguindo por esta até a inter-
seção com a margem direita do Rio Branco, seguindo por este
a jusante até a foz do Igarapé Pricumã, ponto inicial da des-
crição deste perímetro.

ZONA RESIDENCIAL 3B (ZR 3B)
MEMORIAL DESCRITIVO DA ZONA RESIDENCIAL 3B
TÊM COMO OBJETIVO COMPATIBILIZAR USOS E ATIVI-

DADES, INCENTIVAR A OCUPAÇÃO DE LOTES VAZIOS NAS
ÁREAS DOTADAS DE INFRA-ESTRUTURA E DEFINIR
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO QUE CONSIDEREM AS CONDI-
ÇÕES FÍSICO AMBIENTAIS.

Inicia-se a descrição junto a interseção da Avenida Dom
Aparecido José Dias e a RR-205, seguindo por esta a sua
margem direita até a interseção com a Rua Cassiopéia, se-
guindo por esta e passando pelos limites do TD. Santa Teresa,
até a interseção com a Rua B, seguindo por esta a te a interse-
ção com a Alameda Antares, seguindo por esta até a interse-
ção com a Rua capricórnio, seguindo por esta até a interseção
com a Rua Canópus, seguindo por esta até a interseção coma
Rua Halley, seguindo por esta até a interseção com a Rua
Indus, seguindo por esta até a interseção com a Avenida Uni-
verso, seguindo por esta até a interseção com a Avenida Dom
Aparecido José Dias, seguindo por esta até a interseção com a
RR-205, ponto inicial da descrição do perímetro.

ZONA RESIDENCIAL 4 (ZR 4)
MEMORIAL DESCRITIVO DA ZONA RESIDENCIAL 4
TÊM COMO OBJETIVO COMPATIBILIZAR USOS E ATIVI-

DADES, INCENTIVAR A OCUPAÇÃO DE LOTES VAZIOS NAS

ÁREAS DOTADAS DE INFRA-ESTRUTURA E DEFINIR
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO QUE CONSIDEREM AS CONDI-
ÇÕES FÍSICO AMBIENTAIS.

Inicia-se a descrição junto a interseção da Avenida San-
tos Dumont e a margem direita do Rio Branco, seguindo por
esta até a interseção com a Avenida Brigadeiro Eduardo Go-
mes, seguindo por esta até a interseção com a Rua Pernambuco,
seguindo por esta até a interseção com a Avenida Rio Grande
do Sul, seguindo por esta até a interseção com a Avenida Mi-
nas Gerais, seguindo por esta até a interseção com o Rio Cauamé,
seguindo por este a jusante até a junção com o Rio Branco,
seguindo por este a jusante até a interseção com a Avenida
Santos Dumont, ponto inicial da descrição do perímetro.

ZONA INSTITUCIONAL 1 (ZIL 1)
MEMORIAL DESCRITIVO DA ZONA INSTITUCIONAL 1 (ZIL 1)
TÊM COMO OBJETIVO A MANUTENÇÃO DOS USOS

INSTITUCIONAIS E FORMAS DE PARCELAMENTO ATUAIS.
Partindo da foz do Igarapé Grande na confluência com

o Rio Cauamé, seguindo a montante até a interseção com a
Avenida Brasil (BR-174), seguindo por esta até a interseção
com o Igarapé Pricumã, seguindo a jusante até a sua foz na
confluência com o Rio Branco, seguindo por este pela sua
margem direita a jusante até a foz do Igarapé Grande, ponto
inicial da descrição do perímetro.

ZONA INSTITUCIONAL 2 (ZIL 2)
MEMORIAL DESCRITIVO DA ZONA INSTITUCIONAL 2 (ZIL 2)
TÊM COMO OBJETIVO A MANUTENÇÃO DOS USOS

INSTITUCIONAIS E FORMAS DE PARCELAMENTO ATUAIS.
Inicia-se a descrição junto a interseção da Rua Pedro

Rodrigues com a Avenida Terêncio Lima, seguindo por esta
até a interseção com a Rua Edmundo Amorim, seguindo por
esta até a interseção com Avenida Capitão Ene Garcez, se-
guindo por esta até a interseção com a Avenida Terêncio Lima,
seguindo por esta até a interseção com a Rua Pedro Rodrigues,
ponto inicial da descrição do perímetro.

ZONA INSTITUCIONAL 3 (ZIL 3)
MEMORIAL DESCRITIVO DA ZONA INSTITUCIONAL 3 (ZIL 3)
TÊM COMO OBJETIVO A MANUTENÇÃO DOS USOS

INSTITUCIONAIS E FORMAS DE PARCELAMENTO ATUAIS
Partindo da interseção da Avenida Venezuela com a

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, seguindo por esta até o
seguimento da antiga BR-174, confrontando com a Base Aérea
de Boa Vista, seguindo por esta até o Rio Cauamé, seguindo
por este a jusante até a interseção com a Avenida Minas ge-
rais, seguindo por esta até a interseção com a Avenida Rio
Grande do Sul, seguindo por esta até a interseção com a Ave-
nida Ene Garcez, seguindo por esta até a interseção com a
Avenida Venezuela, ponto inicial da descrição do perímetro.

ANEXO VI

EIXOS COMERCIAIS DE SERVIÇOS - ECS's

1 - 13 DE SETEMBRO
. Av. Caracaraí. Av. Eldorado
. Av. Guianas. Av. Monte Castelo

2 - 31 DE MARÇO
. Av. Brigadeiro Eduardo Gomes. Av. Cap. Júlio Bezerra
. Av. Santos Dumont

3 - AEROPORTO. Av. Brigadeiro Eduardo Gomes
. BR-174. Rua Deco Fonteles
. Rua João Alencar

4 - ALVORADA. Av. dos Garimpeiros
. Av. Gal. Ataíde Teive. Av. Mário Homem de Melo
. Av. Nazaré Filgueiras. Av. São José
. Rua Expedito Francisco da Silva. Rua Francisco Anacleto da Silva

5 - ASA BRANCA
. Av. dos Imigrantes. Av. Gal. Ataíde Teive



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 2682 23 de abril de 2010
 09

. Av. Nossa Senhora de Nazaré. Av. São Sebastião. Rua Manoel Felipe. Rua Mestre Albano

6 - BELA VISTA. Av. Brasil. Av. Brilho do Sol. Av. Sol Nascente. Rua Constelação. Rua Estrela do Norte

7 - BURITIS. Av. dos Bandeirantes. Av. dos Imigrantes. Av. Gal Ataíde Teive. Av. Mário Homem de Melo. Av. Princesa Isabel. Rua Felipe Xaud. Rua Manoel Felipe. Rua Mestre Albano

8 - CAÇARI. Av. Getúlio Vargas. Av. Luis Canuto Chaves. Av. Ville Roy. Rua Adalberto Bezerra de Menezes. Rua da Bacabeira. Rua da Sirigueleira. Rua do Genipapeiro. Rua do Taperebazeiro

9 - CAIMBÉ. Av. Carlos Pereira de Melo. Av. dos Imigrantes. Av. Gal. Ataíde Teive. Av. Mário Homem de Melo. Av. Nossa Senhora de Nazaré. Av. Princesa Isabel

10 - CALUNGÁ. Av. Bento Brasil. Av. das Guianas. Av. Pres. Castelo Branco. Av. Surumu. Rua Amajarí. Rua castelo Branco. Via de acesso Rua Pres. Castelo Branco

11 - CAMBARÁ. Av. Gal Ataíde Teive. Av. Padre Anchieta. Av. São Sebastião. Rua Betel. Rua Jerusalém. Rua José Aleixo. Rua Manoel Felipe. Rua Mestre Albano

12 - CANARINHO. Av. Getúlio Vargas. Av. Pres, Juscelino Kubitschek. Av. Ville Roy. Rua 7 de Setembro

13 - CARANÃ. Av. Carlos Pereira de Melo. Av. CB PM José Tabira de Alencar Macedo. Av. Chile. Av. Emília da Silva Lavor. Av. João Liberato. Av. Parimé Brasil. Av. Rui Baraúna. Av. SD PM Harison Rodrigues de Lira. Rod. BR-174. Rua Deco Fonteles. Rua Joça Farias. Rua Ritler Lucena

14 - CAUAMÉ. Av. Chile. Av. Francisco Viana. Av. Jael Barradas. Av. João Liberato. BR-174. Rua Argentina. Rua Izídio Galdino Filho. Rua Uruguai

15 - CENTENÁRIO. Av. Brasil. Av. Centenário. Av. Parima. Av. Roma. Rua Eng. Carlos Geraldo. Rua santa Clara. Rua Santa Maria. Rua Santo Agostinho

16 - CENTRO

17 - CIDADE SATÉLITE. Alameda antares. Av. das Galáxias. Av. Gêmeos. Av. Sol. Av. Teresa Maciel. Av. Universo. Rua Cassiopéia. Rua Dom Aparecido José Dias. Rua Josemar Batista de Souza

18 - CINTURÃO VERDE. Av. Brasil. Av. Centenário. Rua Frederico Francisco Fonteles. Rua Manoel Pereira de Castro. Rua São Camilo. Rua São Marcos. Rua São Mateus. Tv. José Francisco

19 - DR. SÍLVIO LEITE. Av. Gal Ataíde Teive. Av. Mário Homem de Melo. Av. Padre Anchieta. Av. São Joaquim. Rua Cruzeiro do Sul. Rua Expedito Francisco da Silva. Rua Francisco Anacleto da Silva. Travessa dos Macuxis

20 - DR. SÍLVIO BOTELHO. Av. Nazaré Filgueiras. Av. Raimundo Rodrigues Coelho. Rua Carmelo. Rua Carmelo. Rua Caubi Brasil de Magalhães. Rua Delman Veras. Rua Izídio Galdino da Silva. Rua Jerusalém. Rua Laura Pinheiro Maia. Rua Lauro Alexandre da Silva. Rua Papa João Paulo II. Rua Pastor Nicanor Fabrício dos Santos

21 - DOS ESTADOS. Av. Amazanoas. Av. Brigadeiro Eduardo Gomes. Av. Minas Gerais. Av. Rio de Janeiro. Av. Rio Grande do Sul. Av. São Paulo. Rua Pernambuco

22 - EQUATORIAL. Av. Gal. Ataíde teive. Av. Santo Antônio. Av. São José. Av. Tambaú. Rua Adail Oliveira Rosa. Rua Edmilson José da Costa. Rua Francisco Anacleto da Silva. Rua Francisco Sales Vieira

23 - JARDIM CARANÃ. Av. Jael Barradas. Av. Parimé Brasil. Av. Rui Baraúna. Av. Sabá Cunha. Rua Clarisse de Melo Cabral. Rua Izídio Galdino Filho. Rua Joça Farias. Rua Waldemar Coelho Aguiar. Rua Walmir Pereira da Rocha

24 - JARDIM FLORESTA. Av. Carlos Pereira de Melo
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. Av. Princesa Isabel. Av. Venezuela. Rua Antônio Maciel. Rua Deco Fonteles. Rua Estácio Melo. Rua João Alencar. Rua Reinaldo Neves. Rua Yeyê Coelho

25 - JARDIM PRIMAVERA. A. Gal. Ataíde Teive. Av. Padre Anchieta. Av. Parque Caranã. Rua Capricórnio. Rua das Margaridas. Rua das Muzendras. Rua Flamboiam. Rua Puraquê

26 - JARDIM TROPICAL. Av. Abrahão Félix Lima. Av. Céu Azul. Av. Olímpica. Rua Carmelo. Rua Estrela D'alva. Rua Lourival Coimbra. Rua Raimundo Alves de Souza. Tv. Olímpica

27 - JÓQUEI CLUBE. Av. Parima. Rua Ametista. Rua Corcel Negro. Rua José Francisco. Rua Linha Fina. Rua Manoel Pereira de Castro. Rua Prata. Rua Silver. Rua Turmalina

28 - LIBERDADE. Av. dos Bandeirantes. Av. Gal. Ataíde Teive. Av. Mário Homem de Melo. Av. Princesa Isabel. Av. Venezuela. Rua Helena Bezerra de Menezes. Rua Mestre Albano

29 - MARECHAL RONDON. Av. Brasil. Av. General Sampaio

30 - MECEJANA. Av. Brigadeiro Eduardo Gomes. Av. Cap. Ene Garcez. Av. Gal. Ataíde Teive. Av. Glaycon de Paiva. Av. Mário Homem de Melo. Av. Terêncio Lima. Av. Venezuela. Av. Vereador Estácio Pereira de Melo. Rua Dom Pedro. Rua Edmundo Amorim. Rua Pedro Rodrigues

31 - NOSSA SENHORA APARECIDA. Av. Cap. Júlio Bezerra. Av. Minas Gerais. Av. Pres. Dutra. Av. Pres. Juscelino Kubitschek. Av. Santos Dumont. Av. Ville Roy. Rua João Pereira Caldas. Rua João XXIII. Rua Pedro Teixeira

32 - NOVA CANAÃ. Av. Ataíde Teive. Av. Nazaré Filgueiras. Rua Betel. Rua Calebe. Rua Eufrate. Rua Nivaldo Conceição Gutierrez

33 - NOVA CIDADE. BR-174. Rua Campinas. Rua Cuiabá

. Rua dos Trabalhadores. Rua João Pessoa. Rua Salvador

34 - OLÍMPICO. Av. Abrahão Félix Lima. Av. Antônio Corrêa Lira. Av. JT-09. Rua Jerusalém

35 - OPERÁRIO. Av. General Bento Gonçalves. Av. João Félix Corrêa. Rua dos Trabalhadores. Rua Estrela Bonita. Rua Estrela do Norte

36 - PARAVIANA. Av. Luis Canuto Chaves. Av. Minas Gerais. Rua Augusto César Luitgards Moura. Rua Claudionor Freire. Rua Deusdete coelho. Rua Dionísio Brito de Araújo. Rua Guariguara. Rua Levindo Inácio de Oliveira. Rua Massaranduba. Rua Moisés de Souza Cruz. Rua Pau-Rainha. Rua Severino Soares de Freitas. Rua Sibipiruna

37 - PINTOLÂNDIA. Av. Abel Monteiro Reis. Av. Nazaré Filgueiras. Av. Raimundo Rodrigues Coelho. Rua Benjamin Pereira de Melo. Rua Cezar Nogueira Júnior. Rua José Cassimiro da Silva. Rua Laura Pinheiro Maia. Rua Nivaldo da Conceição Gutierrez. Rua Noemi. Rua Sólon Rodrigues Pessoa. Rua Tertuliano Cardoso Ramos. Trav. Francisco Sales Vieira

38 - PISCICULTURA. Av. Carlos Pereira de Melo. Rua da Piscicultura

39 - PRICUMÃ. Al. dos Bambus. Av. Brasil. Av. dos Bandeirantes. Av. Glaycon de Paiva. Av. Venezuela. Rua das Camélias. Rua Mestre Albano. Via das Flores

40 - PROFESSORA ARACELIS SOUTO MAIOR. Rua Estrela Dalva. Rua Rio Ereu

41 - RAIAR DO SOL. Av. Brasil. Av. Brilho do Sol. Av. Sol Nascente. Rua Arco Íris. Rua Estrela Bonita. Rua Estrela D'Alva. Rua Estrela do Norte

42 - SANTA LUZIA. Av. Abel Monteiro Reis. Av. Felinto Barbosa Monteiro. Rua Cassimiro da Silva. Rua Cezar Nogueira Júniior. Rua Francisco Sales Vieira. Rua Grão-Mestre Ademir Viana. Rua Laura Pinheiro Maia. Rua Nivaldo da Conceição Gutierrez. Rua S-28. Rua Solon Rodrigues Pessoa. Trav. Francisco Sales Vieira

43 - SANTA TEREZA. Av. Carlos Pereira de Melo. Av. Padre Anchieta
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. Av. Princesa Isabel. Av. São Sebastião. Rua da Piscicultura. Rua dourado. Rua Poraquê

44 - SÃO FRANCISCO. Av. Brigadeiro Eduardo Gomes. Av. Cap. Ene Garcez. Av. Cap. Júlio Bezerra. Av. Major Williams. Av. Santos Dumont. Av. Ville Roy. Rua Pres. Costa e Silva

45 - SÃO PEDRO. Av. Benjamin Constant. Av. Getúlio Vargas. Av. Major Williams. Av. Nossa Senhora da Consolata. Av. Pres. Juscelino Kubitschek. Av. Santos Dumont. Av. Ville Roy. Rua Pres. Costa e Silva

46 - SÃO VINCENTE. Av. Bento Brasil. Av. das Guianas. Av. Getúlio Vargas. Av. Glaycon de Paiva. Av. Nossa Senhora da Consolata. Av. Pres. Castelo Branco. Av. Pres. Castelo Branco. Av. Sebastião Diniz. Av. Surumu. Av. Terêncio Lima. Av. Ville roy. Rua Prof. Diomedes Souto Maior

. Rua Uraricuera

47 - SENADOR HÉLIO CAMPOS. Av. Nazaré Filgueiras. Av. Raimundo Rodrigues Coelho. Rua Cezar Nogueira Júnior. Rua dos Trabalhadores. Rua Francisco Sales Vieira. Rua Izídio Galdino da Silva. Rua Laura Pinheiro Maia. Rua lauro Alexandre da Silva. Rua Major Ecildon Pinto. Rua N-25. Rua Nivaldo da Conceição Gutierrez. Rua Pedro Aldemar Bantim. Rua Sólon Rodrigues Pessoa

48 - SÃO BENTO. Av. Brigadeiro. Rua Capitão Cloves da Costa

49 - TANCREDO NEVES. Av. Carlos Pereira de Melo. Av. Gal. Ataíde Teive. Av. Mário Homem de Melo. Av. Nossa Senhora de Nazaré. Av. Princesa Isabel. Av. São Sebastião. Rua Américo Sarmento Ribeiro

50 - UNIÃO. Av. Carlos Pereira de Melo. Av. CB. PM José Tabira de Alencar Macedo. Av. Parimé Brasil. Av. Rui Baraúna. Rua Jornalista Humberto Silva. Rua SD PM Wilson Paulino da Silva

13 DE SETEMBRO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 2682                             23 de abril de 2010
12

31 DE MARÇO

AEROPORTO
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ALVORADA

AQUILINO MOTA DUARTE
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ASA BRANCA


