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LEI Nº 4805/95 
DISPÕE SOBRE A ATUALIZACÃO DAS DESCRICÕES DE 

LIMITES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

E A CRIAÇÃO DO DISTRITO DO CAMPECHE. 

 

Faço saber a todos os habitantes do Município de Florianópolis, que a 

Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei, 

Art. lº - Os Distritos do Município de Florianópolis, passam a ter as seguintes delimitações: 

I – CANASVIEIRAS 

O Distrito de Canasvieiras limita-se: 

Ao norte, com a linha do oceâno, a partir da Ponta Grossa, até a foz do rio do Braz; 

Ao leste, sobe o rio do Braz, até a sua nascente, partindo dessa em linha seca até a foz do córrego do Ramos, 

no rio Papaquara, daí em linha seca até o sopé do Morro da Vargem Pequena, subindo pela linha de cumeada 

até o seu ponto mais alto; 

Ao sul, desce por uma linha seca no sentido oeste até alcançar a Rodovia SC 401, no entroncamento com a 

Estrada Manoel Leôncio de Souza Brito, segue pela Rodovia SC 401 até o rio Ratones, o qual desce até sua foz 

na Baía Norte; 

Ao oeste, segue pela linha do oceâno até a Ponta Grossa. 

II - CACHOEIRA DO BOM JESUS 

O Distrito de Cachoeira do Bom Jesus limita-se: o norte, com a linha do oceâno, partindo da Ponta da Laje, até 

a Ponta da Bota; 

Ao leste, pela linha do oceâno, até a Ponta das Feiticeiras, subindo pela linha de cumeada, até o ponto mais alto 

do Morro das Feiticeiras, de onde segue, pela linha de cumeada até o Morro da Cachoeira, descendo pela linha 

de cumeada, até encontrar a Rodovia SC 401, subindo até o ponto mais alto do Morro do Muquem, 

continuando pela linha de cumeada pelo Morro das Capivaras, Morro dos Marques, Morro do Rio Vermelho e 

do Morro do Sertão; 

Ao sul, segue até encontrar o ponto mais alto do Morro do Manoel Arcênio; 

Ao oeste, desce a partir desse ponto pela linha de cumeada, passando pelo ponto mais alto do Morro do 

Pinheiro, continuando pela linha de cumeada até o sopé do Morro da Vargem Pequena, daí em linha seca até a 

foz do córrego do Ramos, no rio Papaquara, daí em linha seca até a nascente natural do rio do Braz, descendo 

por este até sua foz no oceâno, segue deste ponto, pela linha do oceâno até a Ponta da Lage na Praia da 

Lagoinha. 

III - INGLESES DO RIO VERMELHO 

O Distrito de Ingleses do Rio Vermelho limita-se: 

Ao norte, com a linha do oceâno, a partir da Ponta das Feiticeiras até a Ponta dos Ingleses;  

Ao leste, segue a linha do oceâno até a Ponta das Aranhas; 

Ao sul, sobe pela linha de cumeada do Morro das Aranhas até seu ponto mais alto, daí em linha seca até o 

ponto mais alto do Morro da Sinaleira, seguindo pela linha de cumeada até o ponto mais alto do Morro do 

Muquem; 
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Ao oeste, descendo pela linha de cumeada até a Rodovia SC 401, seguindo até o ponto mais alto do Morro da 

Cachoeira, dai até o ponto mais alto do Morro das Feiticeiras, do qual desce até o oceâno na Ponta das 

Feiticeiras. 

IV - SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO 

O Distrito de São João do Rio Vermelho limita-se: 

Ao norte, pela linha de cumeada do Morro do Muquem a partir de seu ponto mais alto, continuando até o ponto 

mais alto do Morro da Sinaleira, de onde segue em linha seca até o ponto mais alto do Morro das Aranhas, 

descendo até a Ponta das Aranhas no oceâno; 

Ao leste, pela linha do oceâno até um ponto situado a 1100 m (hum mil e cem metros) antes do sangradouro da 

Lagoa da Conceição na Barra da Lagoa; 

Ao sul, por uma linha seca em direção oeste até encontrar a Lagoa da Conceição num ponto chamada Lagoa 

das Marrecas; 

Ao oeste, a partir da Lagoa das Marrecas, segue pela linha da Lagoa da Conceição até a foz do Rio Capivaras, 

o qual segue por 450 m (quatrocentos e cinqüenta metros), daí sobe a vertente do Morro do Tijuco até seu 

ponto mais alto, seguindo pela linha de cumeada passando pelo ponto mais alto do Morro do Manoel Arcênio, 

Morro do Sertão, Morro do Rio Vermelho, Morro do Marques, até o Morro do Muquem.  

V – RATONES 

O Distrito de Ratones, limita-se: 

Ao norte, pela Rodovia SC 401, desde o sopé do Morro da Praia Comprida, no entroncamento com a Estrada 

Intendente Antônio Damasco, segue até o entroncamento com a Estrada Manoel Leôncio de Souza Brito; 

Ao leste, sobe em linha seca no sentido leste até o ponto mais alto do Morro da Vargem Pequena, de onde 

segue pela linha de cumeada, passando pelo Morro do Pinheiro e Morro do Manoel Arcênio, até alcançar o 

ponto mais alto do Morro do Milhas; 

Ao sul, parte deste ponto e segue pela linha de cumeada do Morro da Pedra da Listra, Morro da Virginia, 

Morro do Ribeirão das Pedras, até o ponto mais alto do Morro da Praia Comprida; 

Ao oeste, partindo deste ponto, desce a linha de cumeada até encontrar a Rodovia SC 401 no entroncamento 

com a Estrada Intendente Antônio Damasco. 

VI - SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 

O Distrito de Santo Antônio de Lisboa, limita-se: 

Ao norte, com o rio Ratones, desde sua foz no oceâno até o encontro com a Rodovia SC 401; 

Ao leste, segue pela Rodovia SC 401 até o sopé do Morro da Praia Comprida, no entroncamento com a Estrada 

Intendente Antônio Damasco, sobe pela linha de cumeada até seu ponto mais alto, de onde desce ainda pela 

linha de cumeada, passando pelo Morro do Cacupé, até o oceâno na Ponta do Siqueira; 

Ao oeste, segue pela linha do oceâno até a foz do rio Ratones. 

VII - DISTRITO SEDE 

O Distrito Sede fica subdividido nas áreas Insular e Continental, assim definidas: 

a) A área Continental (Estreito) limita-se: 

Ao norte, pela linha do oceâno a partir da foz do rio Buchele até a Ponta do Leal; 

Ao leste, segue a linha do oceâno até a Ponta José Francisco; 
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Ao sul, com o oceâno até a foz do rio Araújo; 

Ao oeste, com o município de São José, cujo limite está definido pela Lei Estadual nº 247, de 30 de dezembro 

de 1948.  

b) A área Insular (Ilha) limita-se: 

Ao norte, por uma linha que parte da Ponta do Siqueira, sobe pela linha de cumeada do Morro do Cacupé, até 

seu ponto mais alto, de onde segue ainda pela linha de cumeada passando pelo Morro da Praia Comprida, 

Morro do Ribeirão das Pedras, Morro da Virginia, Morro da Pedra da Listra, até o ponto mais alto do Morro do 

Milhas; 

Ao leste, segue pela linha de cumeada passando pelo Morro do Manoel Lacerda, Morro das Canelas, Morro da 

Costa da Lagoa, Morro da Lagoa, Morro do Assopra, Morro do Padre Doutor e Morro do Córrego Grande, por 

cuja linha de cumeada desce até o sopé do Morro da Represa, na Rodovia SC 405, dai parte em linha seca até a 

foz do Ribeirão da Fazenda; 

Ao sul, desce o rio Tavares até a sua foz na Baía Sul; 

Ao oeste, parte deste ponto, segue a linha do oceâno até a Ponta do Siqueira. 

VIII - LAGOA DA CONCEIÇÃO 

O Distrito da Lagoa da Conceição limita-se: 

Ao norte, por uma linha que partindo do Morro do Manoel Arcênio, segue pela linha de cumeada até o ponto 

mais alto do Morro do Tijuco e daí desce pela vertente até encontrar o rio Capivaras, num ponto situado a 

450m (quatrocentos e cinqüenta metros) antes de sua foz na Lagoa da Conceição; 

Ao leste, desce pelo rio Capivaras até a sua foz na Lagoa da Conceição, por cujas margens continua até a 

Lagoa das Marrecas, seguindo por uma linha seca, no sentido leste, até encontrar o oceâno, num ponto situado 

a 1100m (hum mil e cem metros) antes do sangradouro da Lagoa da Conceição na Barra da Lagoa, segue pela 

linha do oceâno até a Ponta do Retiro, de onde continua por 2,000 m (dois mil metros), pela linha do oceâno; 

Ao sul, parte do oceâno, na direção noroeste até encontrar a divisa sul do Loteamento Sociedade Rio Tavares, 

seguindo por esta até encontrar a Rodovia SC 406, segue pela Rodovia no sentido sul, por 80 m (oitenta 

metros), até encontrar a Pedra Grande, daí segue pela linha de cumeada, passa pelo Morro do Badejo, até 

encontrar o ponto mais alto do Morro do Córrego Grande; 

Ao oeste, continua pela linha de cumeada passando pelos Morros do Padre Doutor, Morro do Assopra, Morro 

da Lagoa, Morro da Costa da Lagoa, Morro das Canelas, Morro Manoel Lacerda, Morro do Milhas, até o 

Morro do Manoel Arcênio.  

IX - RIBEIRÃO DA ILHA 

O Distrito do Ribeirão da Ilha, limita-se: 

Ao norte, pela linha do oceâno, a partir da Ponta do Capim até a foz do rio Tavares; 

Ao leste, sobe por este até a foz do Ribeirão da Fazenda, o qual sobe daí até a foz do Ribeirão do Sertão da 

Fazenda, segue por uma linha seca de 1850 m (hum mil e oitocentos e cinqüenta metros) em direção do ponto 

mais alto do Morro da Cachoeira Grande, desse ponto segue em linha seca na direção leste até um ponto que se 

situa na Rodovia SC 405 a 400 m (quatrocentos metros) antes de seu entroncamento com a Estrada Geral do 

Alto do Ribeirão, daí sobe pela cameada do Morro dos Padres até seu ponto mais alto, e continuando pela linha 

de cameada do Morro da Cachoeira Grande, Morro da Chapada, Morro da Tapera, Morro Boa Vista, Morro 
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Pelado, Morro Costa de Dentro, Morro do Trombudo, Morro do Córrego dos Naufragados, por cuja vertente 

desce até a Ponta do Pasto no Oceâno; 

Ao sul, pela linha do oceâno até a Ponta dos Naufragados; 

Ao oeste, pela linha do oceâno até a Ponta do Capim.  

X - PÂNTANO DO SUL 

O Distrito do Pântano do Sul limita-se: 

Ao norte, a partir do ponto mais alto do Morro da Cachoeira Grande, seguindo pela linha de cameada do Morro 

dos Padres até o ponto mais alto do Morro das Pedras, por cuja vertente desce em direção nordeste até o 

oceâno, no final da praia do Campeche;  

Ao leste, pela linha do oceâno até a Ponta do Pasto; 

Ao sul, sobe pela linha de cumeada até o ponto mais alto do Morro do Córrego dos Naufragados; 

Ao oeste, segue pela linha de cumeada passando pelo Morro do Trombudo, Morro Costa de Dentro, Morro 

Pelado, Morro da Boa Vista, Morro da Tapera, Morro da Chapada, até o Morro da Cachoeira Grande. 

Art. 2º - Fica criado o Distrito do Campeche, cujas delimitações serão: 

Ao norte, a partir do ponto mais alto do Morro do Córrego Grande, segue pela linha de cumeada até o Morro 

do Badejo, desce por sua vertente até encontrar a Pedra Grande, na Rodovia SC 406, segue pela Rodovia no 

sentido norte, por 80 m (oitenta metros) até o inicio do Loteamento Sociedade Rio Tavares, segue pela extrema 

do loteamento no sentido leste até encontrar o oceâno; 

A leste, segue a linha do oceâno até o final da praia do Campeche, no Morro das Pedras; 

Ao sul, sobe pela vertente, no sentido sudoeste, até o ponto mais alto do Morro das Pedras, seguindo pela linha 

de cumeada até o Morro dos Padres, de onde desce pela linha de cumeada até o entroncamento da Estrada 

Geral do Alto Ribeirão com a Rodovia SC 405, a qual segue por 400 m (quatrocentos metros), em direção 

norte, daí segue por uma linha seca de 2.000 m (dois mil metros) na direção do ponto mais alto do Morro do 

Peralta; 

Ao oeste, segue por ma linha seca até a foz do Ribeirão do Sertão da Fazenda, no Ribeirão da Fazenda, desce 

por este até sua foz no Rio Tavares, daí parte em linha seca até o sopé do Morro da Represa, na Rodovia SC 

405, seguindo pela linha de cumeada até o ponto mais alto do Morro do Córrego Grande. 

Parágrafo Único - A sede do Distrito será a localidade do Campeche. 

Art. 3º - Em consonância com esta Lei, fica criada a Administração Distrital (Intendência) do Distrito do Campeche. 

Art. 4º - Fica criado 01 (um) cargo de Administrador Distrital, referido no Art. 3º, desta Lei. 

Art. 5º - As delimitações de que trata esta Lei, estão demarcadas no mapa anexo em escala 1:50.000, que fica sendo parte 

integrante da mesma. 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

DOE – 03/1/96 

Paço Municipal em Florianópolis, aos 21 de dezembro de 1995. 

 

SÉRGIO JOSÉ GRANDO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


