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ANEXO N. o 2 DO DECRETO-LEI
N.° 9.O5, Mi', 12- DE MARÇO DE

1946

Limites municipais e divisas interdis•
fritais em que se Nascia o quadro
territorial administrattro e jlieaCt(1.•
rio do território.

1 - Município de Bela Vista (N.° 1)
a - Limites municipais

1 - Com o Município de Pôrto
Murtinho:

Carnaça na confluência dos rios Ao
e Perdido, sraue por ata rio até a
sra mais alta cabeceira na serra da
Bodo:arena.

2 - Com o Município de Mi-
randa:

Começa na serra da Bodoquena,
mais alta cabeceira do rio Perdido. se-
gue em linha reta até a mais alta
cabeceira do rio Prata, pelo qual des-
ce até sua foz no rio Mirando.

3 - . Com o Município de Nica-
que:

Começa na foz do rio da Prata no
rio Miranda, segue por èste rio até
o paredão da serra do Amainbai.

4 - Com o Munitípio de F3llia
Porá:

Começa no paredão da serra do
Aniambai no rio Miranda, srgue pela
referido paredão até a nascente rin
rio da Estréia, na fronteira com a f't
pública do Paraguai.

5 - Com a República do Para-
guai:

Começa na linha de limite intea-
nacional com a República do Para-
guai: na nascente do rio Estréia 1- o
paredão da serra do Amambai, segue
a referida linha até a foz do rio Ara
no rio Perdido.

b - Limites interdistritais
1 - Entre os distritos de Be!1

Vista e Caracol:
Começa no rio Apa na foz do ala

Caracol, segue por êste ria até a sua
mais alta cabeceira na serra da Bo-
doquena: dai, continua por uma tinas
reta, até a cabeceira do rio da Prata.
2 - Município de Dourados (N.° :: n

a - Limites municipais
1 - Com o Município de Mara.

cajú:
-Começa na foz do córrego Cabecei-

ra. do Encravado no rio Santa Maria,
desce por êste rio até a sua foz to
rio Brilhante.

2 - Com o Estado Ca Mato
Grosso:

Começa na foz do córreao Santa
Maria no rio Brilhante, desce por êst a
rio até a sua foz no rio Ivinheima.,
continua por éste rio até a sua foz na
rio Paraná.

3 - Com o Estado do Paraná:
Começa na foz do rio Ivinheima no

rio Paraná, desce por éste até a foz da
rio 'vai, na linha de limite entre o
Estado do Paraná e o Território do
Iguaçú.

4 - Com o 'Territódo do Iguaçn:
Começa na foz do rio 'vai no da

Paraná, na linha de limite entre o
Estado do Paraná e o Território Co
Iguaçú, segue a referida linha até o
ponto fronteiro à foz do rio Amam-
bal.

5 - Com o Município de Ponta
Porã:

Começa no rio Paraná, na foz Lo
rio Amainbal, sobe por êste rio até a
foz do rio Piratinl, continua por 'es:e
rio até a foz do rio Bom Jeito, pelo
qual sobe até 'a sua nascente; dai,
prossegue por uma linha reta à nas-
cente do rio Parcola, por êste rio
abaixo até a sua foz no arroio Ta-
quara, pelo qual continua até a sua
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foz no rio Doueados, segue por éste
rio até a foz de. Guarlroba, peio qual
sobe até sua nasceute; dai, por uma
linha reta segue até a nascente do
córrego do Encravado; desce por iate
carrego até sua foz no rio .Santa Ma-
ala .

b	 Limites interdintritals
1 — Entre 03 distritos de Jutf ex-

Santa Luzia e Dourados:
Começa no rio Ameanaaí na foi do

ribeirão Taquara, segue por (lote aci-
ma até sua nate:e:ente, dai, prossegue
por uma linha reta até alcançar a
principal nascente do ribeirão São
Francisco, por éste abaixo até sua. foz
no rio Dourados, desce por .aste 'até
sua barra, no rio Brilhante.
3 — :Município de Maracajú (Na 21

a — Limites municipais
1 — Com o Municiai° C:e Na-

que:
Contrça no rio Feio, no paredão da

:arra do Aniambai ou aLara.aajú,. eae
gila por éste pare.daa .até o ribeinte
Corumbá. .

2 — Com o Estado de Mate
Grosso:

Começa no ribeirao Corumbá, se-
gue por êste acima até a foz do rio
Cangalha, pelo qual sobe até sua nas-
cente, dal alcança o divisor de águas
do rio Brilhante e do ribeirão Buriti
ou Américo; segue por éste divisor
até a- nascente do rio Brilhante, pelo
qual desce até 'sua foz no rio Santa
Maria.

3 — Com o Muniaialo de Doura-
dos:

Começa no rio Brilhante, na foz do
Santa Maria, pelo qual sobe até a fon
do eórreeo -Cabeceira do Encravado.

4 — Com- o Município de Ponta
Porá':

Começa na foz do córrego Cabeceira
do Encravado, no . rio Santa Maria,
sobe por éste até a barra do ribei-
rão Passa Cinco, prossegue por êste
acima até sua nascente, dai, continua
por uma linha reta até a cabeceira -do
rio Feto, pelo qual desce, até ao pa-
redão da serra do Aniambal.

b) Limites inteadietritais:

1 — Entre os distritos de Mara-
' cajú e "Eia-ai:ia ex-Vista Ale-

gre:
Começa no rio Santa Maria, na foz

do córrego Barreiro, sobe Por êste
até mia • principal •natcente no espi-
gão divisor de águas do rio Cachoei-
ra. segue pelo referido espigão até a
principal - cabeceira do .ribeirão -Bre,
são, continua por êste abaixo -até sua
barra no" tio Cachoeiraaprossegue por

easte até a foz do ribeirão Forquilha,
pio qual sobe até sua nascente no
espigão divisor de águas' do rio Santa
Gertaudes,• dai continua pelo dito es-
pigão até a cabeceira do ribeirão Cipó,
prossegue por éste abaixo até o rio
Santa Gertrudes, pelo qual sobe 'até
o divisor de águas dos rios Paraná e
Paraguai, alcançando o mencionado
divisor, continua por éste até encon-
trar a principal nascente do rio Nioao
Otte, pelo qual desce até o limite mu-
aicipal entre Maracajú e Nioaque.

— Município de Miranda (N.° 5)
a1 Limites municipais:

1 — Com a República do Paraguai:
Começa na foz do rio Nabileque, no

rio Paraguai segue por êste acima até
cleroutar o desaguadouro da Baia Ne-
gro. na latitude 200 8' 55" Sul.

2 — Com a República da Bolívia:
Começa no rio Paraguai no ponto

fronteiro ao desaguadouro da Baía-
Negra. naaaatitude 200 8' 55" Sul na
linha de limite internacional, segue

á referida linha até. o ponto da mar-
gem direito .tici rio Paraguai a nove
(9) quilômetros em linha reta do for-
te Coimbra.

3 — Com o Estado de Mato. Gros-
so: -	 a

Começa à margem direita do rio Pa-
raguai, á nove (9) quilómetros em li-
nha reta do forte Coimbra, segne por
éste rio até a foz do rio Miranda, con-
tinua por 'iate, até a foz do rio Aqui-
dauana, prossegue por êste, até- a foz
do Agacha pelo qual sobe até sua nas-
Cante, dai em linha .reta ata a prin-
cipal cabeceira do ribeirão Taquaral,
desce por êste até sua desembocadu-
ra no rio Miranda e por êste acima
até a barra do rio Nioaque.

4 — Com o Município de Nipaque:
• Começa na foz do rio Nioaque no
gip Miranda, segue por èste acima até
a foz do rio da Prata.
• — Com o Município de Bela Vis-
;	 ta:

Começa no rio Miranda, na foz do
rio da Prata, sobe por êste • até. sua
mais alia cabeceira na seara da:BOdo-
quem, dai continua por uma reta até
alcançar a mais alta cabeceira :do rio
Perdido.	 .

6 — Com o Munialpio de ' Pôrto
Murtinho:

Começa no rio Perdido, na serra -dei
Bodoquena, segue por esta até a mais
alta cabeceira do rio Niutaca, pelo
dual desce até sua foz no rio Nabile-
que, desce por este até sua barra no
aio Paraguai.

b) Limites interdistritais:
1 — Entre as distritos de Miran-

da e Rincão Bonito exeBo-
tino:

Começa no rio Miranda, na foz do
ribeirão da Onça segue por iate acima
até sua nascente, daí em linha reta
até ao ribeirão do Peixe na foz do
córrego Pitangueira; sobe por êste até
sua mais alta cabeceira na serra da
Bodoquetia.

2 —Entre os distritos de -Miran-
da e -Pôrto Esperança:

Começa na . mais alta «cabeceira do
alo Niutaca,•na serra da Bodoquena,.
segue por esta-até a confluência do
rio -Vermelho no rio Miranda.

5—Município de Nioaque (N.° 4)
a) Limites municipais:

1	 Com o. Município de Miran-
: da: —

e Começa na foz do ribeirão da .Pra-
ta- no rio. Miranda, segue por êste
abaixo até a foz do rio.Nloaque.

2 — Com o-Estado de Mato Gros-
so:

Começa no .rio Miranda, na foz do
rio Nioaque, sobe por iate até a foz
do córrego Jacarezinho, pelo calai sobe
até sua nascente, -daí continua por
uma linha reta- até .a cabeceira-do cór-
rego Laranjeira, desce por Cate até sua
foz no ribeirão Carandá, desce, por
êste até a foz do ribeirão Buriti, dal,
prossegue por uma linha -reta até a
confluência do córrego Espenidlo na
Ribeirão Taquaruçu, pelo qual sobe
até a foz do ribeirão Corumbá, e por
êste acima até o paredão da Serra do
Amambaí.

— Com o Municiai° de Maca-
caju:

Começa no ribeirão Corumbá no pa-
redão da serra do Amambal ou Ma-
racaju, segue por êste até o rio Feio.

'4) — Com o Município de Ponta
Porã:

Começa no rio Peio, no paredão da
serra do Amainleal, segue por éste pa-
redão até encontrar o rio Miranda.

— Com ti Município de Bela
Vista:

Começa no paredão da serra do
Arnarnbai, no rio Miranda,eppr iate
abaixo até a foz do rio da Prata.

ab) Limitas interdistritais
.• . 1)	 Entre os' distritos de Nioa-

que e Guia Lopes da Laguna:
Começa no rio Miranda, na con-

fluência com o rio Ariranha, segue
por èste acima até sua principal nas-
cente, daí continua por uma linha reta
até a mais. próxima cabeceira do ri-
beiráó • Canindezinhoi . prossegue por
êste abaixo até sua barra, no ribeirão
Caníndé pelo- qual sobe . até a barra
do ribeiro Buriti, por "aasee acima até
a divisa CM' OS Municípios de Nioaque
e alarracaju.	 '
6) — aluàicipio de Ponta Porã (N.° 6)

a) Limites municipais
1)	 Com o ealunicipio de Bela

Vista:
Começa na fronteira com a Repú-

blica do Paraguai, na naozanto do rio
da. Estréia, no -paredão da serra dó
Amambal, segue por êste .paredão até
encontrar o rio Miranda.

.2) — Com o Município de Nioaque:
Cotheça no rio Miranda, no' paredão

da : serra da Amambaí, segue. por éste
paredão até- encontrar o:rlo Feio.

3) — dam o MuniciPlo de Mora-
.caju:.	 ,

Começa no paredão da serra Amam-
bal na rio Peia 'por Cote rio acima até
sua nascente, daí prcesague por uma
reta ata .a nascente do ribeira() Passo
Cinco, pelo qual desce até sua barra
no rio Santa- Maria, continua, descen-
do por êste até a foz do córrego Ca-
beceira do Encravado.

4) — Corá o Município de Dou-
rados:

Começa no tio Santa Maria, na foz
do córrego ;Cabaceira dé Encravado,
sobe -por êste até sua pascente, dal
prossegue pôr unia reta à nascente do
arroio Guaiiráa, continua por êste
até sua barra no rio Dourados, desce
por êste até a foz do arroio " Taquara,
pelo qual sobe até a:barra do córrego
Parcola, segue por êste acima até sua'
nascente, daí ' condam per unia linha
reta -até a nascente do córrego Bone
Geitoadescendo por ale até sua . barra
no arroio Piratini, pelo qual desce até
sua foz no rio Amarnbaí por êste abale
Xo até'sua faz na rio 'Paraná.

- 5) — Com o Território do Iguaçu:
—Começa-na-foz do rio Amambal no
rio Paraná, segue por este abajao até
o marco internacional, início aom, a
fronteira coni o - Paraguai, polia° aci-
ma dá cachoeira das. Sete Quedas.

-6. 	 Com 'a República do "Pa-
7raguai:	 -	 '

Começa-no- marco Internacional,
.acima: da c-achoera das Sete -Quedas,
nó rio Paraná,anos pontos mais altos
das searas de Maracaju e Aniambai,
'segue -pela linha de limite internacio-
nal, -até a nascente do ria Estréia no
paredão :da- serra do ,Amarnbaí.
,	 •	 Limites interdiStritais

— Entre os distritos de-Ponta
Porã e Bocajá ex-Lagunita:

Começa no rio Aminnbaf,.na foz do
rio • GPembeperi, sobe poi este até a
barra :do arrolo :da Ponte, segue por
éste acima até sua cabeceira mais se-
tentriónal, daí, prossegue por uma li-
nha reta até a cabeceira do mais pró-
ximo afluente do arroio Glória; desce
por êste afluente até Sim barra no re-
ferido' arroio, dai, continua por unia
linha reta até a mais próxima nascen-
te do ribeirão Boa Vista, segue por
este abaixo até nua foz no rio São João
pelo qual desce até sua foz no rio
Dourados.

:•-• Entre os distritos de Ponta
Porii. e Cabeceira do Apa:

Começa na cabeceira do ribalta°
-anta Virgínia, pelo qual desce até

DECRETO-LEI N.° 9.039 DE 13 DE
MARÇO DE 1946

Altera ,sent aumento cit: despesa, o Or-
çamento Geral da 1:epültlica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, d(creta:

Art. I.* Ficam feitas, ao Anexo
14 --e lefinistérioda Ag: •lcultara, do Or-
çamento Geral da Reutlblica (Decre-

sua foz no rio Dourados, continua -por'
'este abaixo até a foz do cõrreno Gua-
riroba.
• 3) — Entre os distritos de Ponta

Porã e Antônio João:
Começa na mais alta cabeceira

rio Corrente, pelo qual desce até sua
barra no rio Amambaf.
. 4) — Entre os distritos de Ponta

Porã e Amainbai ex-Patrimônia
União:

Começa na barra do rio Correntes
no rio Arnambai, segue por êste até a
foz do rio Guembaperi no rio
Anianibaí.

5) -- Entre os distritos ea Bocajá
ex-Lagunita e Arnambai ex-Pa-
trimónio da União:

Começa na foz do rio Guembeperi,
no .rio Atnambaí, -desce por ate- até
a foz do-arrolo Piratini.

6 — Entre os distritos de António
João e Amambaí ex-Patrí-
/nônio:

Coiraça na barra do areal( São Car-
los, ao rio Ubeba sobe por êste até..
sua cabeceira prinCipal, dal prossegue
par unia linha :reta até a cabeceira do
arroio Moroti, continua por iate -abai-
xo até sua fez no rio Amainbai, pelo
qual desce até a barra do arroio Cor-
rentes.

7 — Entre os distritos ie Igatend
e Antônio Jcão:

Começa na cabaceira mais alta do
arroio alocoim;pelo qual desce-até sua
foz no rio Igatemi, segue por êste
abaixo até sua barra no ribeirão
Iquitã, continua por éste acima até
a foz do Inhaaaru, sobe por êste até
sua nascente, daí, em -linha reta, ai-.
caliça a.nascenteado arroio São Car-
los, pelo qual deece até sua barra no
rio Inhobi.

8— Entre os distritos. de
e Igateini:

Começa na barra do arroio .São Car-
los no rio Inhobi, desce eor iate até
a foz do ribeirão Ibera .:Iforoti, sobe
por êste até a . barra do arrio Mar-
calino, prossegue por Cate aeé sua nas-
cente mais setentrional, ciai, continua
por tuna 'linha, .que cruzando o rio
Emboroeai, ' alcança 'a mais; alta cabe-
ceira do Tujuri, pelo qual desce até

e.sua- barra no rio Amanabaí.
7 —Manicipici de Pôrto-Mut:Unho (Nú-

mero 7)	 "
a) Limites munioipais

-	 Com 'o Município de Mi-
tranda:	 ,

. começa no rio Paraguai, na. barra
do rio Nabileque, sobe por.êsta até. •
foz do rio•Niutaca, • pelo qual sobe até
sua: principal cabeceira na serra da
Borloquenti, ,prosseglie por . esta serra
até tencontrar o - rio Penlido. •

2 — Com o Munielpio de Bela
Vista: ,

Começa na serra da :Bodoquena
mais alta cabeceira .do ria Perdido,
*desde por iate até sua f5 no rio Apa.

3 — com a República do Para-
guai: '

Começa na foz do elo Perdido nt.)
rio 'Apa, segue pela' linha; de limite
internacional até a foz do Nabileque. =a;

b) Limite interilistrital
O Município só possuí um distrito.
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foz no rio Doueados, segue por éste
rio até a foz de. Guarlroba, peio qual
sobe até sua nasceute; dai, por uma
linha reta segue até a nascente do
córrego do Encravado; desce por iate
carrego até sua foz no rio .Santa Ma-
ala .

b	 Limites interdintritals
1 — Entre 03 distritos de Jutf ex-

Santa Luzia e Dourados:
Começa no rio Ameanaaí na foi do

ribeirão Taquara, segue por (lote aci-
ma até sua nate:e:ente, dai, prossegue
por uma linha reta até alcançar a
principal nascente do ribeirão São
Francisco, por éste abaixo até sua. foz
no rio Dourados, desce por .aste 'até
sua barra, no rio Brilhante.
3 — :Município de Maracajú (Na 21

a — Limites municipais
1 — Com o Municiai° C:e Na-

que:
Contrça no rio Feio, no paredão da

:arra do Aniambai ou aLara.aajú,. eae
gila por éste pare.daa .até o ribeinte
Corumbá. .

2 — Com o Estado de Mate
Grosso:

Começa no ribeirao Corumbá, se-
gue por êste acima até a foz do rio
Cangalha, pelo qual sobe até sua nas-
cente, dal alcança o divisor de águas
do rio Brilhante e do ribeirão Buriti
ou Américo; segue por éste divisor
até a- nascente do rio Brilhante, pelo
qual desce até 'sua foz no rio Santa
Maria.

3 — Com o Muniaialo de Doura-
dos:

Começa no rio Brilhante, na foz do
Santa Maria, pelo qual sobe até a fon
do eórreeo -Cabeceira do Encravado.

4 — Com- o Município de Ponta
Porá':

Começa na foz do córrego Cabeceira
do Encravado, no . rio Santa Maria,
sobe por éste até a barra do ribei-
rão Passa Cinco, prossegue por êste
acima até sua nascente, dai, continua
por uma linha reta até a cabeceira -do
rio Feto, pelo qual desce, até ao pa-
redão da serra do Aniambal.

b) Limites inteadietritais:

1 — Entre os distritos de Mara-
' cajú e "Eia-ai:ia ex-Vista Ale-

gre:
Começa no rio Santa Maria, na foz

do córrego Barreiro, sobe Por êste
até mia • principal •natcente no espi-
gão divisor de águas do rio Cachoei-
ra. segue pelo referido espigão até a
principal - cabeceira do .ribeirão -Bre,
são, continua por êste abaixo -até sua
barra no" tio Cachoeiraaprossegue por

easte até a foz do ribeirão Forquilha,
pio qual sobe até sua nascente no
espigão divisor de águas' do rio Santa
Gertaudes,• dai continua pelo dito es-
pigão até a cabeceira do ribeirão Cipó,
prossegue por éste abaixo até o rio
Santa Gertrudes, pelo qual sobe 'até
o divisor de águas dos rios Paraná e
Paraguai, alcançando o mencionado
divisor, continua por éste até encon-
trar a principal nascente do rio Nioao
Otte, pelo qual desce até o limite mu-
aicipal entre Maracajú e Nioaque.

— Município de Miranda (N.° 5)
a1 Limites municipais:

1 — Com a República do Paraguai:
Começa na foz do rio Nabileque, no

rio Paraguai segue por êste acima até
cleroutar o desaguadouro da Baia Ne-
gro. na latitude 200 8' 55" Sul.

2 — Com a República da Bolívia:
Começa no rio Paraguai no ponto

fronteiro ao desaguadouro da Baía-
Negra. naaaatitude 200 8' 55" Sul na
linha de limite internacional, segue

á referida linha até. o ponto da mar-
gem direito .tici rio Paraguai a nove
(9) quilômetros em linha reta do for-
te Coimbra.

3 — Com o Estado de Mato. Gros-
so: -	 a

Começa à margem direita do rio Pa-
raguai, á nove (9) quilómetros em li-
nha reta do forte Coimbra, segne por
éste rio até a foz do rio Miranda, con-
tinua por 'iate, até a foz do rio Aqui-
dauana, prossegue por êste, até- a foz
do Agacha pelo qual sobe até sua nas-
Cante, dai em linha .reta ata a prin-
cipal cabeceira do ribeirão Taquaral,
desce por êste até sua desembocadu-
ra no rio Miranda e por êste acima
até a barra do rio Nioaque.

4 — Com o Município de Nipaque:
• Começa na foz do rio Nioaque no
gip Miranda, segue por èste acima até
a foz do rio da Prata.
• — Com o Município de Bela Vis-
;	 ta:

Começa no rio Miranda, na foz do
rio da Prata, sobe por êste • até. sua
mais alia cabeceira na seara da:BOdo-
quem, dai continua por uma reta até
alcançar a mais alta cabeceira :do rio
Perdido.	 .

6 — Com o Munialpio de ' Pôrto
Murtinho:

Começa no rio Perdido, na serra -dei
Bodoquena, segue por esta até a mais
alta cabeceira do rio Niutaca, pelo
dual desce até sua foz no rio Nabile-
que, desce por este até sua barra no
aio Paraguai.

b) Limites interdistritais:
1 — Entre as distritos de Miran-

da e Rincão Bonito exeBo-
tino:

Começa no rio Miranda, na foz do
ribeirão da Onça segue por iate acima
até sua nascente, daí em linha reta
até ao ribeirão do Peixe na foz do
córrego Pitangueira; sobe por êste até
sua mais alta cabeceira na serra da
Bodoquetia.

2 —Entre os distritos de -Miran-
da e -Pôrto Esperança:

Começa na . mais alta «cabeceira do
alo Niutaca,•na serra da Bodoquena,.
segue por esta-até a confluência do
rio -Vermelho no rio Miranda.

5—Município de Nioaque (N.° 4)
a) Limites municipais:

1	 Com o. Município de Miran-
: da: —

e Começa na foz do ribeirão da .Pra-
ta- no rio. Miranda, segue por êste
abaixo até a foz do rio.Nloaque.

2 — Com o-Estado de Mato Gros-
so:

Começa no .rio Miranda, na foz do
rio Nioaque, sobe por iate até a foz
do córrego Jacarezinho, pelo calai sobe
até sua nascente, -daí continua por
uma linha reta- até .a cabeceira-do cór-
rego Laranjeira, desce por Cate até sua
foz no ribeirão Carandá, desce, por
êste até a foz do ribeirão Buriti, dal,
prossegue por uma linha -reta até a
confluência do córrego Espenidlo na
Ribeirão Taquaruçu, pelo qual sobe
até a foz do ribeirão Corumbá, e por
êste acima até o paredão da Serra do
Amambaí.

— Com o Municiai° de Maca-
caju:

Começa no ribeirão Corumbá no pa-
redão da serra do Amambal ou Ma-
racaju, segue por êste até o rio Feio.

'4) — Com o Município de Ponta
Porã:

Começa no rio Peio, no paredão da
serra do Amainleal, segue por éste pa-
redão até encontrar o rio Miranda.

— Com ti Município de Bela
Vista:

Começa no paredão da serra do
Arnarnbai, no rio Miranda,eppr iate
abaixo até a foz do rio da Prata.

ab) Limitas interdistritais
.• . 1)	 Entre os' distritos de Nioa-

que e Guia Lopes da Laguna:
Começa no rio Miranda, na con-

fluência com o rio Ariranha, segue
por èste acima até sua principal nas-
cente, daí continua por uma linha reta
até a mais. próxima cabeceira do ri-
beiráó • Canindezinhoi . prossegue por
êste abaixo até sua barra, no ribeirão
Caníndé pelo- qual sobe . até a barra
do ribeiro Buriti, por "aasee acima até
a divisa CM' OS Municípios de Nioaque
e alarracaju.	 '
6) — aluàicipio de Ponta Porã (N.° 6)

a) Limites municipais
1)	 Com o ealunicipio de Bela

Vista:
Começa na fronteira com a Repú-

blica do Paraguai, na naozanto do rio
da. Estréia, no -paredão da serra dó
Amambal, segue por êste .paredão até
encontrar o rio Miranda.

.2) — Com o Município de Nioaque:
Cotheça no rio Miranda, no' paredão

da : serra da Amambaí, segue. por éste
paredão até- encontrar o:rlo Feio.

3) — dam o MuniciPlo de Mora-
.caju:.	 ,

Começa no paredão da serra Amam-
bal na rio Peia 'por Cote rio acima até
sua nascente, daí prcesague por uma
reta ata .a nascente do ribeira() Passo
Cinco, pelo qual desce até sua barra
no rio Santa- Maria, continua, descen-
do por êste até a foz do córrego Ca-
beceira do Encravado.

4) — Corá o Município de Dou-
rados:

Começa no tio Santa Maria, na foz
do córrego ;Cabaceira dé Encravado,
sobe -por êste até sua pascente, dal
prossegue pôr unia reta à nascente do
arroio Guaiiráa, continua por êste
até sua barra no rio Dourados, desce
por êste até a foz do arroio " Taquara,
pelo qual sobe até a:barra do córrego
Parcola, segue por êste acima até sua'
nascente, daí ' condam per unia linha
reta -até a nascente do córrego Bone
Geitoadescendo por ale até sua . barra
no arroio Piratini, pelo qual desce até
sua foz no rio Amarnbaí por êste abale
Xo até'sua faz na rio 'Paraná.

- 5) — Com o Território do Iguaçu:
—Começa-na-foz do rio Amambal no
rio Paraná, segue por este abajao até
o marco internacional, início aom, a
fronteira coni o - Paraguai, polia° aci-
ma dá cachoeira das. Sete Quedas.

-6. 	 Com 'a República do "Pa-
7raguai:	 -	 '

Começa-no- marco Internacional,
.acima: da c-achoera das Sete -Quedas,
nó rio Paraná,anos pontos mais altos
das searas de Maracaju e Aniambai,
'segue -pela linha de limite internacio-
nal, -até a nascente do ria Estréia no
paredão :da- serra do ,Amarnbaí.
,	 •	 Limites interdiStritais

— Entre os distritos de-Ponta
Porã e Bocajá ex-Lagunita:

Começa no rio Aminnbaf,.na foz do
rio • GPembeperi, sobe poi este até a
barra :do arrolo :da Ponte, segue por
éste acima até sua cabeceira mais se-
tentriónal, daí, prossegue por uma li-
nha reta até a cabeceira do mais pró-
ximo afluente do arroio Glória; desce
por êste afluente até Sim barra no re-
ferido' arroio, dai, continua por unia
linha reta até a mais próxima nascen-
te do ribeirão Boa Vista, segue por
este abaixo até nua foz no rio São João
pelo qual desce até sua foz no rio
Dourados.

:•-• Entre os distritos de Ponta
Porii. e Cabeceira do Apa:

Começa na cabeceira do ribalta°
-anta Virgínia, pelo qual desce até

DECRETO-LEI N.° 9.039 DE 13 DE
MARÇO DE 1946

Altera ,sent aumento cit: despesa, o Or-
çamento Geral da 1:epültlica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, d(creta:

Art. I.* Ficam feitas, ao Anexo
14 --e lefinistérioda Ag: •lcultara, do Or-
çamento Geral da Reutlblica (Decre-

sua foz no rio Dourados, continua -por'
'este abaixo até a foz do cõrreno Gua-
riroba.
• 3) — Entre os distritos de Ponta

Porã e Antônio João:
Começa na mais alta cabeceira

rio Corrente, pelo qual desce até sua
barra no rio Amambaf.
. 4) — Entre os distritos de Ponta

Porã e Amainbai ex-Patrimônia
União:

Começa na barra do rio Correntes
no rio Arnambai, segue por êste até a
foz do rio Guembaperi no rio
Anianibaí.

5) -- Entre os distritos ea Bocajá
ex-Lagunita e Arnambai ex-Pa-
trimónio da União:

Começa na foz do rio Guembeperi,
no .rio Atnambaí, -desce por ate- até
a foz do-arrolo Piratini.

6 — Entre os distritos de António
João e Amambaí ex-Patrí-
/nônio:

Coiraça na barra do areal( São Car-
los, ao rio Ubeba sobe por êste até..
sua cabeceira prinCipal, dal prossegue
par unia linha :reta até a cabeceira do
arroio Moroti, continua por iate -abai-
xo até sua fez no rio Amainbai, pelo
qual desce até a barra do arroio Cor-
rentes.

7 — Entre os distritos ie Igatend
e Antônio Jcão:

Começa na cabaceira mais alta do
arroio alocoim;pelo qual desce-até sua
foz no rio Igatemi, segue por êste
abaixo até sua barra no ribeirão
Iquitã, continua por éste acima até
a foz do Inhaaaru, sobe por êste até
sua nascente, daí, em -linha reta, ai-.
caliça a.nascenteado arroio São Car-
los, pelo qual deece até sua barra no
rio Inhobi.

8— Entre os distritos. de
e Igateini:

Começa na barra do arroio .São Car-
los no rio Inhobi, desce eor iate até
a foz do ribeirão Ibera .:Iforoti, sobe
por êste até a . barra do arrio Mar-
calino, prossegue por Cate aeé sua nas-
cente mais setentrional, ciai, continua
por tuna 'linha, .que cruzando o rio
Emboroeai, ' alcança 'a mais; alta cabe-
ceira do Tujuri, pelo qual desce até

e.sua- barra no rio Amanabaí.
7 —Manicipici de Pôrto-Mut:Unho (Nú-

mero 7)	 "
a) Limites munioipais

-	 Com 'o Município de Mi-
tranda:	 ,

. começa no rio Paraguai, na. barra
do rio Nabileque, sobe por.êsta até. •
foz do rio•Niutaca, • pelo qual sobe até
sua: principal cabeceira na serra da
Borloquenti, ,prosseglie por . esta serra
até tencontrar o - rio Penlido. •

2 — Com o Munielpio de Bela
Vista: ,

Começa na serra da :Bodoquena
mais alta cabeceira .do ria Perdido,
*desde por iate até sua f5 no rio Apa.

3 — com a República do Para-
guai: '

Começa na foz do elo Perdido nt.)
rio 'Apa, segue pela' linha; de limite
internacional até a foz do Nabileque. =a;

b) Limite interilistrital
O Município só possuí um distrito.
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