
LEI COMPLEMENTAR n. 180, DE 15 DE JULHO DE 2011. 
 
 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR n. 74, 
DE 6 DE SETEMBRO DE 2005, MODIFICADA PELA 
LEI COMPLEMENTAR n. 178, DE 12 DE JULHO DE 
2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, 

NELSON TRAD FILHO, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado 
de Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º. Ficam alterados os dispositivos da Lei Complementar 

n. 74, de 6 de setembro de 2005, modificada pela Lei Complementar n. 178, 
de 12 de julho de 2011, que dispõem sobre o ordenamento do uso e da 
ocupação do solo do Município de Campo Grande, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 

“Art. 8º - .... 
 

Parágrafo único - A descrição do perímetro urbano do 
distrito sede do município de Campo Grande, começa no marco M-01, 
definido pela coordenada geográfica de Latitude 20°22'13,34"Sul e 
Longitude 54°33'53,37" Oeste, Datum SAD-69 e pela coordenada plana 
UTM N 7.745.643,6917m e E 754.190,2723m, referida ao meridiano 
central 57° WGr; deste, seguindo com distância de 3.368,643 m e azimute 
plano de 105°20'03" chega-se ao marco M-02, deste, seguindo com 
distância de 777,069 m e azimute plano de 212°12'32" chega-se ao marco 
M-03, deste, seguindo com distância de 1.981,561 m e azimute plano de 
236°02'29" chega-se ao marco M-04, deste, seguindo com distância de 
401,359 m e azimute plano de 169°16'04" chega-se ao marco M-05, 
deste, seguindo com distância de 2.664,573 m e azimute plano de 
157°31'57" chega-se ao marco M-06, deste, seguindo com distância de 
313,882 m e azimute plano de 114°48'10" chega-se ao marco M-07, 
deste, seguindo com distância de 1.434,744 m e azimute plano de 
70°30'50" chega-se ao marco M-08,  deste, seguindo com distância de 
1.745,105 m e azimute plano de 41°04'37" chega-se ao marco M-09, 
deste, seguindo com distância de 740,471 m e azimute plano de 
81°54'42" chega-se ao marco M-10, deste, seguindo com distância de 
91,126 m e azimute plano de 64°30'18" chega-se ao marco M-11, deste, 
seguindo com distância de 4.568,516 m e azimute plano de 174°21'33" 
chega-se ao marco M-12, deste, seguindo com distância de 1.352,144 m 
e azimute plano de 264°20'20" chega-se ao marco M-13, deste, seguindo 
com distância de 2.625,530 m e azimute plano de 169°21'29" chega-se ao 
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marco M-14, deste, seguindo com distância de 1.558,923m e azimute 
plano de 231°52'20" chega-se ao marco M-14A, deste, seguindo com 
distância de 573,899m e azimute plano de 200°50'29" chega-se ao marco 
M-14B, deste, seguindo com distância de 1.066,755 m e azimute plano de 
192°29'56" chega-se ao marco M-14C, deste, seguindo com distância de 
1.467,909 m e azimute plano de 59°29'29" chega-se ao marco M-14D, 
deste, seguindo com distância de 1.591,358 m e azimute plano de 
153°56'39" chega-se ao marco M-14D1, deste, seguindo com distância de 
232,791 m e azimute plano de 310°54'34" chega-se ao marco M-14D2, 
deste, seguindo com distância de 571,730 m e azimute plano de 
308°31'09" chega-se ao marco M-14D3, deste, seguindo com distância de 
78,179 m e azimute plano de 298°06'16" chega-se ao marco M-14D4, 
deste, seguindo com distância de 102,231 m e azimute plano de 
284°45'45" chega-se ao marco M-14D5, deste, seguindo com distância de 
103,031 m e azimute plano de 269°37'51" chega-se ao marco M-14E, 
deste, seguindo com distância de 1.945,668 m e azimute plano de 
261°30'02" chega-se ao marco M-14F, deste, seguindo com distância de 
92,881 m e azimute plano de 267°34'23" chega-se ao marco M-14G, 
deste, seguindo com distância de 56,593 m e azimute plano de 
283°39'04" chega-se ao marco M-14H, deste, seguindo com distância de 
47,558 m e azimute plano de 290°32'44" chega-se ao marco M-14I ,deste, 
seguindo com distância de 59,314 m e azimute plano de 297°49'43" 
chega-se ao marco M-14J, deste, seguindo com distância de 27,076 m e 
azimute plano de 306°12'52" chega-se ao marco M-14K, deste, seguindo 
com distância de 713,206 m e azimute plano de 281°12'17" chega-se ao 
marco M-14L, deste, seguindo com distância de 1.220,659 m e azimute 
plano de 231°52'20" chega-se ao marco M-15, deste, seguindo com 
distância de 605,551 m e azimute plano de 165°13'23" chega-se ao marco 
M-16, deste, seguindo com distância de 2.158,311 m e azimute plano de 
220°41'15" chega-se ao marco M-17, deste, seguindo com distância de 
369,208 m e azimute plano de 183°29'48" chega-se ao marco M-18, 
deste, seguindo com distância de 967,381 m e azimute plano de 
156°32'35" chega-se ao marco M-19, deste, seguindo com distância de 
2.456,586 m e azimute plano de 159°19'43" chega-se ao marco M-20, 
deste, seguindo com distância de 700,484 m e azimute plano de 
184°29'33" chega-se ao marco M-21, deste, seguindo com distância de 
1.727,698 m e azimute plano de 211°59'17" chega-se ao marco M-22, 
deste, seguindo com distância de 2.594,588 m e azimute plano de 
235°47'25" chega-se ao marco M-23, deste, seguindo com distância de 
1.118,433 m e azimute plano de 267°26'06" chega-se ao marco M-24, 
deste, seguindo com distância de 959,099 m e azimute plano de 
341°01'40" chega-se ao marco M-25, deste, seguindo com distância de 
663,486 m e azimute plano de 340°02'51" chega-se ao marco M-26,  
deste, seguindo com distância de 795,263 m e azimute plano de 
306°01'18" chega-se ao marco M-27, deste, seguindo com distância de 
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512,174 m e azimute plano de 300°43'36" chega-se ao marco M-28, 
deste, seguindo com distância de 350,945 m e azimute plano de 
277°15'41" chega-se ao marco M-29, deste, seguindo com distância de 
305,975 m e azimute plano de 201°33'03" chega-se ao marco M-29A, 
deste, seguindo com distância de 1.823,047 m e azimute plano de 
228°13'21" chega-se ao marco M-29B, deste, seguindo com distância de 
1.042,841 m e azimute plano de 299°05'04" chega-se ao marco M-29C, 
deste, seguindo com distância de 688,648 m e azimute plano de 
289°09'27" chega-se ao marco M-30, deste, seguindo com distância de 
69,854 m e azimute plano de 254°15'46" chega-se ao marco M-31, deste, 
seguindo com distância de 634,682 m e azimute plano de 284°41'14" 
chega-se ao marco M-32, deste, seguindo com distância de 2.125,734 m 
e azimute plano de 306°37'58" chega-se ao marco M-33, deste, seguindo 
com distância de 1.092,749 m e azimute plano de 314°50'33" chega-se ao 
marco M-34, deste, seguindo com distância de 2.511,525 m e azimute 
plano de 293°12'53" chega-se ao marco M-35, deste, seguindo com 
distância de 574,788 m e azimute plano de 302°49'55" chega-se ao marco 
M-36, deste, seguindo com distância de 5.514,375 m e azimute plano de 
320°44'51" chega-se ao marco M-37,  deste, seguindo com distância de 
962,636 m e azimute plano de 223°08'53" chega-se ao marco M-38, 
deste, seguindo com distância de 2.513,411 m e azimute plano de 
316°56'50" chega-se ao marco M-39, deste, seguindo com distância de 
1.572,094 m e azimute plano de 336°38'32" chega-se ao marco M-40, 
deste, seguindo com distância de 641,814 m e azimute plano de 
356°51'40" chega-se ao marco M-41, deste, seguindo com distância de 
88,254 m e azimute plano de 356°51'40" chega-se ao marco M-42, deste, 
seguindo com distância de 104,412 m e azimute plano de 84°44'43" 
chega-se ao marco M-43, deste, seguindo com distância de 2.008,657 m 
e azimute plano de 84°44'43" chega-se ao marco M-44, deste, seguindo 
com distância de 3.233,323 m e azimute plano de 63°21'16" chega-se ao 
marco M-45, deste, seguindo com distância de 818,569 m e azimute plano 
de 11°53'49" chega-se ao marco M-46, deste, seguindo com distância de 
6.092,283 m e azimute plano de 59°12'44" chega-se ao marco M-47, 
deste, seguindo com distância de 259,195 m e azimute plano de 
59°12'40" chega-se ao marco M-48, deste, seguindo com distância de 
123,236 m e azimute plano de 284°35'21" chega-se ao marco M-49, 
deste, seguindo com distância de 468,184 m e azimute plano de 
284°35'31" chega-se ao marco M-50, deste, seguindo com distância de 
250,424 m e azimute plano de 284°35'37" chega-se ao marco M-51, 
deste, seguindo com distância de 295,800 m e azimute plano de 
44°36'03" chega-se ao marco M-52, deste, seguindo com distância de 
1.075,094 m e azimute plano de 44°36'00" chega-se ao marco M-53, 
deste, seguindo com distância de 530,759 m e azimute plano de 
96°56'39" chega-se ao marco M-54, deste, seguindo com distância de 
955,108 m e azimute plano de 57°39'55" chega-se ao marco M-55, deste, 
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seguindo com distância de 1.214,744 m e azimute plano de 61°17'09" 
chega-se ao marco M-56, deste, seguindo com distância de 406,225 m e 
azimute plano de 60°02'13" chega-se ao marco M-57, deste, seguindo 
com distância de 1.223,050 m e azimute plano de 63°01'29"  chega-se ao 
marco M-58, deste, seguindo com distância de 6.059,125 m e azimute 
plano de 66°15'58" chega-se ao marco M-59, deste, seguindo com 
distância de 239,076 m e azimute plano de 66°41'41" chega-se ao marco 
M-60, deste, seguindo com distância de 349,773 m e azimute plano de 
73°27'36" chega-se ao marco M-01, fechando assim o polígono, com o 
perímetro total de 97.423,16 m (noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e 
três metros e dezesseis centímetros) e área total intraperimetral de 
35.766,15 ha (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis, vírgula 
quinze hectares). 

 

Art. 14 - .................  

I - ......... 

II - .......... 

III - ......... 

IV - ........ 

V - ........ 

a) ......... 

b) polígono 2 formado por: Rua Castelnuevo, Estrada 
EW-1, linha do Perímetro Urbano (M-13, M-14, M-14A, M-14B, M-14C, M-14D, 
M-14D1, M-14D2, M-14D3, M-14D4, M-14D5, M-14E, M-14F, M-14G, M-
14H, M-14I, M-14J, M-14K, M-14L e M-15), trilhos da RFFSA, Anel 
Rodoviário, Rua José Nogueira Vieira;  

c) .... 

VI - ........ 

a) .... 

b) .... 

c) ........ 

d) .... 

e) .... 

VII - .... 

VIII - .... 

IX - .... 

X - .... 

XI - .... 

XII - .... 
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XIII - ........ 

Parágrafo único - ....” (NR) 

 
Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação.  
 

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE JULHO DE 2011.  
 
 
 
 

NELSON TRAD FILHO 
Prefeito Municipal 
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