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LEI N” 186/2005 de 13 de junho de 2005.

EMENTA:

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE 
LOGRADOUROS, PRÉDIO PÚBLICOS E 
NUMERAÇÃO DOS PRÉDIOS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE 
BARRA DE GUABIRABA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" - A denominação dos prédios e logradouros públicos serão dadas através de lei e 
sua inscrição far-se-á, obrigatoriamente por meio de placas afixadas nos prédios, nos 
muros, nas esquinas ou em outro local conveniente.

Art. 2° - Para denominação dos prédios e logradouros públicos serão escolhidos, dentre 
outros, nomes de pessoas; datas ou fatos históricos que representem efetivamente passagens 
de notória e indiscutível relevância; nomes que envolvam acontecimentos cívicos, culturais 
e desportivos; nomes de obras literárias, musicais, esculturais e arquitetônicas consagradas; 
nomes de personagens de folclore; de acidentes geográficos, ou se relacione com a fauna e 
a flora.

I - Poderá ser dado nomes de pessoas vivas a prédios e logradouros públicos desde que 
cumpridas cumulativamente;

a -  Ter mais de 60 (sessenta) anos; 
b -  Residir no Município a mais de 20 (vinte) anos; 
c -  Não ter sido candidatos a cargo eletivo nos últimos 10 (dez) anos; 
d -  Não estar exercendo cargo público de livre nomeação; 
e -  Não ter sofrido condenação criminal;
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f  -  Não estar respondendo pela prática de crime; 
g -  Gozar de bom conceito junto à comunidade.

§ 1“ - Cada edil, só poderá apresentar uma propositura anual de nomenclatura usando 
nomes de pessoas vivas.

Art. 3" - Nenhum logradouro poderá ser dividido em trechos com denominação diferente, 
quando esses trechos tiverem aproximadamente a mesma direção e largura.

Parágrafo Único -  Quando a tradição pedir a manutenção de diferentes nomenclaturas em 
trechos contínuos, cada trecho deve ter a numeração dos imóveis reiniciada e específica.

Art. 4" - As placas de nomenclaturas serão colocadas, após a oficialização do nome do 
logradouro público.

§ 1" - No início e no final de uma via, deverá ser colocada uma placa em cada esquina, e, 
nos cruzamentos, uma placa na esquina da quadra que termina e sempre á direita da mão 
que regula o trânsito, e outra em posição diagonalmente oposta, na quadra seguinte.

§ 2” - Nas edificações novas, nas esquinas onde deverão ser afixadas as placas de 
denominação, será exigida pela Prefeitura, por ocasião do “habite-se”, a colocação das 
placas respectivas, ás expensas do proprietário.

Art. 5" - Cabe a prefeitura a determinação da numeração dos imóveis dentro do município 
de Barra de Guabiraba, respeitadas as disposições desta lei.

Art. 6" - A numeração dos imóveis de uma via pública começará no cruzamento do seu 
eixo com o eixo da via em que tiver início.

Parágrafo Único -  Considera-se como eixo de uma praça ou largo o eixo de sua parte 
transitável.

Art. T  - Para os efeitos de nomenclatura das vias e numeração dos imóveis, fica 
estabelecido como marco zero Praça José Francisco de Lima .
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I - Tomando como ponto de partida a referida praça, os números pares serão inscritos à 
esquerda e os impares à direita e de modo tal que o número de um prédio representará, com 
aproximação de um metro, a largura do mesmo.

II - Os números serão calculados com base na medição da fachada e serão múltiplos de:

a - 4 para imóveis até 5m; 
b - 6 para imóveis até 7m; 
c - 8 para imóveis de até 9m; 
d -10 para imóveis de até 11 m 
e -  Para imóveis acima de 1 Im obedecer à proporção.

Art. 8" - As despesas com a fixação de números cabem aos proprietários, exceto se 
modificados por ordem da Prefeitura, caso em que serão renovados por conta desta.

Art. 9" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinetey^o P r e f e i t o 13 de junho de 2005.

iBERTO GEORGÇ^PEREIRA DE ALBUQUERQUE
Prefeito
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