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LEI MUNICIPAL N° 1083/03 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003
Dispde sobre a denominagao, emplacamentodas vias Publicas e Institui
a obrigatoriedade da revisio e numeracdo predial do municipio e da
outras providéncias.-

LUIZ CARLOS ANTUNES CASTILHO,Prefeito Municipal de Nova Guataporanga,
Estado de Sao Paulo, no uso legal de suas atribuicées,etc...,

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU;
E, ELE SANCIONA E PROMULGAA SEGUINTE LEI:

CAPITULO I

DA DENOMINACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS

ARTIGO 1°)- A denominagio de bairros, logradouros e bens publicos far-se-4 por Lei especifica
de acordo com o disposto na presente Lei.

Paragrafo Unico:- Por efeito desta Lei entende-se por logradouros publicos: ruas,
avenidas, estradas, pragas, largos, parques, jardins, alamedas, rodovias, pontes,
viadutos, travessas, campos,ladeiras, becose patios.

ARTIGO 2°)- Na escolha dos novos nomes para os logradouros publicos do Municipio serao
observadas as seguintes normas:

I- Nomes debrasileiros ja falecidos que se tenham distinguido:
a- Em virtude derelevantes servigos prestados ao Municipio, Estado ou ao Pais;
b- Por sua cultura e projegéo em qualquer ramodosaber;
c- Pela pratica de atos herdicose edificantes.

Il- Nomes defacil pronuncia tirados da Historia, Geografia, Flora, Fauna e Folclore
do Brasil ou de outros paises, e da mitologia classica.

III- Nomes de facil pronuncia extraidos da Biblia Sagrada, datas e Santos do calendario
religioso.

IV- Datas designificagaio especial para a historia do Brasil ou Universal,

V- Nomesde personalidades estrangeiras com nitida e indiscutivel projecao.

§ 1°)- Os nomes de pessoas deverao conter 0 minimo indispensavel a sua imediata identi-
ficagao,inclusive titulo, dando-se preferéncia aos nomes de 2 (duas) palavras.

§ 2°)- Na aplicagao das denominagées devera ser observada tanto quanto possivel:
a) A concordancia do nome com o ambiente local;
b) Nomes de um mesmo género ou regiao serio, sempre que possivel,

grupados em ruas proximas;
c)Nomes mais expressivos deverio ser usados nos logradouros mais

importantes.

§ 3°)- Em casos especiais poderao ser adotados nomes de personalidades brasileiras vivas,
de indiscutivel representatividade para 0 Municipio, Estado ou Pais, observadas as
demais exigéncias contidas neste artigo.
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ARTIGO 3°)- A alteragio de nomes de logradouros, bairros ou bens publicos, s6 sera possivel
mediante a aprovacdo da Lei por 2/3 (dois tercos) da camara de vereadores.

ARTIGO 4°)- Sera mantida a atual nomenclatura de logradouros, bairros, e bens publicos, e sé
havera substituigao de nomes nos seguintes casos:

I- Nomes em duplicata ou multiplicata, salvo quando, em logradouros de espécies
diferentes, a tradic¢&o torna desaconselhavel a mudanga;

II- denominagdes que substituam nomestradicionais, cujo nome persiste entre o
povo, e que, tanto quanto possivel deverio ser restabelecidas;

III- Nome de pessoa sem referéncia historica que as indique salvo quando a tradicao
tornar desaconselhavel a mudanga;

IV-Nomes de diferentes logradouros, bairros e publicos, homenageando as mesmas

pessoas, lugares ou fatos, salvo quando a tradig&o tornar desaconselhavel a
mudanga;

V-Nomes de dificil pronuncia e que nao sejam de fatos ou pessoas de projecao
histdrica;

VI- Nomes de eufonia duvidosa, significagdo imprépria ou que se prestema confusio
com outro nome anteriormente dado.

§ 1°)- Poderao ser desdobradas em dois ou mais logradourosdistintos, aqueles divididos
por obstaculos dedificil ou impossivel transposi¢ao, tais comolinhas de estrada de
ferro, de grande penetragio ou demasiadamente extensos, quando suas
caracteristicas forem diversas segundo ostrechos.

§ 2°} Podera ser unificada a denominacio de logradouros que apresentem,
necessariamente, diversos nomes em trechos continuos e€ com as mesmas
caracteristicas.

CAP. if

DO EMPLACAMENTODAS VIAS PUBLICAS

ARTIGO 5°)- As placas de nomenclatura das vias publicas serio colocadas nas esquinas, em
ambososlados.

Paragrafo Unico:- Nos casos de vias extensas sem cruzamentos, serao colocadas placas
espagadas de no minimo 400,00m (quatrocentos metros) em 400,00m (quatrocentos
metros).

ARTIGO 6°)- As placas de nomenclatura das vias publicas serao de ferro esmaltado com letras e
nimeros brancos sobre fundo azul.

Paragrafo Unico:- A Prefeitura Municipal podera adotar outrotipo de placa como padrao,
desde que seja confeccionada em material que permita perfeita legibilidade.
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ARTIGO 7°) O servicgo de emplacamento de prédios, vias, terrenos ou logradouros publicos ou
particularesé privativo da Prefeitura Municipal.

Paragrafo Unico:- A prefeitura podera conceder a empresas de publicidade a permissiio
para colocar postes nas esquinas das ruas contendo o nome do logradouro e texto
publicitario.

ARTIGO 8°)- Fica 0 Poder Executivo obrigado a manter as placas de denominagao de vias e
logradouros publicos contendo o numero do Cédigo de Enderegamento Postal
(CEP), em locais visiveis, de forma a permitir a adequada orientagio dos
transeuntes € a localizagao dos enderecos.

CAPITULOMT
DA NUMERACAODE PREDIOS

ARTIGO 9°)- Todosos prédios existentes ou que vierem a ser construidos neste Municipio serao
obrigatoriamente numerados de acordo com as disposigdes constantes desta Lei.

ARTIGO 10)- E facultativa a colocagao de placa artistica ou distico com o numero designado
sem dispensa, porém, da colocagao em lugar visivel no muro do alinhamento, na
fachada ou qualquer parte entre o muro e a fachada.

Paragrafo Unico:- Sempre que possivel sera adotada a padronizagio na colocacdo de
placas de numeracio.

ARTIGO 11)- A numeragao nos logradouros obedecera por convengao, em ordem crescente, o
sentido Norte-Sul e Leste-Oeste.

Pardgrafo Unico:- Para os iméveis situados a direita de quem percorre o logradouro, do
inicio para o fim serao distribuidos os mimeros pares, e para os iméveis do outro
lado os impares.

ARTIGO 12)- Quando em um mesmoedificio houver mais de uma casa destinada a ocupacgaio
independente, cada um destes elementos poderd receber numeragao propria
distribuida pelo 6rgio competente sempre com referéncia a numeracao da entrada
pelo logradouro publico.

ARTIGO 13)- A numerag%o dos novos edificios, bem como das unidades auténomas que os
compuserem, sera distribuida por ocasiéo do processamento da Licenca para
edificagao, obedecido o seguinte critério:

I- Nos prédios de até 9 (nove) pavimentos a distribuiciio dos numeros para cada
unidade aut6noma sera representada por 3 (trés) algarismos, onde os dois princi
pais indicam a ordem de cada uma delas nos pavimentos em que se situarem; o
ultimo algarismo, ou seja, o correspondenteao da classe das centenas representara
o numero do pavimento em que as unidades se encontram;

Il- Nos prédios com mais de 9 (nove) pavimentos a distribuigéo dos mameros para
cada unidade auténoma sera representada por nimeros com quatro algarismos
onde também osdois primeiros indicarfo a ordem das unidades nos pavimentos;
€ os ultimos, ou seja, os das classes das centenas e das unidades de milhar indica-
rao o numero do pavimento em que cada uma delas se encontra.
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ARTIGO 14)- Quando no pavimento térreo de um edificio existem divisdes formando elementos
de ocupagao independente (lojas), cada elemento podera receber numeracao
propria.

§ 1°)- essa numeracao serd a do proprio edificio seguida de uma letra maitiscula para cada
elemento independente, sendoas letras distribuidas na ordem natural do alfabeto.

§ 2°)- Havendo lojas com acesso por logradouros diferentes daquele pelo qual o edificio
tenha sido numerado, poderao as mesmas ser distinguidas do mesmo modo, com o
numero, porém que couber ao edificio no logradouro pelo qual tiverem acesso.

ARTIGO 15)- Quando um prédio ou terreno além de sua entrada principal tiver entrada por mais
de um logradouro, o proprietario poderd obter, mediante requerimento, a
designacao da numeracao suplementar relativa a posigao do imdével em cada um
destes logradouros.

ARTIGO 16)- Nosedificios-garagem a numeraciio das vagas de automével ser andloga aquela
estabelecida no artigo 11, sendo cada numero precedidoda letra “V” maitscula.

ARTIGO 17)- A Prefeitura fornecera a agencia local da Empresa de Correios e Telégrafos uma
relag&o contendo a antiga e a nova numeracao apés qualquer alteracao.

ARTIGO 18)- Fica vedada a colocago em qualquer imével da placa de numeracio indicando o
numero quealtere a oficialmente estabelecida pela Prefeitura.

CAPITULO IV
DA ATUALIZACAO DE CADASTRO DE IMOVEIS PERANTE A SA

B DEC IOS E TELEGRAF

ARTIGO 19)- Obriga-se o Executivo a manter atualizado o cadastro de iméveis perante a
Empresa de Correios e Telégrafos, informando:

I- A formagao de novos bairros, conjuntos habitacionais, prédios residenciais e
comerciais, com os respectivos nimeros de unidades comerciais ou residenciais
que comporao cada prédio;

II- O nome das ruas e o nimero dalei que as denominou;

III- A supressio permanente de transito de veiculos em vias publicas destinadas
somente a pedestres;

IV- A exigéncia, aos proprietdrios, de fixagio de placa indicativa da numeracao de
identificagao do imoével:

V- Quando a extensfo da avenida, rua, beco, servidio ou escadaria ultrapassar os
limites de um bairro, o ultimo mimero dolimite de um bairro e o primeiro do bairro
subseqiente.

f) -
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ARTIGO 20)- Obriga-se 0 Executivo a definir precisamente a circunscri¢ao de cada bairro com
placas indicativas iniciais e terminais colocadas em locais estratégicos e de facil
visualizagao.

CAPi Vv
DAS NOTIFICACOES E TAS

ARTIGO 21)- A Prefeitura notificara os proprietarios dos iméveis encontrados sem a placa de
numeragao oficial, com a placa em mau estado de conservacao ou contendo
numeragéo em desacordo com a oficialmente distribuida, ficando os mesmos
obrigadosa substitui-la dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

ARTIGO 22)- Pelo nado cumprimento danotificagao ficaré o proprietario sujeito a uma multa de
30,0% (trinta por cento) sobre o Valor de Referéncia Fiscal do Municipio- VRFM.

ARTIGO 23)- Aos infratores da presente Lei serio aplicadas as penalidades previstas em Leis
Municipais.

‘AP: VI
DAS DI ICOES FINAIS

ARTIGO 24)- Sempre que houver mudanga de nome de logradouro publico, oficialmente
reconhecido, ou de numeracdo de imével de acordo com as normas estabelecidas
neste regulamento, o érgio competente da Prefeitura Municipal comunicaraé ao
Registro Geral de Imoveis.

ARTIGO 25)- O érgio competente da Prefeitura Municipal procedera a revisio da numeragdo
dos logradouros cujos iméveis nao estejam numerados de acordo com o disposto
nesta lei e daqueles que futuramente, por qualquer motivo, apresentem defeito na
numeragao.

ARTIGO 26)- Concluida a revisio, 0 érgio competente da Prefeitura Municipal procedera a
notificacéo dos respectivos proprietdrios, tanto de prédios quanto de edificios com
gruposde salas ou escritérios distintos.

ARTIGO 27)- O orgio competente da Prefeitura Municipal, quando proceder a revisio de
numeragdes de um logradouro organizaraé, em caderneta do tipo oficialmente
aprovado, uma relacdo de todos os iméveis do mesmo logradouro com as seguintes
indicagdes para cada imével:

I- Numeragaoexistente e a ser substituida;
II- Numeragio

a

ser distribuida em conseqiiéncia da revisio;
ILl- Extensio da testada do Imével;
IV- Nomedo proprietario;
V- Nomedo logradouro;
VI- Outras indicagdes por acaso necessarias.

Pardgrafo Unico:- Da caderneta referida neste artigo fara parte integrante um esforgo do
logradouro representando as testas de todos os iméveis, devidamente cotadas, e
contendo,para cada imével, as indicagdes dosIncisosI e II deste artigo.
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ARTIGO 28)- Depois de aprovados a caderneta da revisao pelo responsavel do orgaio competente
da Prefeitura Municipal, sera realizada a substituigdo de placas de numeragao dos
iméveis, apds a publicagao em jornal da Comarca, da relacio de todos os iméveis
com indicagéo da numeraciio antiga e nova.

ARTIGO 29)- O 6rgio competente da prefeitura Municipal organizara o registro das cadernetas
de revisiéo da numerag&o e respectivos esbocos, com todas as indicagdes
necessarias, de modo a permitir, a qualquer tempo, verificar-se a qualquer numero
da antiga numeragao correspondente o novo nimero atribuido ao imével.

Paragrafo Unico)- O municipio providenciara revisio da numeracio de todos os prédios
existentes, no periodo de 12 (doze) meses, da promulgagao desta Lei.

ARTIGO 30)- Regulamento do Executivo, através de Decreto, dispora sobre dispositivos e ou
outros esclarecimentos nfo constantes desta Lei.

ARTIGO 30)- Esta Lei entrara em vigor na data de sua Publicagao, revogadas as disposigdes em

 

  
contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal
Em 2 ‘0 de 2003

LUIZ C. I$ / S CASTILH
-Prefeito Muiicipal-

Registrado no livro préprio e, publicado por afixaigdio £& e costume da Prefeitura
Municipal, na data supra.   


