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I.EI N° 2065 DE 16 DE MARGO DE 2021.
DISP6E S0BRE AS DENOMINAGOES
OFICIAIS DE BAIRROS, AVENIDAS,
RUAS,
PRAqAS,
PREDIOS,
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AMBIT0 D0 MUNIcfpI0 DE S0BRAL,
E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS.
A CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e o Prefeito Municipal
sanciona e promu|ga a seguinte Lei:

Art. 1° A denominacao dos bairros, pra€as, predios, equipamentos, vias e demais
logradouros ptiblicos no ambito do Municipio de Sobral obedecera ao disposto nesta Lei.

Art. 2° A denorinacao dos bairros, pra€as, vias e demais logradouros pdblicos no
ambito do Municipio de Sobral sera feita atraves de Projeto de Lei.
Paragrafo ti,nico. 0 Projeto de Ijei que vise denominar qualquer bairro, praca, via ou
logradouro ptiblico municipal deverf set acompanhado de croqui de localiza6ao enritido pelo
6fgao municipal competente, sem o qual o proieto nao podera tramitar.
Art.

30

Para

denornina€ao

dos

logradouros

pdblicos

serao

escolhidos

preferencialmente, dentre outros:
I - Nomes de pessoas, alcunhas, datas ou fatos hist6ricos que representem
efetivanente passagens de not6ria e indiscutivel relevincia;
11 - Nomes que envolvam acontecimentos cfvicos, culturais e despoftivos;
Ill - Nomes de obras literarias, musicais, pict6ricas, esculturais e arquitet6nicfls
cnnsagradas;

IV - Nomes de personagens de folclore;
V - Nomes de acidentes geogrf ficos;
VI -Nomes que se relacionem com a flora e a fauna locais.
§1° Sob nenhurn pfetexto, daf-se-ao aos bairros, pra€as, pr6dios, equipamentos, vias
e demais logradouros pdblicos, nomes de pessoas vivas.

§2° Nao deverio ser evocados nomes e eventos incompativeis com o espirito
democratico, de fratemidade universal e de uriidade e objetivos nacionais.
§3° Salvo caso de acidente geografico, edifica€ao urbana ou relevo que determiine
naturalmente o inicio ou o fin de uma art6ria, nao sera admitido seccionamento de via para efeito
de denominacao, exceto aos casos oficialmente existentes anteriores a esta Lei.
Art. 4° A denominaGao de bairros, pra€as vias, edificios pdblicos municipais e suas
depend€ncias, deverao ser atribuidas, preferencialmente, is personalidades brasileiras, jf falecidas,
em especial os sobralenses e os demais cearenses que tenham contribuido para o
desenvolvimento do Brasfl, do Ceara, e principalmente de Sobral, respeitando-se a ordem de

prioridade com relacao aos demais agraciados que nao sejam nascidos no territ6rio nacional.

Art. 5° i vedada a altera€ao de denomina€ao de bairros, pra€as, pr€dios,
equipamentos, vias e demais logradouros ptiblicos.

§1° Excetuan-se do disposto no caput deste artigo os casos em que a denomina€ao
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cabendo a altefacao da denc>minaGao mcdiante justificativa tecnica e autoriza€ao cxprcssa do
6fgao municipal respons ivel.

§2° 0 I)fojeto de Lei que vise a altera€ao de denominaGat) jf existente deverf ser
precedido de audiencia pdbhca para manifestasao da popula€ao.
§3° Nao se enquadfam nas excec6es dispostas no §1° deste artigo, os bairros, praGas,
pr6dios, equipamento§, vias e demal§ logradouros pdblicos, locali2ado§ no bairro do Centro do
Municipio de Sobral, na area do cinturao tombado pelo Instituto do Patrim6nio Hist6rico e
Artistico Nacional - IPHAN constante na Lei Municipal n° 520, de 21 de junho de 2004.

Art. 60 i vedada a repeticao de nomes de bairros, praGas, vias, edificios pdbhcos
municipais e suas dependencias, bern como a todo e qualquer logradouro pdblico municipal,

quando da mesma natureza,
Paragrafo tinico. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, o caso de
repeti€ao em generos distintos e os oficialmente existentes anteriores a esta Lei.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as disposi¢6es
em contrario, em especial a Lei n° 1.887, de 25 de junho de 2019.

PACO MUNICIPAL
JUNIOR, em 16 de mar€o de 2021.
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PsRdBTHRAL
SANCAO PREFEITURAL N° 2036/2021

Ref. Projeto de Lei n° 032/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal.
Ap6s analise do Projeto de Lei em epigrafe, o qual "Disp6e sobre as denominag6e§ oficiais de

bairros, avenidas, ruas, pragas, pr6dios, equipamentos e demais logradouros pdblicos no
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