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PROJETO DE LEI Nº 4737/2018 

 

 

 

Acrescenta o § 2º e renumera o parágrafo único 

em § 1º do art. 4º da Lei de nº 2.674, de 3 de 

dezembro de 1990, que “Dispõe sobre a 

denominação, emplacamento e numeração das 

vias públicas”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA: 

 

Art. 1º Acrescenta-se o § 2º e renumera o parágrafo único em § 1º  do art. 4º 

da Lei nº 2.674/1990, com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º....... 

 

§ 1º ....... 

§ 2º  As denominações dos bens públicos deverão permanecer nos casos de 

alteração das atividades administrativas prestadas no local, ou nos casos de transferência 

de sede das atividades administrativas, com a devida afixação da identificação nas 

novas instalações. 

 

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

 

Câmara Municipal de Patos de Minas, 20 de abril de 2018. 

 

 

LÁSARO BORGES DE OLIVEIRA 

Vereador 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A atual norma legislativa que dispõe sobre a denominação, emplacamento e 

numeração das vias e prédios públicos disciplina, de forma genérica, sobre as 

denominações. 

O Art. 4º da referida lei municipal, que trata das possibilidades de 

substituição de nomes de homenageados não deixa explícito como proceder nos casos 

em que os serviços públicos deixam de ser prestados em determinados prédios, 

restando, assim, dúvida se a denominação continua ou não naquele local. 
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Outro ponto obscuro da lei atual está na ausência de dispositivo que defina 

quando os serviços públicos prestados naquele edifício, ala ou sala de prédio público 

são agrupados em novas instalações, conjuntamente com outros serviços. 

Por isso, o presente projeto de lei tem por finalidade definir critérios 

objetivos para que novas denominações sejam propostas observando as homenagens já 

existentes para aqueles prédios públicos, bem como observando a transferência de 

serviços prestados para outro local ou agrupados em um mesmo ou novo edifício.  

Pelas razões expostas, o autor pede o apoio de todos os Pares para 

aprovação do presente projeto de lei. 


