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Estabelece determinafles para a denomina$io e renomeaMo das 
vias e logradouro pGblicos do Municipio do Natal. 

A PREFEITA MUNICIPAL DO NATAL, 
Fapo saber que a CAmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1' - A denominaMo e a alterago dos nomes de vias e logradouros publicos do 
Municlpio do Natal sera0 realizadas atendendo ao disposto nesta Lei, fando-se a indica@o do 
nome em aten@o aos crit4rios discriminados nos incisos seguintes: 

I - nornes de pessoas; 
11- nomes de substantives abstratos referente aos sentimentos humanos; 
Ill - nomes de instituiMes que hajam prestado reconhecidos servips A Cidade Natal; 
IV - elementos ou seres da natureza; 
V - datas ou fatos histdricos locais, nacionais ou internacionais; 
VI - grupos ou motivos indigenas; 
VII - tltulos ou personagens de obras litehrias; 
Vlll - nomes de Cidades, Estados ou Paises; 
IX - nornes de lugares de expressiva significaflo historica, religiosa, filosofica, politica ou 

social, local, nacional ou international. 
Paragrafo Onico - Nao serA permitida a repeti@o da denominaHo de ruas e logradouros 

publims, ainda que seja diverso o objetivo da denominaMo. 
AR T - Somente poderao ser indicados para denominaHo de ruas e logradouros 

pdblicos, os nomes de pessoas que tenham se destacado perante a sociedade: 
a) como vultos hisfbrims ou religiosos; 
b) por relevantes servips prestados ao Municipio, ao Estado, A NaMo ou A hurnanidade; 
c) nas cihcias, nas Ietras ou nas artes, local, nacional ou internacionalmente; 
d) por suas qualidades no desempenho de atividades profissionais ou amadoristicas, em 

quatquer drea da atuaeo humana; 
e) por efeitos meritdrios de qualquer natureza. 
Paragrafo Onieo - SerA vedado o uso de nomes: 
a) de pessoas fisicas vivas; 
b) por mera lernbranw ou homenagem pessoal. 
Art. 3P - 0 projeto de lei contendo a proposta de denominaHo de ma ou de logmdouro 

pQblico deverh estar devidamente instruido, atendendo As seguintes determinafles: 
I - a identificacao cornpieta da via ou do logradouro a ser denorninado, 

acompanhando, inclusivel a ptanta ou croqui do local e, em se tratando de renomeaMo, o 
enderev complete. 

II - a justificativa circunstanciada que demonstre o atendimento das exigencias desta Lei; 
111 - dados biogrhficos, se a homenagem for prestada a uma pessoa fisica. 
AR 49- A renomeago das vias e logradouros pljblicos sera permitida nos casos 
seguintes. 
I - quando houver duplicidade de nomes; 
ll - quando for apresentado abaixo-assinado contendo opinigo favorhvel de pelo menos 

cinqiienta por cento mais urn dos rnoradores locais. 
Paragrafo onlco - VETADO. 
Art. 9 - ESfa Lei entrad em vigor na data de sua publicaMo, revogadas as disposiNes em 

conthrio. 

Palacio Felipe Camarao, em Natal, 4 9 de fevereiro de 1999. 
Wilma Maria de Faria Meira 

PREFEITA 




