
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
C N P J N° 33.000.670/0001-67  

LEI MUNICIPAL n.° 540/2009,	 de 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

"Estabelece normas para denominacees de ruas,
avenidas, pracas, logradouros e prOprios
municipais em geral, e cid outras providéncias."

Gerson Rosa de Moraes, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de
Mato Grosso, no use de sums atribuicaes legais que Iha sao conferidas, faz saber que a
Camara Municipal aprovou o Projeto de Lei, e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1 2 - A denominacao de ruas, avenidas, pracas, logradouros, e prOpnos
municipais cm geral far-sc-a de acordo corn o disposto nesta Lei.

Paragrafo Unico — A denominacao podera ser de pessoas, datas e fatos
histOricos e geograficos.

Art. 2° - Fica proibido denominar ruas avenidas, pracas, e prOprios
municipais em geral corn nomes de pessoas vivas.

§ 1° - Fica igualmente proibido:

I — a denominacao da mesma pessoa, data e fato histOrico e geografico para
mais de tuna, avenida, pracas, logradouros e prOprios municipals, mesmo que pertencam a
categorias diferentes sob pena de anulacao do ato.

II — a inscricao de nomes de autoridades ou administradores em quaisquer
formas de divulgacao ou indicacao de obras, ou em veiculos que pertencam ou que
estejam a servico do Poder PUblico.

§ 2° - As proibicOes a que se refere o "caput" deste artigo estendem-se as
entidades que recebam, a qualquer titulo, auxilio ou subvencao do Poder Pablico.

Art. 3° - 0 descumprimento do disposto nesta Lei sujeitara o infrator a perde
do cargo ou da fun* pablica. e, nas hipOteses do § 2', do artigo 2°, a suspensao do
auxilio ou da subvencao.

Art. 4° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
Leis Municipal rL° 290/2001, 323/2002, 377/2004, 396/2005 e 466/2007.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA -
MT, em 21 de dezembro de 2009.

GERSON ROSA DE ORAES
Prefeito Municipal de Ponta! do Araguaia — MT.
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