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LEI Nº 193/2022.                       São Miguel do Tocantins, de 25 de agosto de 2022.   

 

“Dispõe Sobre Instituição, Padronização e Serviço de 
Emplacamento das Vias Públicas (ruas, praças, 
avenidas, largos e etc..) e Numeração de Prédios 
Urbanos Públicos, Residenciais, Comerciais e de 
Diversões. “  
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO 
LOIOLA GOMES MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no art. 95, 
inciso VI, da Resolução nº 14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do Município 
de São Miguel do Tocantins/TO. Faz saber que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins aprovou 
e ele sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Institui a padronização e serviço de emplacamento das vias públicas (ruas, praças, avenidas, largos 
e etc..) e numeração de prédios públicos, residenciais, comerciais e de diversões do Município de São Miguel 
do Tocantins –TO. 

Parágrafo 1º – compete a Administração Pública Municipal a instalação: 

I - emplacamento das vias públicas (ruas, praças, avenidas, largos e etc..); 
 
II –placa de numeração de prédios públicos. 
 
Parágrafo 2º – compete ao particular a instalação: 

I- placa de numeração de imóveis residenciais, comerciais e de diversões. 

Parágrafo 3º - As placas de nomenclaturas de (ruas, praças, avenidas, largos e etc..). 

I - serão de ferro esmaltado, com letras brancas estampadas em relevo e fundo verde escuro para as vias 
públicas; 
 
II- serão de ferro esmaltado, com letras brancas estampadas em relevo e fundo vermelho escuro para as 
ruas particulares. 
 
Parágrafo 4º - A numeração dos imóveis público, residenciais, comerciais e de diversões, será feita em 
algarismos arábicos, atribuindo-se números pares para o lado direito e números ímpares para o lado 
esquerdo do logradouro público. 
 
Art. 2º - As vias públicas já denominadas e as que venham a ser dada denominação, serão colocadas as 
respectivas placas por conta da Municipalidade. 
 
Parágrafo Único   – O emplacamento será fixado no início e no final de uma rua, serão colocadas duas 
placas, uma em cada esquina, nos cruzamentos, cada rua receberá duas placas das quais uma na esquina 
da quadra que termina sempre à direita da mão que regula o trânsito e outra em posição diagonalmente 
oposta na quadra seguinte. 
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Art. 3º - Serão substituídas as denominações que constituam duplicidade ou que possam originar confusão. 
 
Art. 4º - A  denominação de logradouros e vias públicas, não poderá ser alterada, exceto mediante  condições 
previstas nessa Lei. 

Art. 5º -  A denominação e numeração implicam no reconhecimento da rua por parte da Prefeitura.                                         
 
§ 1º - As denominações de logradouros e vias públicas (ruas, praças, largos, etc.) serão dadas de acordo com 
a legislação em vigor, com observância no disposto do art. 248, da lei orgânica municipal; 
 
§ 2º - Será publicada pela Prefeitura a relação completa das ruas, praças, largos, etc. tanto da sede como dos 
distritos e povoados, sua situação, denominações, e motivo porque foram dados os nomes, o que estes 
representam e demais pormenores para o pleno esclarecimento histórico destes nomes; 
 
§ 3º - Anualmente a Prefeitura publicará o índice das vias públicas da sede e dos distritos e povoados, com 
as informações técnicas necessárias. 
 
Art. 6º - Quando for modificada a denominação de uma via ou logradouro público, a substituição ou 
denominação só entrará em vigor trinta dias após a publicação da Lei ou ato respectivo. 
 
Art. 7º - A numeração dos imóveis de uma via pública começará no cruzamento de seu eixo, com o eixo da 
via pública de origem. 
Parágrafo Único - Considera-se como eixo de uma praça ou largo, o eixo da sua parte carroçável. 
 
Art. 8º - A origem de uma via pública, em relação aos baixos de numeração - Norte - Sul - Leste - Oeste - da 
Cidade, descritos e determinado pela orientação do seu maior trecho com o meridiano, por tal forma que: 
a) Se o ângulo for menor de 45 graus, a origem da rua será na sua extremidade mais próxima do eixo Norte-
Sul; 
b) Se a rua for na linha curva a sua origem é determinada pela orientação da reta que unir as suas 
extremidades; 
c) Nas praças ou largos orienta-se o seu maior lado e considera-se o vértice mais próximo do eixo de 
numeração indicado ou se convier, da rua principal de penetração; 
d) Nos bairros ainda em formação e nos casos de dificuldades para aplicação da regra estabelecida nesta 
Lei, a extremidade inicial poderá ser considerada em relação a rua principal de penetração; 
 
Art. 9° - A numeração de cada prédio se dará nos termos do disposto nos arts. 175, 176 e 177 do Decreto 
municipal nº 063/2019. 
 
I - O número de cada prédio corresponderá aproximadamente a distância medida em metros pelo eixo da 
via, desde a origem até o meio da soleira e será par a direita e ímpar a esquerda. 
 
II - As soleiras, a que se refere o inciso I, são correspondentes as entradas principais dos prédios; 
 
§ 1º - Os muros e cercas com portões serão numerados de acordo com a presente Lei, os que não tiverem 
portão receberão um número correspondente ao meio da testada, em ambos os casos, será esse número 
acompanhado da dimensão da frente do terreno; 
 
§ 2º - Após concessão de numeração, as placas devem ser de metal ou outra matéria resistente e cabe ao 
proprietário adquiri-las e instalá-las; 
 
§ 3º - A colocação de placa deve estar em lugar visível, no muro ou fachada; 
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§ 4º- Para edificações e terrenos localizados em novos logradouros, ou em logradouros que ainda não 
tenham sido oficialmente numerados, serão distribuídos os números que correspondem à distância, em 
metros, entre o início do logradouro e o seu centro, com aproximação de um metro; 
 
§ 5º- Quando um edifício ou terreno, além de sua entrada principal, tiver entrada por outros logradouros, 
o proprietário, mediante requerimento, poderá obter a designação da numeração suplementar relativa à 
posição do imóvel em cada um desses logradouros. 
 
Art. 10 - Somente a municipalidade poderá colocar, substituir, ou deslocar as placas de nomenclaturas das 
vias públicas. 
 
§ 1º - Tratando-se de construção nova a indicação da placa numérica será entregue ao mesmo tempo que o 
alvará de licença de construção juntamente com o certificado da Prefeitura; 

§ 2º - Durante a construção a placa numérica deverá ser colocada no andaime, quando requerido o habite-
se, que será verificado pelo encarregado da fiscalização do órgão competente, como requisito necessário. 

Art. 11 – No caso de demolição, reconstrução ou reforma, o pagamento, que cabe aos proprietários pela 
colocação de novas placas de que trata a presente Lei, será feito conjuntamente com o alvará de licença. 

Art. 12 - O serviço de emplacamento avisará com antecedência de 15 dias, os proprietários das ruas 
residenciais, cuja numeração deva ser mudada. Aos proprietários de prédios das ruas comerciais este aviso 
deverá ser feito com antecedência de trinta a sessenta dias, consoante a sua situação e a sua importância. 
 
§ 1º - Os proprietários deverão comparecer as concessionárias de água/esgoto, luz e telefonia para atualizar 
e fixar a numeração correspondente aos seus respectivos imóveis, sob pena de multa de 20 UFMs. 

Art. 13 - A Prefeitura organizará um registro do qual constarão os nomes das ruas e numeração dos prédios 
públicos, residenciais, comerciais e de diversões, onde convier as deliberações feitas em virtude da presente 
Lei. 
 
Art. 14 - Fica instituída a padronização das placas indicativas de ruas e logradouros públicos no município 
de São Miguel do Tocantins, com a afixação de placas nas esquinas das vias públicas. 
 
Art. 15 - As placas indicativas, de forma a orientar o endereço certo das ruas e dos logradouros públicos 
obedecerão aos seguintes critérios: 
 
I – endereçamento das ruas de acordo com os nomes oficiais cadastrados junto ao órgão municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano; 
II – numeração; 
III - denominação do bairro; 
IV – código de endereçamento postal - CEP; 
V – espaço para publicidade, informações turísticas, de meio ambiente, conservação da cidade e mensagens 
de utilidade pública. 
 
Art. 16 - A placa indicativa de nome de ruas e logradouros públicos serão colocadas nas esquinas, em ambos 
os lados, com a altura máxima de 3m (três metros) e mínima de 2,5m (dois metros e meio). 
 
Parágrafo único – Nos casos de vias extensas sem cruzamento, serão colocadas placas espaçadas de no 
mínimo 400m (quatrocentos metros) de distância uma das outras. 
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Art. 17 - Quando da implementação das novas placas, simultaneamente deverão ser retiradas as existentes, 
para que não prejudiquem a forma de padronização a ser adotada. 
 
Art. 18 - O cronograma de implantação será gradativo, de acordo com as determinações do Poder Executivo 
Municipal. 
 
Art. 19 - O Poder Executivo poderá realizar parcerias com empresas privadas, desde que referidas empresas 
não façam divulgação de bebidas alcoólicas, tabagismo ou qualquer outra atividade que não condiz com os 
bons costumes. 
 
Art. 20 - A empresa que ficar responsável pela aplicação das medidas previstas nesta lei poderá 
disponibilizar espaço para locação publicitária às empresas que se interessarem na divulgação e 
propaganda dos seus produtos, por um período de tempo pré-determinado em contrato. 
 
Parágrafo único – Para melhor aplicação das regulamentações contidas no caput deverá ser reservado um 
percentual de 10% para o município, que utilizará o espaço para informações turísticas, meio ambiente, 
conservação da cidade e mensagens de utilidade pública. 
 
Art. 21 - A Administração pública municipal regulamentará as dimensões, material, bem como, o prazo em 
que a empresa ficará autorizada à exploração do espaço público. 
 
Art. 22 - As placas de nomenclaturas de ruas, praças, avenidas, largos e etc.., serão de ferro esmaltado, com 
letras brancas estampadas em relevo e fundo verde escuro para as vias públicas e em fundo vermelho para 
as ruas particulares. 

Parágrafo Único - Logo abaixo do nome da rua virá em letras menores, entre parênteses, texto explicativo 
do significado do nome dado a via pública (quando for o caso). 

Art. 23 - As placas da nova nomenclatura e numeração, seguirá o estabelecido no art. 22 e §4º, do artigo 1º, 
da presente Lei. 

§ 1º - Sendo rua particular, as placas serão idênticas, mas terão fundo vermelho; 

§ 2º - A conservação das placas ficará a cargo do proprietário do imóvel, quando esta afixada no mesmo, e 
quando inutilizadas por qualquer motivo, a municipalidade colocará uma nova a custa do proprietário; 
 
§ 3º - Os proprietários de imóveis residenciais, comerciais ou de diversões, que forem reformados ou 
pintados, serão obrigados a conservar e limpar as placas de numeração e nomenclatura, sob pena de multa 
de 33,34 UFMs. 
 
Art. 24 - São obrigações da empresa autorizada à exploração do espaço público: 
 
I – dar total cumprimento a presente lei; 
II – exibir, sempre que exigido pela fiscalização, os documentos e contratos de aluguel fixados com as 
empresas privadas em relação ao espaço reservado para a divulgação e propaganda; 
III – determinar prazo em que cada empresa poderá permanecer com a divulgação e propaganda de seus 
produtos, comprometendo-se a trocá-las em caso de serem danificadas. 
 
Art. 25 - As infrações disposto nesta lei serão punidas com: 
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I – advertência; 
II - multa; 
II – multa, que em caso de reincidência será aplicada em dobro. 
 
§ 1º – As punições acima serão aplicadas, isolada ou conjuntamente, em decorrência da gravidade do ato 
praticado, garantindo sempre a ampla defesa e o contraditório, através de processo administrativo; 
 
§ 2º – Os casos sujeitos a multas em descumprimento o que regula a presente lei, além das multas prevista 
no §3º, do art. 23 e §1º, do art. 12, o valor será decidido pelo órgão municipal competente. 
 
Art. 26 - Fica atribuída à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes de acordo com a presente Lei, 
a execução dos serviços de confecção, instalação, manutenção, conservação e reposição das placas e 
unidades identificadoras de vias e logradouros públicos, instaladas nos cruzamentos, entroncamentos, 
início e término de vias, assim como afixadas em elementos existentes, tais como muros de divisa das 
edificações e postes da rede de transmissão de energia. 
 
§ 1º Competirá à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes a realização dos procedimentos 
licitatórios caso aja, pertinentes, e a celebração dos respectivos contratos, bem como a execução, o controle, 
a operacionalização e a fiscalização dos serviços contratados; 
 
§ 2º Para a consecução das atribuições estabelecidas no caput e § 1º deste artigo, a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Transportes poderá determinar à Companhia de Engenharia de Tráfego a adoção dos 
procedimentos necessários à sua efetivação, observadas as condições e exigências da legislação pertinente; 
 
§ 3º As contratações em andamento, que digam respeito aos serviços de que trata o caput deste artigo, 
celebradas por outros órgãos da Administração Municipal Direta ou Indireta, terão a titularidade 
transferida, respectivamente, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes ou para a 
Companhia de Engenharia de Tráfego. 
 
Art. 27 Competirá ao órgão municipal de planejamento e desenvolvimento urbano, o desenvolvimento de 
padrões das placas e unidades identificadoras de vias e logradouros públicos, assim como de mecanismos 
de fiscalização sobre as diversas intervenções na paisagem urbana. 
 
§ 1º O órgão municipal de planejamento e desenvolvimento urbano disponibilizará memorial técnico-
descritivo com os padrões iniciais a serem adotados. 
 
Art. 28 – Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei através de Decreto no que for 
necessário ao seu fiel cumprimento. 
 
Art. 29 – As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta de dotação orçamentária 
própria prevista no orçamento municipal vigente e suplementar se necessária. 
 
Art. 30 -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 25 
(vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de 2022. 

 
 

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal 


