
                                   PROJETO DE LEI N°°°° 410/2002                               de 12 de abril de 2002. 
  

“DISCIPLINA A FORMA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS, e dá outras 
providências”. 

 

HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, vem submeter a este EGRÉGIO PODER LEGISLATIVO, o seguinte; 
 
 

PROJETO DE LEI: 
 
Art.1° - A numeração dos prédios de qualquer natureza será efetuada, privativamente, pela municipalidade, 
correndo por conta dos proprietários as despesas com placas de identificação. 
 
§ 1° - A numeração começará nas extremidades iniciais das vias públicas, em ponto aquém do qual não possa 
haver novas construções, de modo que os números pares fiquem do lado esquerdo e os ímpares no lado 
direito. 
 
§ 2° - O número corresponderá à metragem existente entre a entrada principal do prédio e a extremidade 
inicial da rua, guardando-se o mesmo critério pra a manutenção dos demais prédios. 
  
Art.2° - É expressamente vedada a utilização, por qualquer órgão do Município sediado, ou mesmo pelos 
proprietários ou possuidores, a qualquer título, de numeração diferente daquela estabelecida pelo Município 
de ofício ou em decorrência da expedição de carta de habite-se. 
  
Art.3° - A numeração das edificações de uso coletivo, para as economias que não tiverem acesso direto aos 
logradouros, obedecerá à seguinte orientação: 
I – quando não houver mais de 9 (nove) economias por pavimento: 

a) no térreo, 1 a 9; 
b) no 1° andar, 11 a 19; 
c) no 2° andar, 21 a 29, e assim sucessivamente. 

II – quando houver mais de 9 (nove) economias por pavimento: 
a) no térreo, 1 a 99; 
b) no 1° andar, 101 a 199; 
c) no 2° andar, 201 a 299, e assim sucessivamente. 

III – os pavimentos localizados no subsolo obedecerão á mesma orientação, antepondo-se porém um 0 (zero) 
ao respectivo número; 
IV – horizontalmente, a numeração se fará, sempre que possível, da esquerda para a direita daquele que 
estiver de costas para o elevador ou topo de lance de escada. 

 
Art.4° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
em 12 de abril de 2002. 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
        Prefeito Municipal                 

             Registre-se e Publique-se: 
 
 

    Adriana Cristine Mäger 
                              Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


