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Jundiaí 
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projetos 20 dias 7 dias 
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Parecer C.J nº. .:J Q O, QUORUM: 

Comissões Para Relatar: Voto do Relator: 

.@favorável D contrário 

D 

À O avoco D favorável 

D D contrário 

Diretor Legislativo Presidente Relator 
/ / / / / / 

À O avoco D favorável 

D D contrário 

Diretor Legislativo Presidente Relator 
/ / / / / / 

À O avoco D favorável 

D D contrário 

Diretor Legislativo Presidente Relator 
/ / / / / / 

À O avoco D favorável 

D D contrário 

Diretor Legislativo Presidente Relator 
/ / / / / / 
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Protocolo Geral nº 81194/2018 
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Legislativo. PL 12607/2018 

Câmara Municipal 

Jundiaí 
sAo PAULO 

Apresentado. 
Encaminh!..'-se às comissões lndlcada6: 

~li-!. 
sidente l ª ,oro ,c20 ~ 

PROJETO DE LEI Nº ; 12. 607 
(Douglas do Nascimento Medeiros) 

Altera A Lei 1.919/1972, que regula a denominação de vias, próprios e 
logradouros públicos, para prever caso de uso de mesmo nome. 

Art. 1º. A letra "c", do§ 2º, do art.2º, da Lei nº 1.919, de 12 de julho de 

1972, que regula a denominação de vias, próprios e logradouros públicos e a numeração métrica de 

imóveis, com a alteração introduzida pela Lei nº 4.949, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

logradouro público; 

(NR) 

"Art. 2º. (. . .) 

(. . .) 

§ 2º. (. . .) 

(. . .) 

c) se já usados: 

1. para via ou logradouro público, no caso de denominação de nova via ou 

2. para próprio público, no caso de denominação de novo próprio público. " 

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



~~ 
Câmara Municipal 

Jundiaí 
SÃO PAULO 

(PLnº. 12.607 -fls.2) 

Justificativa 

A presente proposta visa alterar a lei de denominação para permitir de um 

mesmo nome possa ser usado para denominar, por exemplo, um próprio público, ainda que a pessoa 

tenha sido homenageada para denominar uma via ou praça pública; e também o inverso: usar o 

mesmo nome com que um próprio público já foi denominado para uma via ou praça pública. 

Assim, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste texto. 

Sala das Sessões, 09/08/2018 

ns 
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• ,\ d Câmara Municipal de Jundiaí 
~J H. 
,H .-_-..:-.:., 
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Estado de São Paulo 

. . i 

(Compilação - atualizada até a Lei ne 8.417, de 13 de maio de 2015) • 

LEI N.º 1.919. DE 12 DE JULHO DE 1972 

[Regula a nomenclatura e emplacamento de vias, próprios e logradouros públicos e numeração 

métrica dos imóveis.] 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, de acordo com o que decretou a Câmara 

Municipal, em sessão extraordinária realizada no dia 10/07 /72, PROMULGA a seguinte Lei: 

Art. 1 li A nomenclatura, o emplacamento de vias, próprios e logradouros públicos oficiais, bem 

como a numeração métrica dos prédios nelas edificados, obedecerão ao disposto na presente 

lei . 

Art. 2" 1\8 viaB, próprio'.'! e logradouros públieos só poderão reeeber Hornes de pcs8om1 que: 

a) se tornaram vultos hi~1tóricos da Pátria; 

b) se distinguiram por relevantes serviços p1·estttdos ao E8tado, à Nação e à humtmidade; 

e) se salietttarart1 nas eiêtteias, ttas letrns ou nas artes, flO plano nacional ou internaeioflal: 

d) se Hotabilizarnm por feitos heroieo3, no MuHieípio ou que nele se refletirttm; 

e) se destttearam nos vários setores das afrvidades humanas sobremaneira elevimdo o Home do 

Município; 

t) ecmtrilmírttm para o enriqueeirneHto do patrimônio municipal , tttrevé:, de lcgt1do3 ou 

doações;e 

g) concorreram de forma excepcional pim:1 o deseflvolvimen.to do Município, em qualquer de 

seus aspectos. 

Art. 2" A denominação de vrns, próprio3 e logradouros públieos for se á através de lei. 

(R·uktç-iiô tletda velet Lei 11. º 4.949. de 27 de dezemlwa de 1996) 

Art. 2l1 A denominação de vias, próprios e logradouros públicos far-se-á através de lei, desde 

que: (Redação dada pela Lei n. º 5.443. de 19 de abril de 2000) 

I - a via ou logradouro público esteja oficializado ou incorporado ao patrimônio público; 

(Inciso acrescido pela Lei n. º 5.443. de 19 de abril de 2000) 

H as obras da praça ou próprio públieo estejam eoneluídas. (Inciso acrescido pela Lei n. º 

5.443. de 19 de abril de 2000; ;fu_ \ 

'Esta ,omp;laçio foi elabornda pela Câmm Munldpal de Jundlaó com a finalld,de de fadHta, ~ 
por munícipes e demais interessados. Ela não substitui as leis publicadas na Imprensa Oficial cio 
Município. 



Câmara Municipal de Jundiaí 
Estado de São Paulo 

(Compilação da Lei nª 1.919/1972-pág. 2) 

II - as obras do próprio público estejam concluídas. (.Redação dada pela Lei n. º 6.085. de 24 de 

junho de 2003) 

§ l II Só poderão ser indicados: 

a) nomes de pessoas que se houverem destacado: 

1. como vultos históricos ou religiosos; 

2. por relevantes serviços prestados ao Município, ao Estado, à Nação ou à humanidade; 

3. nas ciências, nas letras ou nas artes, local, nacional ou internacionalmente; 

4. por suas qualidades no desempenho de atividades profissionais ou amadorísticas, em 

qualquer área da atuação humana; 

5. por feitos meritórios de qualquer natureza; 

b) nomes de instituições que tenham prestado reconhecidos serviços à comunidade jundiaiense; 

e) elementos ou seres da natureza; 

d) datas ou fatos históricos locais, nacionais ou internacionais; 

e) grupos ou motivos indígenas; 

f) títulos ou personagens de obras literárias; 

g) nomes de cidades, Estados ou países, como forma de homenagem; 

h) nomes de lugares de expressiva significação histórica, religiosa, filosófica, política ou social, 

local, nacional ou internacional. (faráw:afO. alíneas e itens acrescidos pela Lei n. º 4.949. de 27 de 

dezembro de 1996) 

§ 211 É vedado o uso de nomes: 

a) de pessoas físicas vivas; 

b) por mera lembrança ou homenagem pessoal, destituídos de qualquer significação; 

e) já usados, embora diverso o objeto da denominação; (farágrafO e alíneas acrescidos pela Lei 

n. º 4.949. de 27 de dezembro de 1996) 

d) de pessoa que tenha cometido crime de lesa-humanidade, violação de direitos humanos, 

sobretudo em regimes de restrição democrática que ocorreram na história do país, ou crime 

hediondo. (.Alínea acrescida pela Lei n. º 8.202. de 24 de abril de 2014) 

§ 311 Da proposta de denominação constarão: 

a) identificação da via, próprio ou logradouro público a denominar, com planta ou croqui do 

local e/ou endereço, se for o caso; 

b) justificativa circunstanciada que demonstre o atendimento das exigências desta lei; 

e) dados biográficos, se pessoa física a ser homenageada. (Parágrafo e alíneas acrescidos pela 

Lei n. º 4.949. de 27 de dezembro de 1996) 



~~ 
Câmara Municipal 

Jundiaí 
SAO PAULO 

PROCURADORIA JURÍDICA 
PARECER Nº 709 

PROJETO DE LEI Nº 12.607 PROCESSO Nº 81.194 

De autoria do Vereador DOUGLAS MEDEIROS, 

o presente projeto de lei altera a Lei 1.919/1972, que regula a denominação de 

vias, próprios e logradouros públicos, para prever caso de uso de mesmo nome. 

A propositura encontra sua justificativa às tis. 04, 

e vem instruída com o documento de tis. 05/06. 

É o relatório. 

PARECER: 

O projeto de lei em exame se nos afigura 

revestido da condição legalidade no que concerne à competência (art. 6°, caput), e 

quanto à iniciativa, que no caso concreto é concorrente, (art. 13, 1, c/c o art. 45), 

sendo os dispositivos relacionados pertencentes à Lei Orgânica de Jundiaí. 

A matéria é de natureza legislativa, eis que busca 

alterar a Lei nº 1.919/1972 que regula a nomenclatura e emplacamento de vias, 

próprios públicos e numeração métrica dos imóveis, e conforme bem esclarece a 

justificativa, a alteração visa permitir que vias, logradouros públicos e próprio 

público possam utilizar de um mesmo nome para denominá-los, o que 

entendemos, vem atender ao interesse público. 

possam incidir sobre a pretensão. Relativamente ao quesit 

á o soberano Plenário. 

érito, pronunciar-se- t 
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Câmara Municipal 

Jundiaí 
SAO PAULO 

DAS COMISSÕES A SEREM OUVIDAS. 

Nos termos do inc. 1 do art. 139 do Regimento 

Interno, sugerimos somente a oitiva da Comissão de Justiça e Redação. 

QUORUM: maioria simples (art. 44, caput, 

L.O.M.). 

S.m.e. 

Jundiaí, 10 de Agosto de 2018 

Aor1aldo JaLtM ~ 
Ronaldo Salles Vieira 

Procurador-Geral Procurador Jurídico 

Estagiária de Direito 
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Câmara Municipal 

Jundiaí 
SÃO l' AULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO PROCESSO 81.194 

PROJETO DE LEI 12.607, do VEREADOR DOUGLAS MEDEIROS, que altera a Lei 
1.919/1972, que regula a denominação de vias, próprios e logradouros públicos, para prever 
caso de uso de mesmo nome. 

PARECER 

A propositura apresentada a esta Comissão, de autoria do Vereador Douglas 

Medeiros, tem por objeto alterar a Lei 1.919/1972, que regula a denominação de vias, próprios 

e logradouros públicos, para prever caso de uso de mesmo nome. 

O Parecer n.0 709 da Procuradoria Jurídica informa que a matéria encontra

se revestida de legalidade quanto à competência e quanto à iniciativa, em conformidade com a 

Lei Orgânica do Município de Jundiaí. 

Assim, demonstrados na Justificativa do autor (fls. 04) os relevantes objetivos 

da proposta em análise, consignamos o nosso voto favorável à sua aprovação. 

É o relatório. 

Sala das Comissões, 14/08/2018. 

e 
Eng.º MARCELO G/\ TADO 

Presidente e Relat r 

1t1{1f~g ~Jt:f Dg°d s~tf d EDICA~;A' 
"Dika Xique Xique" "Edicarlos Vetor Oeste" 

c~ -7~ 
ROGÉRIO RICARDO DA SILVA 
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RECIBO DE AUTÓGRAFO 

DATA DE ENTREGA NA PREFEITURA: 

ASSINATURAS: 

EXPEDIDOR: -:(1~ 1~ 

PRAZO PARA SANÇÃO/VETO 

(15 dias úteis - LOJ, art. 53) 

PRAZO VENCIVEL em: ,'?> / OC, / A g 1 

~--------------=--=-~ 
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Câmara Municipal 

Jundiaí 
SAO l'AUlO 

Processo 81.194 

PUBLICAÇÃO 

10BI\~ 

Autógrafo 
PROJETO DE LEI Nº. 12.607 

Altera a lei 1.919/1972, que regula a denominação de vias, próprios e 
logradouros públicos, para prever caso de uso de mesmo nome. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, faz saber que 

em 21 de agosto de 2018 o Plenário aprovou: 

Art. 1º. A letra "c", do § 2º, do art.2º, da Lei nº 1.919, de 12 de julho de 1972, que regula 

a denominação de vias, próprios e logradouros públicos e a numeração métrica de imóveis, com a alteração 

introduzida pela Lei nº 4.949, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação : 

logradouro público; 

(21/08/2018). 

Elt 

''Art. 2 º· ( ... ) 

( ... ) 

§ 2º. (. .. ) 

( .. .) 

c) se já usados: 

1. para via ou logradouro público, no caso de denominação de nova via ou 

2. para próprio público, no caso de denominação de novo próprio público." (NR) 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em vinte e um de agosto de dois mil e dezoito 

4)-., , 1,_;. 
MARTINELLI 

Presidente 



• PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP 

OF.GP.L. n.º 241/2018 

Processo 24.618-1/2018 li fiiiíiiífüiiíi m,r f Ili 
Protocolo Geral nº 81'41/2018 
Data: 13/09/2018 Horário: 17:38 

Admlnl11trallvo • 

'---------------
Jundiaí, 11 de setembro de 2018. 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Encaminhamos a V.Exa., cópia da Lei nº 9.028, objeto 

do Projeto de Lei nº 12.607, promulgada nesta data, por este Executivo. 

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

Ao 

Exmo. Sr. 

Prefei o Municipal 

Vereador GUSTAVO MARTINELLI 

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí 

NESTA 

scc.1 

Avenida da Liberdade s/n.0 
- Paço Municipal "Nova Jundiaí" - Fones (11) 4589-8421/4589-8435 
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Processo nº 24.618-1/2018 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP 

LEI N.º 9.028, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 

Altera a Lei 1.919/1972, que regula a denominação de vias, próprios e 

logradouros públicos, para prever caso de uso de mesmo nome. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de acordo 

com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 21 de agosto 

de 2018, PROMULGA a seguinte Lei:-

Art. 1°. A letra "c", do § 2°, do art.2°, da Lei nº 1.919, de 12 de julho de 1972, 

que regula a denominação de vias, próprios e logradouros públicos e a numeração métrica 

de imóveis, com a alteração introduzida pela Lei nº 4.949, de 27 de dezembro de 1996, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º. (. . .) 

(. . .) 

§ 2º. (. . .) 

(. . .) 

c) se já usados: 

1. para via ou logradouro público, no caso de denominação de nova via ou 

logradouro público; 

2. para próprio públic , no c so de denominação de novo próprio público. " 

(NR) 

de sua publicação. 

L 

Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada na Unidade de Gestão de Negócios 

Jurídicos e Cidadania da Prefeitura do Município de Jundiaí, aos onze dias do mês de 

setembro de dois mil e dezoito . 

G •®lcro:9-.k~llc.<;~~ idada.rr\•µi·n ----~--t, 
scc.1 Secretário Municipal 

PUBLICAÇÃO Rubrica 

~ 9 / 09 / ~ % (.µJ\ 
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