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PROJETO DE LEI N". 13. 042
(Douglas do Nascimento Medeiros)

e

Revoga as Leis 2.790/1984, 2.820/1985, 2.926/1985 e 3.084/1987
(aprovadas na 9ª Legislatura - 1º/02/1983 a 31/12/1988).

Art. 12 • São revogadas as seguintes leis, aprovadas na 9ll Legislatura

(lº/02/1983 a 31/12/1988):
I - nº 2.790, de 26 de dezembro de 1984, que fixa os dias de venda dos
passes de ônibus;
II - nº 2.820, de 10 de abril de 1985, que prevê bacia de contenção e
espaçamento para o tanque de armazenamento de álcool;
III - nº 2.926, de 30 de dezembro de 1985, que prevê cassação do alvará do
permissionário de táxi por alteração de características do veículo; e
IV - nº 3.084, de 16 de julho de 198_7, que altera a Lei 2.925/1985, para

permitir, como empresa doméstica, atividade de locação e comércio de fitas para videocassete.
Art. 22 • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Este projeto trata da necessidade de organizarmos as leis do Município,
iniciando pelas que não estão produzindo efeito, para uma melhor disposição do nosso ordenamento
jurídico.
Esta proposta efetivará a revogação de normas que há tempos deixaram de
produzir quaisquer efeitos, pelo fato de que seus respectivos objetos deixaram de existir. Na prática,

dev.zm

tais normas já estão revogadas tacitamente. Consideramos, também, a importância de mantermos
adequadamente a t u a l ~ :

nosso sistema de pesquisa.
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13. 042 - fl. 2)
Lembramos que a revogação dessas normas não significa a eliminação de

seus registros na Câmara Municipal, que, a propósito, possuem uma riqueza histórica
incomensurável. Tais normas permanecerão com os seus registros físicos e eletrônicos arquivados,
ocorrendo apenas a alteração na situação cadastral referente à vigência.
Desta forma, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste
importante projeto de lei.
Sala das Sessões,

o

o

\scpo

30/10/2019
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LEI NQ 2790 DE 26 DE DE'ZBMB'?.O
:E'.i.Xa os d:l.as

e.e

m

'19'84

venda élos passes de Õn:ibus.

O PR'EF.J::ITO 00 ~IC1.P:Cô DE .::rtt:UlIA!, :estadu de G.iio Pau1o, -

de accrdo com o que. .ã.e::::rtil.t;:Ou, a Câmeri'I l'hmicipal em sessão Ord.i.-

nãx:..ta r:eü:izada no dia 04 de dezembro de J.984 1 P:ao.MOtGA a

o

S!!_

guinte l:.ei.

A.rt.

l 9 - As o:mpr.asa_s axr.,J.oradoras do ae.:.cv'.i.ço de t:ra!1$po:r-

te~ cole ti vos do Município, assim entemdi da1;; as conocssioMriu,
panr.iss.:f.onã.rias e auboontratadal;I,, ficam obrigaê'.as a :prort.-ov1e.r

a

venda de passas aos usuários interessados dia:c-:i~te, exceto
.aos sábados, doJr,i.:ngos e .Eeri.adcs.
l?arág'rafo

ü.• .ic:o

-

A

i.nf.rnçíio ao ú..L:i,;posto nel':tt:.r.1 J e.i, com s ~

:;:iensão cu inte:rrup~?i:o no fornc:cimac1tor ::icarrct.a:::ã a ímpos:i,;ão-;

de tr4Ulta en ,'<Alor ei:.rlllvalente

<li

30 (trJ.nl:.h) Unldadt1"..s Fisc:~i.s

(U,.F.) •
Art.

29 -

Esta l e i en'l.:r.arã

e:.:-n

"1,'"ig'ôr na data de sua pub::1..:tc~

ção~ reY9gadas as disposições em O('.)r-t;x~io.

--

ô

_______)

/.
/
_.::i
~cw:t,....._.,,.~.....,.

R!: nENASSJ:)

.

FrafeJ.to Nunic~pal
ub1icada e xeg;i.st.cada na Secretn.r.ia da Nei;5c.i.os Internos e Jt:ri
dicon

:li..:s

e.a Pre:teitur.a do Mur:.icípio de Ji:mdi.m'.. aos vinte e. .i,;eia

a.o

:ir.ês de deze.--nbro da :r.ú.l ::,ovccentos e oi tenta. e

Çtlt.!lt.ro.

&ocretãr.io da .SNLJ
p

...----·

- · · - - .. - - - ,
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Câmara Munlclp.?>I ee .Jund:ar
$6oF'iil<.;le<

(Proc. ~v·1s.ss1)

LEI l<9 ~:..820, Ot 1,,9_ DE,_~SiHL OE 1985
P.r.cvê ba:ala d~ aon.t~Hicã,,. A ~s:pa,C!umé1nt:D
, qus dê ar.ma8ena.'f!eril:o d.IS d.tcccl~.

)?G.t"'C? r:,,

taE_

A CÂMARA MU~:CJPAL DE ~UND!Al, Estado de Sio Piulo,
dcn:reto11 e eu, 1'ARCis!0 9ERMANO DE LEMOS, na qualidade de seu

o

Presidente, nos termos dos §§ 39 e 59 do artigo 30, do Decr~
to-tei Complementar nO 9, da 31 de deze~bro de 1969, PRO~ULGO
a seguinte Lei:
Art. 1~ To~o tanque de armezenamento de ãlcool
rã bacia de contenção e espaçemerito Pl.'Õprfo,

t~

§ 19 Entende-se por b~dia de contenção a reg1io 11
~itada po~ depressKo no terreno ou por dique, destinada a con
ter o produto em eventual vazamento do =anque e de sua tubul~
ção.
§ 2Q Entende-se por espaça~ento a menor dfstância
livre entre o~ costados de dois t·11hques adjacentes ou
entre
o costado de um tanque e o ponto nais prõ~imo de outro
equ!
pamento ou instalaclo ou limite da propriedade.

Art. 29 As instalações de que trata estale! obser
varã'o as especifil.,11ç:ões de proteção contra ir.eiindio, estabel.!l,
c1das pelas normas federais e estaduais, em espectal o, Oeçr!
to Estadual nQ 20.811, de 11 de março de 1983, e seu anexo.

Art, 3Q Esta lei entrari em vigor na data de
publicação, revogadas as disp~sic:ões.e~ contrlrio.

e

· Câmara

~ua

de mil

novecento$ e oitenta

Lei n9 2.~20 - fls. 2.

fleg'lst.rado. e publicada na Se,c.retar'ia "" Câmera MunJ,
cfpa1

de Jundial. crn dez

de ~br11

de Mil

novecentos e

o1tenta

e cinco (10-4-1985).

Dr. ARCHIPPO F,WliZI\Gf IA ,HJNIOR,

Diretor Legfslativo.
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LEI Nt 2!:·Zó, DE .30 D~ D67.HIBRO :l:: 1985

Preve cass.açã:::, do alvará do permissionário de táxi :;,or a.I-

teração <le catacte,·í.:;ticas do veículc.
O PREFl::i:To 00 MUNIC!PIO DE JUN'DIAÍ, Estado lo São· Paulo, •·

ele aco:nlo çor;i o que decretou a (âmar.a M-;..:niclpal em Sessão Orlinár:La real i?ada

n-:1

di11 C'.3 óe dezerr.bro <le 1985, PRm1ULGA

s

se-

gui:rite Lei:Art.• J 9

-

O pe:nr.issionãrio de ser-.-iço de táxi teia o al 1u.-

rá cassado se o veícuío &preser.tar alteraç5o de características
que impl;.que :risco para a segurança dô.<:. passageiros.
§ 1-t -

"Vetadc 11

â 2i

"Vot.ado''

-

Art- ?.~ - A va~a decorrer:,te di:i cassaçâc d~ a.Lvarâ ·será

preonchida medi.ante o ::,:roc.edi ment.o p:rópri o de sc:cçâ'.o pi:b1 j_ca
dos interessados.

Ar'!:. 3,;, - Esta lel ont.rtu·ã ar.i vigo1· n.l. data de ~,e.ia publir.;~

çãó, revogadas as d!s?oSições en contrário.
i
.I

,,j.r ~-L<Jl~.,,_,,-e!C,J-,r-.,;-;
(L\iD~ '.BENASSI)

Munidpal

Publicada e regisLrada na s~crei~ria de Neg6~ios Ju=fdicos <la -

rofeituta tla Município de Ju~diaí, aos trinta d!as do mis de -

d~zembro de mil novecen~os e oitenta e cl~cc.
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IOM. Z4/7 /87
l"RirilT\JtlA PO MUNr<::IPJO D:E JVNntAI

AI téra· a r.oi u~ 2. 925/ 85, pax:a per.mi t.i.r, corno

em

presa donéstioa, ativid~de de locação e comércio I

de fitas para Videocassete.

o PREFEI'!'O DO MUNICÍPIO DE JU~DIAf, Estado de são ~aulo,-

ô

de acordo com. o que de.::!!retou a Câmara Municipal em .sessâc... Ordi-

nária reali2aéia no ê.ia 30 de junho de 1~87, PliOMULGA a seguinte
LeJ.!

Artigo 10 - A list~gem iategrant~

eo

parágrafo ú.nic~.do -

n~tigo 10 da Lei nQ 2.925, de 20 de dezembro de 1~85, passa

a

'\'iger ac:resci(lu do .segui:nte it.em:
"73 • Loc&ção e coméJ.-cio d.e ftt;:,.s para videoea.:;seten.
Artigo 2~ - Esta Lei entrará em vigor na datA

de ~ua

p~

blicação, revogadas as <li5posiçõe~ em contrário.

Publicada e registra.da na Sec:re:ta;i;ia · de Negócios Jurídicos da -

Prefeitur~ do Município de Jun.diaí, aos dezesse~s dias do mês de ju.Lbo de w.U novecentos

liJOS!

~~~.

Secrotário de Negócios J1:i.ridi<.:Ci:l
mabp
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PROCURADORIA JURÍDICA
PARECER Nº 1.151

PROJETO DE LEI Nº 13.042

PROCESSO Nº 84.164

De autoria do Vereador DOUGLAS DO
NASCIMENTO MEDEIROS, o presente projeto de lei revoga as Leis 2.790/1984,
2.820/1985, 2.926/1985 e 3.084/1987 (aprovadas na 9ª. Legislatura - 1º./02/1983 a
31/12/1988).

o

A propositura encontra sua justificativa às fls.
03/04, e vem instruída com os documentos de fls. 05/08.

É o relatório.

PARECER:

O projeto de lei em exame se nos afigura
revestido da condição legalidade no que concerne à competência (L.O.M. - art. 6°,
"caput", c/c o art. 13, 1, interpretado a contrário senso), e quanto à iniciativa, que no
caso específico em tela é concorrente (L.O.M. art. 45), em face de intentar a
revogação das Leis 2.790/1984, 2.820/1985, 2.926/1985 e 3.084/1987 (aprovadas
na 9ª. Legislatura -

1°./02/1983 a 31/12/1988), consoante os argumentos

expressos na sua justificativa.
A matéria é de natureza legislativa, da
órbita de lei ordinária, em face de buscar revogar normas legais locais que, em
tese, não mais estão produzindo efeitos, estando situada no mesmo nível
daquelas.
Abrimos um parêntese para esclarecer que
este órgão técnico não pode afirmar acerca da vigência das referidas normas, e se

1

de alguma forma ainda estão produzindo efeitos. Entretanto, consideramos que a
proposta se insere no rol de atribuições do Legislativo e, neste aspecto, não

X

vislumbramos empecilhos que possam incidir sobre a pretensão. Decerto que se o

~

~o

'

_____________________________ Jl

~~
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Chefe do Executivo houver por bem vetar total ou parcialmente, com argumentos
plausíveis, alguma das normas que se objetiva revogar, poderemos rever esta
análise, desconsiderando-a. Relativamente ao quesito mérito, pronunciar-se-á o
soberano Plenário.

DA COMISSÃO A SER OUVIDA:

Deverá

o

ser

ouvida

tão

somente

simples

(art.

a

Comissão de Justiça e Redação.

QUORUM:

maioria

"caput", L.O.M.).
S.m.e.

.;·
Jundiaí, 31~ de outubro de 2019.
!j

~onaldo Jailu tlJ.Wlo..

/

Ronaldo Salles Vieira

Fábio Nadai Pedro

Procurador Jurídico

Procurador Jurídico

~+ic~e.

Brígida F. G. Riccetto

Pablo R. P. Gama

Estagiária de Direito

Estagiário de Direito

44,

.__/"~
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
PROCESSO 84.164
PROJETO DE LEI 13.042, do Vereador DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS, que
revoga as Leis 2.790/1984, 2.820/1985, 2.926/1985 e 3.084/1987 (aprovadas na 9ª.
Legislatura- 1º./02/1983 a 31/12/1988).

PARECER

ô
É prerrogativa conferida pela Constituição aos municípios a de legislar sobre os temas
de interesse local (suplementando, se for o caso, a legislação estadual e a federal), razão por
que esta proposta se revela procedente quanto à competência. O objeto não se acha reservado
à alçada privativa do Prefeito, ou seja, a alçada é comum, motivo por que a matéria é regular

na iniciativa. O documento acha-se traçado segundo a técnica legislativa própria.
Da Procuradoria Jurídica a proposta mereceu consideração positiva.
Diante do exposto e da alçada jurídica que o Regimento Interno (art. 47, I) reserva a
esta Comissão, este relator conclui registrando voto favorável.

APROVADO

1)!1 ~

c·A

USE~ TE

:J

EDICARLOS VIEIRA
(Edicarlos Vetor Oeste)

PAULO SERGIO
(Paulo Sergio - Del gado)
\

az
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Processo 84.164

Autógrafo
PROJETO DE LEI N2 13.042
Revoga as Leis 2.790/1984, 2.820/1985, 2.926/1985 e 3.084/1987
(aprovadas na 9ª Legislatura -1 2/02/1983 a 31/12/1988).

ô

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo,
faz saber que em 19 de novembro de 2019 o Plenário aprovou:

Art. 1º. São revogadas as seguintes leis, aprovadas na 9! Legislatura
2

(1 /02/1983 a 31/12/1988):
1 - nº 2.790, de 26 de dezembro de 1984, que fixa os dias de venda dos

passes de ônibus;
li - nº 2.820, de 10 de abril de 1985, que prevê bacia de contenção e
espaçamento para o tanque de armazenamento de álcool;

Ili - nº 2.926, de 30 de dezembro de 1985, que prevê cassação do alvará
do permissionário de táxi por alteração de características do veículo; e
IV - nº 3.084, de 16 de julho de 1987, que altera a Lei 2.925/1985, para

permitir, como empresa doméstica, atividade de locação e comércio de fitas para videocassete.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em dezenove de novembro de dois mil e
dezenove (19/11/2019).

F~z,j
Presidente

Elt

~~
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PROJETO DE LEI N. 0 13.042
PROCESSO Nº. 84.164

RECIBO DE AUTÓGRAFO

DATA DE ENTREGA NA PREFEITURA:

ASSINATURAS:

e

EXPEDIDOR:

--'LA---'-(""r_l_a.-_______________

RECEBEDOR:

-----------------PRAZO PARA SANÇÃO/VETO

(15 dias úteis - LOJ, art. 53)

A~

I ~':)...1

~l

- -____- - ········-------·___1

[namj

•

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

OF. GP.L. nº 424/2019

Processo nº 36.610-2/2019

li riiiíiifilHilli lilHII
Protocolo Geral nº 84439/2019
Data: 12/12/2019 Horário: 15:06
Administrativo -

Jundiaí, 09 de dezembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

o
Encaminhamos a V.Exa., cópia da Lei nº 9.347, objeto
do Projeto de Lei nº 13.042, promulgada nesta data, por este Executivo.
a oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada
estima e distinta consideração.

o

Ao
Exmo. Sr.

Vereador FAOUAZ TAHA
Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
NESTA
scc.l
Avenida da Liberdade s/n.º - Paço Municipal "Nova Jundiaí" - Fones (11) 4589-8421/4589-8435

Processo nº 36.610-2/2019
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

•

LEI N.º 9.347, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

Revoga as Leis 2.790/1984, 2.820/1985, 2.926/1985 e 3.084/1987
(aprovadas na 9ª Legislatura - 1Q/02/1983 a 31/12/1988).

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 19 de novembro
de 2019, PROMULGA a seguinte Lei: Art. l,!!, São revogadas as seguintes leis, aprovadas na 9ª Legislatura (1 Q/02/1983 a

31/12/1988):

ô

I - nQ 2. 790, de 26 de dezembro de 1984, que fixa os dias de venda dos passes de
ônibus;
II - nQ 2.820, de 1O de abril de 1985, que prevê bacia de contenção e espaçamento
para o tanque de armazenamento de álcool;
III - nQ 2.926, de 30 de dezembro de 1985, que prevê cassação do alvará do

permissionário de táxi por alteração de características do veículo; e
o de 1987, que altera a Lei 2.925/1985, para permitir,
como empresa doméstica, ativid âe de ocação e comércio de fitas para videocassete.
data de sua publicação.

o
Pr feito Municipal
Registrada na Unidade de Gestão da Casa Civil do Município de Jundiaí, aos nove dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, e publicada na Imprensa Oficial do
Município.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS

Gestor da Unidade da Casa Civil
scc. l
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PROJETO DE LEI N". 13.042
Juntadas:
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