
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

EMENDA

Ao  Projeto de Lei do  Executivo n° 012/2021,  de aEL5fia do
Prefeito   Municipal   lzaias  Jose  de   Santana,   que  disp6e
sobre   a   denominacao   da   praga   Marielle   Franco   e   da
criaeao e denominagao das praeas Luiz Gonzaga Pinto da
Gama e Sensei Paulo Graga, localizadas no Bairro Jardim
do Marques, Jacarei/SP.

EMENDA NO o|

Fica  suprimido  o  artigo  1°  do  projeto  de  lei  em  epigrafe,

devendo ser renumerados os demais artigos.

Justificativa:

A praga objeto da denominaeao do artigo 1° do projeto ja

tern denominagao,  Praea do Corretor de Seguros,  concretizada atraves da  Lei n° 5.149, de

14/02/2008.

Em     nosso    entendimento,     al6m    de     revogar     uma

homenagem ja prestada,  o projeto  nao atende ao disposto no artigo 5° da  Lei  Municipal  n°

5.784/2013,   de   03/09/2013,   que   estabelece:   "A   alteragao   de  denominagao   de   vias   e

logradouros  que  nao  se  enquadre  nos  incisos  I  e  11  do  artigo  anterior devera  contar com  a

anuencia,  no  minimo,  de  2/3  (dois  tereos)  dos  proprietarios  dos  im6veis,  sem  prejuizo  do

disposto no seu capuf."

Camara Municipal de Jacarei, 25 de agosto de 2021.
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LE.    N°    5.784/2013
ATUALIZADA ATE A LEI Not.133/2017

Estabelece   normas   para   denominac5o   e
nomes de pr6prios, vias e logradouros pablicos e disp6e
sobre  emplacamento  de  vies  e  logradouros  pbblicos  no
Municipio de Jacarei.

0   PREFEITO   DO  MUNIcipIO   DE  JACAREl,   USANDO   DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU    E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°        Os      prQjetos      de      lei      que      disponham      sobre

denominac5o de pr6prios, vias e logradouros ptlblicos deverao center obrigatoriamente:

I-      documento    comprobat6rio,    expedite     pela     Prefeitura

Municipal, de que o pr6prie,  a via ou o logradouro ptiblico ainda nao foi denomimado;

11 -documento     comprobat6rio,     expedido     pela     Prefeitura

Municipal, de que a denominaeao a ser utilizada nao existe no  Municipio;

Ill -    c6digo de  identificaeao  ou  inscrieao  imobiliaria do pr6prio,

via ou logradouro a ser derrominado;

IV      otcotado do 6bito do homonagondo;

IV-atesfado  de  6bito  do  homenageado,  exceto  quando  se

tratar de  homenagem  a  personalidade  ilustre,  ouja vida  e  morte  possuam  ounho  notorios;

(Reclagao  dacla  pela  Lei  n°  5.944./2015)

V-    biograha,    no   caso   de   denominaeao   de    pessoas,    e

justificativa nos demais casos;

VI -   fotografia da pessoa homenageada.

§ 1°     Excetuam-se das disposig6es do  inciso  11  deste artigo as

rotat6rias   e   os   pr6prios   pdblicos   existentes   no   Municipio,   os   quais   poderao   receber

denominae6es ja insendas em vias e logradouros pdblicos.

§ 2°     A fotografia  podefa ser apresentada sob qualquer forma

que possibilite identificagao visual da pessoa homenageada.
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§3°     0   documento  comprobat6rio  citado   no   i

artigo  devera  ser  expedido  no  prazo  maximo  de  15  dias  da  data  da  sua  requisieao,  em

analogia aos artigos 97,  § 6° e  103 da  Lei Organica Municipal.

Art. 2°        A16m  das  exigencias  do  art.   1°,  o  projeto  que  vise

atribuir    nome    de     pessoas    a     pr6prios,     vias    e     logradouros     municipais    devefa,

obrigatoriamente,  ser  instruido  com  justificativa  escrita,  firmada  pelo  Autor,  dela  devendo

constar:

I-      A    biografia    da    pessoa    homenageada,    com    dados

suficientes para evidenciar seus meritos nos campos da educaeao, cultura, ciencia,  letras e

aries,  politica,  atividade  empresarjal,  profissional,  filantr6pica,  esportiva  ou  ainda  em  outra

forma de atividade humana.

11-     Data      de      falecimento      da      pessoa      homenageada,

comprovadas  por certid6es dos  registros ptlblicos competentes,  conforme  inciso  lv do art.

10.

Pafagrafo Onico.     Do  corpo da  proposigao de  que trata  este

artigo  devera  constar  o  nome  completo  do  homenageado  ou  o  nome  pelo  qual  era  mais

conhecido,   como   o   apelido,   a   alcunha   ou   o   cognome,   desde   que   nao   considerados

pejorativos  ou  se  tratar  de  denominagao  suscetivel  de  expor  ao  ridiculo  moradores  ou

domiciliados  no entorno,  e,  se for o caso,  do titulo  principal,  que devera constar das  placas

de nomenclatura.

Art.3°        Em    hip6tese    alguma    dar-se-a    a    pr6prio,    via    e

logradouro pdblico nome de pessoa viva.

Art. 4°       A  alteraeao  de  denominagao  devera  obedecer  ao

disposto mos incisos  11  a Vl do artigo  1° e s6 sera permitida nos seguintes casos:

I -      quando setratarde denominag6es hom6nimas; e

-``-g`_`'-_,  '-''-`'-_ -_  '_`-'  _--_`'_ ''_`_'--_ 1_-e_'-_''`-'g_'___-_-`_-'`````-_I_-`

11 -     quando,  nao  sendo  hom6nimas,  apresentem  similaridade

ortogfafica,  fonetica  ou  fator de  outl.a  natureza  que  gere  ambiguidade de  identificacao  ou
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venha  a  suprir erros  nominativos,  incluir,  complementar ou  retificar o  nome

titulo;  patente ou  cargo sem  causar prejuizo a  pessoa  homenageada.  (Reclagao  cjada  pe(a

Lei  n°  5.941/20'15)

Paragrafotlnico.     A    alteragao    de    denominaeao    devera

ocorrer  de  forma  a  causar  o  menor  inconveniente  para  o  Municipio,  considerando  para

tanto,  conjuntamente,  o  seu  sjgnificado  na  malha  viaria,  a  sua  notoriedade,  o  seu  valor

hist6rico e antiguidade e a densidade de usa e ocupagao nao residencial.

Art. 5°        A  alteragao  de  denominaeao  de  vias  e  logradouros

que nao se enquadre  nos  incisos  I  e  11  do artigo anterior devefa  contar com  a anuencia,  no

minimo, de 2/3 (dois tergos) dos proprietarios dos im6veis, sem  prejuizo do disposto no seu

caput.

Art. 6°        E vedada a denominaeao de pr6prios municipais em

llngua  diferente  da  nacional,  exceto  quando  referente  a  nomes  pr6prios  de  brasileiros  de

origem  estrangeira  ou  para  homenagear personalidades  reconhecidas por terem  prestado

relevantes servigos ao Municipio,  ao  Brasil ou a Humanidade.

I........,   vv.-r,,.„.I` .---- r..v-v ...- y-v   --r-.-I--`..y`-`.

pora  donomlnagdo  de  pr6phoo municlpale  no  perfodo  do  06  (ooic)  mocoo  qua  antooodci  do

ofojgdee munic]pale ou eotaduale a fodoraie.

Art. 7°        Nao  sera  permitida  a  apresentagao  de  proposieao

para denominacao de pr6prios municipais  no periodo de 06  (seis)  meses que anteceda as

eleig6es municipais.  (Recla¢ao  dac!a  pela  Lei  n°  5  854/2014)

Art. 8°        O poder Executivo podefa estabelecer convenios ou

parcerias   com    entidades    ptiblicas,    privadas   ou    pessoas   juridicas   para    viabilizar   a

implementagao do sistema de emplacamento de vias e logradouros municipais.

§ 1°     Sera  permitido,  ap6s  analise  e  aprovagao  pelos  6rgaos

competentes  da  Adminjstraeao  Municipal,  o  usa  publicitario  contiguo  a  nomenclatura  de

vias e logradouros, desde que nao atrapalhe a visibilidade da mesma e respeite as normas

de seguranga e durabilidade.
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§ 2°     A  publicidade,  por  meio  de  parceria  a  q

paragrafo  anterior,  devera  obedecer  a  uma  padronizaeao  quanto  ao  tamanho,  forma  e

material, atraves de regulamento do Poder Executivo, sendo vedado que, na placa, o nome

do  parceiro  ou  patrocinador  ocupe  espaeo  maior que  aquele  utilizado  para  a  identificagao

do  local.

Art.9°        As   placas   denominativas   das   vias   e   logradouros

pdblicos    conterao,    alem    das    diretrizes    normais,     o    respectivo    CEP    (C6digo    de

Enderegamento Postal) e a designaeao do bairro onde estejam localizados.

Pafagrafotlnico.     As       placas       denominativas       conterao

tambem  a  numeragao  predial,  devendo  constar em  cada  uma  delas,  a  ntlmero  inicial  e  o

final de cada trecho identificado da via pdblica.

Art.10.      A     implantaeao     de     novas     placas,     trocas     ou

substituig6es  das  mesmas  dar-se-a  a  medida  que  houver  necessidade  ou  por  programa

apropriado a ser previsto e implantado pelo Poder Executivo.

Pafagrafo tlnico.     No  cumprimento  do  disposto   pelo   caput

deste artigo,  e sem  prejuizo do quanta  previsto  pelo artigo 9° desta  Lei,  sera  inserido  nas

placas   de   nomes   de   logradouros   instalados   no   Municipio,   seus   respectivos   nomes

hist6ricos.  (Par6grafo  dnico  inserlclo  pela  Lel  n°  6133/2015)

Art.10A.   Quando   da    aprovagao    dos    projetos    de    lei    de

denominaeao de vias,  pr6prios e  logradouros  ptlblicos com  nomes de pessoas falecidas,  a

Camara  Municipal  podefa  fornecer a  familia  uma  placa  simb6lica  de  homenagem.  (Ariigo

lnsericio  pela  Lei  n°  5  958/2015)

Art.11.       De   todo   ato   pt]blico   que   determinar  mudanca   de

denominagao  de  via  ou  logradouro  publico  ou  alteragao  de  numeragao  predial  sera  dado

conhecimento  ao  Oficial  de  Registro  de  lm6veis  do  Municipio  de  Jacaref  e  as  entidades

prestadoras de servigos pdblicos,  inclusive concessionarias.

Art.12.       Esta  Leientrara em vigor na datade sua publicaeao.
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Art.13       Revogam-se    as    disposig6es    em    contrario,    em

especial  as   Leis  Municipais  n°.s  4.731,  de  09  de  dezembro  de  2003,   5.080,  de  20  de

setembro de 2007, 5.260, de 14 de agosto de 2008, e 5.421, de 9 de margo de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, 03 DE SETEMBRO DE 2013.

HAMILTON  RIBEIRO MOTA

Prefeito Municipal

AUTOR D0 PROJETO: VEREADOR ARILDO BATISTA.
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