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Câmara Municipql 

Jundiaí 
SAO PAULO 

P 40002/2019 

i-------·--·----... 
Apresentado. 

Encamlnh9•se às comlssõefs lndk:adas: 

PROJETO DE LEI N°. 13. 065 
(Douglas do Nascimento Medeiros) 

Revoga as Leis 3.464/1989, 3.527/1990, 3.587/1990, 3.704/1991 e 
4.044/1992 (aprovadas na 1 Oª Legislatura- 1 º/01/1989 a 3 l/12/1992). 

Art. 1º-. São revogadas as seguintes leis, aprovadas na 10ª Legislatura 

(1 11/01/1989 a 31/12/1992): 

I - n11 3.464, de 18 de outubro de 1989, que determina para o bairro os 

intervalos de trabalho em linha de ônibus; 

II - nº 3 .527, de 11 de abril de 1990, que autoriza criação de escolas infantis 

para deficientes mentais; 

III- nº 3.587, de 24 de agosto de 1990, que proíbe o transporte de resíduos 

de animais em veículos abertos; 

IV - nº 3.704, de F de abril de 1991, que institui o Programa de Alternância 

de Jornadas de Trabalho dos Industriários e Comerciários, para redistribuição de demanda de 

transporte coletivo; e 

V - n2 4.044, de 1 O de dezembro de 1992, que cria curso de reciclagem para 

docentes da rede municipal de ensino. 

Art. 2º-. 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. 
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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, 

tais normas já estão revogadas tacitamente. Consideramos, também, a importância de mantermos 

adequadamente atualizadas as situações dessas normas em nosso sistema de pesquisa. 

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. 

\scpo 

Sala das Sessões, 22/11/2019 

Ívldttd) l lt:ÚÍAP4 
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Câmara Municipal 

Jundiaí 
SAO PAULO 

!OM 2U-1Q-69 

camare. Murdclpa[ de Jund1-a( 
$li<> t·•e<.fo 

t:J.M!Y'ni QQFJlliSJQE'il'f 

L E 1 3. 464, DE_.'.ª _D_E-OLJTUE.R.a DE 1989 

Det·e-r .. :ní"li.!I para o b<llrro- O!'i intarv~lo:; cre trobo~ 
lha em .linha de a~lbui. 

O PRESIDENTE DA CA~ARA HUUlCIPAL DE JUHDlAf, 
Ewtudo de São P~ulo, de acordo ca~ o aprova~o n~ s~ssio Ordíni

r'a de 29 de agosto de 1909, l?RO,"lULt,A, nos tcsrf!'os do prlri,..;Tpio 

e5tabelecldc nos li 59 ~ 79 do ~rt. 66 da Constltulçio <la RepG
b ! i c.a , a s s g u i n t·o l e l l 

/:\.r:.. 19 Os intervalos regula:oe,1t.ires da Jo.r. 

nada de trabalho en 1 in'"la municipal do ôn !bus, f.ir-se-ão no· b.a ir~ 

PorJgrafo aGico. Uma V~~ no ponto finalr o 

6nib~~ permanecera Qberto para Rmh~rque. 

A~t. 29 Ewta lei entTeri em vigor na d~ta 

de. :õlH.I pl.lbl ícaçio, revosac:!.is as dls~oziçõos em co-11lr~río. -·· 

Cimira Hunlcipal da JJndlaf, em dezoito de 

outubro de nil n~vecentos e oltenl~ e nova (18-10-1989). 

1 fc---~.ef"-. 
.... ---• 1 \ r =;;.t~-i?"· . 

<~ En::~~-~~~; 1 f. HADPAC . ....__ I 
---..P e s I d e'l te. 

Ragisc_rada e ptll::' lcada na Secret,:ir·la da CimE,_ 

ra M!.:nl.:ipal de Juttéfal, ern dezoito de onrubro de rnll ncv~c.entos 

e oitenta e ri::,ve (11l-lJ-l989). 
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Jundiaí 
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lO)f 20-4-9C, ret. -27-4-90 

C~mara f',1u:11crpal d"' ..Ju(ldial 

{proc. 17 .2R4) 

.~~ ~ _3.527, DE • 1 Dl Afül.i:'.. llfi: 1990 

'\~ ~ .Z!! 

.. --

Aut!lr ha. criaçiu d.i. t:i.col:a,; i.u.fantil'I p,"lra de.f.i.r:-:ie-ntes 
n~nta·is. 

O l:'?-ESIDENl'S (.a CÂ.'iA.it.o\ Mr:~lCIPAL t:Z JU'NDIA.1 • Rs

tai:io de são Paul.;.1, d,~ ~<.:l.lrdo ,.:::.im ·o 2[:)r.::,vado n.a Sé&.s.io Orctillárie cie ZO de 

,U•vétéiJ;'o de t~~o. li'RO!-l.JJLGA, J\0;;1 t.i,~·.1,c s ,Ia pr.iudrii o u t.;i.ht!-.l.«.cidQ nos U 

59 e 79 do .a.rt. 66 d.a Ccnstí.t:uiçâo da: ievúb:.;í,ca, 1,. .seguinte l eí! 

Art. 19 ]{e~ o Ex~c~tivo ~unici~al autotizado ~ 
cC"iar escola~ c.:,ru a .:inaliê.a.de de. .ass:. ~cb:. éduc.ar e.orienta;i; c.rian,;,aG po

l; res p,oin:.ador,11.s de defi.ciê'..uda.i. 1il11H:tA í s. 

Art. 2.9 (:iüier.ri à S~,:s·euri.a Mau: dpal ri,~ Tntf!er!:!; 

çà.o Social e. aô.mini,i t:raç.ãc d;;.e e.scc:i.as, c;,ue contratfl."l"Í (lt?-....f.lP.nal :ie.-:e.i,sâr~ o 

ao desenvo1vime~ta de tal ~is~e~. 

Art. 3Ç As d.ei;?ess..'i cei:,prrenteij com a. e.11.ecuçao 

da t)resertte Lei co:tr-e.râo p;:,r cor.ta das Vét'~l!s ór~il.r.:lénr:ídu pré;:it:i..111. 

Art. 49 i:nt.:;. lc:i. cntra:-ii. cm vigor n.:t d.:i c.;:i de s1i.:i 

publicação, re'Vogadas aa éisposiçõaa .im contrário. 
• 

C.~·i,\lt!', t-1:J!tIClPAL D.E JIDl!JIA::, cm cnz~ de abril de 

mil novec.ea~oe e noventa (11.04.1590). 

Rel:l,:i etraéa ,z, pub: icada na Secrct&l"ia àa ;;ãc:élra 

Municipal de Ju;:.diai:, em onzv d<& abril de :nil novecen.to& e r.ovent:R 

(11.04. ',990). 
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IOM 3.i..-8-90 

PllEP:f!ITIJRA 00 MUNJCÍPIO OE JUNOI.AÍ 

LBI NO 3597, DE~~~~- AGOSTO DR 1990 

Proibe o transporte de resíduos de animais em veícu

los abertos. 

O :?RJ::I'EI'l'O .Oô MIJl:.l!C!l"lO !li:! J'Ol<l!>IÃ1, Eàt.ado de São Pa.ulo r -

de acor~o com o que decret~u a Câmara Municipal em Sessão Ordi

nãrfa rEHüü:acli'! no di.a 14 de agosto de .t 9 9 O, PROMULGA a eeguin

te Lei~ 

Art. lo - Fica proibido o transporte de resíduos de an! 

mais, quais s~jam: ossos, visceras, panas, entre outros, Oitt ve! 

c::ulos abartos. 

Art. 2Q - A inohscrváncia do dispositivo acima sujeita.rã o 

infrator ao pageunento da multa cor.respondente a 5 (cinco} u.nid~ 

d@s fiscais, que i:.e.rá .recolhida aos co.E.r@s municipais no prazo

d~ 5 foir1co) aias. 

Pa~ágra!o único - A reinciõéncia implicará aa aplicaoão da 

Art. 3í:! - Esta lei entrará e;n vigor na dti.ti'.!. dê !!lua public.Ê 

ção, revogadas as dieposicôe.e em ;;ontrário, 

P~blicada@ registrad4 n~ 

d~cos d.a P~fcitura do 

1\ e ..._ \>---~--~-~ 
fWALMO.R BARBOSA MARTINS) 

P~efeito Munici~al 

dias do n1ê .. da agosto d.e :ttil n 

r..a. -

(TARC!SIO GE.RMA~O 
Secretário Municipal 

(vÀIQJ)l~J~Idicao 

J:.:n:i 

s 
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PREFEITURA. DO MtJI\IIClf'JO OE JUNDIAÍ 

Proc. no 3962-7/91 

lnstir.;.ui o Programa 6a Alternô.n,;::ii'l de Jornadas de 

Tra::ialho dos .!nc.ustt·iárlos e Comer;::iários, parl!I. -

reo.i~t.ri.buicãa de damand.:. da t:i.:ar.spcn:t:e colet.ivo. 

O F.REE'E!T'O Dú M!JN'lCfi?IO m: JCT:l"DI~:T., Estado d.e Sao Paulo, -

é@ l:'.cordo com o que decretotJ a C,sirr:ara ,:-!t~nlcip.al e Sessão ôrdin! 

r::.a realiza.da no dia. 5 de março de .L 991., PROMULGJ\ a. oegui:ite -

Art. H! - i:J ins:titníc'to o Programa de Alter11âr.cia o.e Jorna

das de 'l'rabalho dos !ndustri.h-ioo e Co:nerciário5, dest.in.ado a 

prevenir excesso àc dcma:1da de t.rane;:;:;orte coletivo r.0$. hnr.~.cLvs 

de. início e t.e:::-:n.ino de trabalho. 

ra Munictpal em colabora~~º cnm as í~sL±tuições de reprasent~ -

çáo de empregados e e~preg~dore8. 

çifo. 

Art. 20 - .Flst...i l.ei e:nt.::::ará em vigor n.:i dat,/l de. sua .. ;:iti:,lic~ 

~\ ~<:> "~~-?-S:;;. -~~.:~ ...... 
'ilAf,M:JR .BARBOSA W,:R'I'INS 

Praf~lto «un!c~pal 

Publicada a registrad~ r.a Sec.retaria Municipal éle N"'g6ci.os ..rur!_ 

dicos da Prefeitura do Municír,i.-o de Ju:i.diaí, í:lO p;i·iIT.ai.ro 

I .,..~~/ 
.i:1ês dei abril d~ mil novf'l.cento~.... novr!i'. a "' . '<...,. ,,. _./ -- vl , " (_ {/Q "r--C~-i~C (}J,tA", 

MUZJ',!EL FERF,S )']UZAIEJl,i 

secretirio Municipal de Nag6cios 
.Jurídicos 

~,J~icwMJ 
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PRa:E.ffURA DO MUN!CP.IO DEJUNO!AI 

- Proa. n2 19.937-9/92 -

LB:! NQ 4044 , :>E !O DE DEZEMBRO DE 1992 

rfls~~-1 
~-- -

Cria curse de reciclagem para docentes du rãde m~

:nicipal d<:i: ens inc·. 

àc acordo com o gue decretou a Câ.~ara Municipal e:o Sessão Ordi

nária realizada :io dia l7 de novembro de 1. 9 92, PlWMOLGA a S§!. -

gr:in-::e Lei: 

Art. lQ - ~ criado o curso anual de reciclagem para doc<.U1-

tes da rede municipal da ~nsino. 

Parágrafo 1.nico - O curso destina-se a promover: 

a) aperfeiçoamento profissional; 

b) a.ti vidaàef! de.: :l nr:.~g:ra,;;So e;ttre docer. t.es e 

e;J instru1,1.io e projetos voltados ,à metodologia educacional. 

Art, 22 - Eist.a .lei ent:rarii e:ir.. vigor na da;.a dn s'J.a publi.c:;!!. 

ção, revogadas as disposições em contrário, 

t '- ~ <:'"· . ..... ,.., •• 
\ - ----->'--~ .. 

... ' --l#..íU . .t-10R BARBOSA l/.AR'l'INS 

P.rP.:f.ait.o Municipal 

Pu.blicada e regi.at.r.ada na Sec:i:et.ar.ia Mt:o:i.cip.al de ?,egóoios .:r·..n:f 

dicos d~ ?refeitura do Município de Jundia1 1 aos dez dias do -

mês de dezembro de mil novecentOfii e, novAnta a dois. 

Secretá.rio Mm,j cj pal d~ l'Jegócios 

J'U:ddic<>S 


