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PREFEITURA
I SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Secretaria de Apoio Jurídico 
Departamento de Apoio Legislativo

CERTIDÃO N. 2.960/2020

A SECRETÁRIA DE APOIO JURÍDICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, atendendo ao que 
dispõe a Lei n. 3.877, de 26 de setembro de 1990, e a Lei n. 6.015, de 10 de janeiro de 2002;

CERTIFICA, de acordo com os assentamentos constantes no Processo Administrativo n. 
49.214/2020 referente ao Projeto de Lei n. 125/2020, o que segue:

Local a ser denominado: trecho da Estrada Quebra-Eixo, localizada no Chácaras Majestic I.

a) "A Estrada é publica, oficializada através da Lei complementar n. 501/2013. O nome 
proposto não é homônimo.".
SEURBS/Geoprocessamento - Valdir Martimiano.

b) "A denominação oficial da parte regularizada no núcleo é Chácaras Majestic I. O núcleo 
Chácaras Majestic I encontra-se registrado na matrícula 38.361-2°RI. Trata-se de 
trecho de via já oficializada através da LC n. 501/2013, quando da oficialização da 
Estrada Quebra Eixo. Embora não seja atribuição desta divisão, entendo s.m.j., que 
considerando que se trata de via oficializada em loteamento regularizado não há óbice 
quanto à denominação.".
SGHO/ Divisão de Projetos Fundiários - Adalberto Silvestre .

"O trecho de via em questão realmente não faz parte do nosso cadastro das estradas 
municipais, porém originou-se da mesma forma que as estradas, pois é uma servidão 
de passagem que posteriormente foi sendo ocupado com edificações ao longo desta. 
Considerando que a via possui importância no entrono, devido ao fato de estar 
centralizado no núcleo da ocupação, deverá ter tratamento de via que coleta o fluxo, 
devendo para tanto preservar uma largura mínima para que no futuro possa ser 
implementada uma via com largura mínima de 20, sendo leito de 12m, calçada de 3 de 
um lado e no outro 5m para contemplar calçada e ciclovia. Entendo que a 
denominação não devera alterar a situação prevista para a via e sua necessidade da 
largura conforme exporto pela técnica.".
SEMOB/Departamento Projetos - Ronaldo Rodrigues Da Cunha Filho.

O nome proposto não constitui homônimo, porém, considerando as informações acima, 
recomenda-se a alteração do Projeto de Lei para que fique clara a denominação somente do trecho 
da Estrada Quebra-Eixo localizada no núcleo regularizado Chácaras Majestic I, de "Avenida José 
Paixão Amancio". SAJ/Departamento de Apoio Legislativo - Everton Almeida Figueira.
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PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Secretaria de Apoio Jurídico 
Departamento de Apoio Legislativo

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

São José dos Campos, 17 de junho de 2020.

Evert^ Almeida Figueira 
Departamento de Apojpd_egislativo

Melissa Pulice dá Costa Mendes 
Secretária de Apoio Jurídico

Autor do Projeto: Vereador Maninho Cem por Cento
Nome proposto: Avenida José Paixão Amando
Local a ser denominado: Avenida Central no bairro do Majestic.
Projeto de Lei n.: 125/2020
Ofício n.: 1990
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