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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJIITO DE LEI COMPLEMENTAF|

Altera a redag5o do artigo 62 da Lei Complementar nb 6Bf
de  17  de  dezembro de 2008,  que dispi5e sobre o C6digo
de     Normas,      Posturas     e     lnstala¢6es     Municipais,
relativamente a venda de bebidas em recipientes de vidro.

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

COMPLEMENTAR:

Art.1°    0  artigo  62  da   Lei  Complementar  n°  68,  de   17  de

dezembro   de   2008,   que   disp6e   sobre   o   C6digo   de   Normas,   Posturas   e   lnstalae6es

Municipais,  passa a vigorar com a seguinte redagao..
"Art.   62       Fica   expressamente   proibida,    no   exercicio   do

com6rcio eventual ou ambulante, a venda de quaisquer bebldas em recipientes de vidro."

Art. 2°   Esta  Lei Complementar entra em vigor na data de sua
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JUSTIFICATIVA

A  presente   proposta   legislativa   visa   atender  anseio   da

humilde categoria  dos  ambulantes,  que  trabalha  de sol  a  sol  para garantir o sustento de

suas familias, especialmente diante da grave crise econ6mica que nosso pals atravessa.

E de conhecimento  pdblico que a  atividade do  ambulante,

6  urn  trabalho  precario,  penoso,  desempenhado  por  aqueles  que  nao  conseguiram  se

inserir no mercado formal de trabalho.

Neste   contexto,   o   Poder   Ptlblico   tern   poder-clever   de

empenhar todos  os  esforgos  possiveis  para  permitir  lima  melhoria  na  qualidade  de vida

dessa sofrida classe.

Ao  permitjr a  ampliagao dos  itens  comercializados,  com  a

preservaeao  da  seguran?a  dos  municipes,   certamente  have fa  melhoria   na  condigao

social destes trabalhadores.

Deste    modo,    entendemos    que    o    presente    projeto

normatizafa   o   tema   em   questao   dentro   da   realidade   social   anteriormente   descrita,

motivo     pelo     qual    pedimos    a     aprovagao    dos     nobres    pares    e     agradecemos

antecipadamente.

Camara Municipal de Jacarei,  9 de fevereiro de 2018.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

LEI COMPLEMENTAR N° 68/2008

SECAO  11

DO COMERCIO  EVENTUAL OU AMBULANTE  E CAIVIEL6S

E!{:f~C€aria
"`-`.,.,,|JP~~`±

Art.  60.    Nenhum  com6rcio  eventual  ou  ambulante  e  permitido

no Municipio  sem  a respectiva  licenea.

§   1°      A   licenga   para   o   comercio   eventual   ou   ambulante   e

individual,  intransferivel  e  destinada  exclusivamente  para  o  fim  a  que  foi  extraida,  devendo  ser

sempre  conduzida  pelo  seu  titular,  salvo  em  caso  que  este  apresentar  incapacidade  para  o

trabalho por motivos de sadde ou luto pelo falecimento de parentes.

§ 2°  A incapacidade  para o trabalho sera comprovada  mediante

atestado medico ou atestado de 6bito, cuja c6pia devera ser mantida junto ao comercio.

Art.  61.   E proibido ao vendedor ambulante:

a) estacionar nas vias publicas ou outros logradouros;

b)   impedjr   ou   dificultar  o  transito   nas   vias   pdblicas   ou   outros

c) transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros volumes,

logradouros;

que  perturbem  o livre transito.

Art.   62.      Fica   expressamente   proibida   a   venda   de   bebidas

alco6licas pelo comercio eventual ou ambulante e outras bebidas em reclpientes de vidro.

Art.  63.  Nao  sera  expedida  licenga  para  o  comercio  ambulante,

ao pretendente que nao comprovar seu domicilio nesta cidade.

Art.   64.      Nao   serao   expedidas   novas   licengas   ao   com6rcio

ambulante que pretenda ser exercido na Zona  Especial Central, definida em lei.

Art.  65.   Aplicam-se ao comercio eventual  ou  ambulante,  no que

couber,  as disposi?6es concernentes ao com6rcio localizado e as normas de Vigilancia a Sadde.

PfiAOA  Dos  TREs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREi/SP  -CEP     12.327-Sol   -TEL      (ol2)3955-22oo  -vi'ww.jacarei.sp.leg.br



CAMARAMUTA`L€c`,OPDAL+BEPDEDEJACAR:chs|'`-a;P¥¥S&

\1'T:.:.i_,::"i.„.,-I
Art.     66.         Ficam     prolbidos    novos     licenciamentos<  \para    a

localizagao  de  barracas  para  fins  comerciais  do tipo  camel6s  nos  leitos  das  vias  e  logradouro§

ptlblicos da Zona  Especial Central.

Paragrafo dnico.  A proibigao prevista neste artigo nao se aplica

as  barracas  m6veis,  armadas  nas  feiras  livres  e  de  artesanato,  quando  instaladas  nos  dias  e

dentro do horario determinado pela Administra?ao,  respeitada a legislagao especifica em vigor.

Art.  67.    Nas festas  de  carater  pdblico  ou  religioso  poderao  ser

instaladas   barracas   provis6rias,   mediante   ptevia   licen?a   da  Administragao,   solicitada   pelos

interessados no prazo minimo de  10 (dez) dias de antecedencia.

Art.  68.   0 descumprlmento do disposto  nesta segao,  acarretara

na apreensao da mercadoria e equipamentos encontrados em  poder do infrator,  e no pagamento

da multa de 5 (cinco) VRM§.
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