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Proibe   vender,   Ofertar,   fornecer   e   entregar   bebida

alco6Iica  via  aplicativo  de  celular  aos  menores  de  18

(dezoito)   anos   de   idade   no   ambito   do   Municipio   de
Jacarei da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USAND0  DAS

ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  IVIUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.   1°   Fica   proibido   no   ambito  do   Munlcipio   de   Jacarei,

vender,  ofertar, fornecer e entregar bebida alco6lica via aplicativo de  celular ou redes sociais

aos menores de 18 (dezoito) anos de idade

Art.  2°  A  proibieao  prevista  no  artlgo  1°  desta  Lei  impllca  o

clever  de   cuidado,   proteeao   e   vigilancia   por   parte   dos   empre§arios  e   responsaveis   por

estabelecimentos  comerciais  que  ofertam  bebida  alco6lica  por aplicativo  de  celular ou  redes

sociais.

Art.    3°    Para    cumprimento    desta    Lei,    os    empresarios,

responsaveis,  seus empregados ou  prepostos deverao exigir documento oficial de  identidade

no ato da entrega das bebidas alco6licas,  a fim de se comprovar a maioridade do interessado

em adquirir e consumir bebida alco6lica e,  em  caso de recusa, deverao abster-se de fornecer

o produto.

Art.     4°     Cabe     ao§     empre§arios,     responsaveis,     seus

empregados  ou  prepostos  comprovar  a  autoridade  fiscalizadora,  a  verificagao  da  idade  dos

consumidores,    atraves   de   c6pja   da   nota   fiscal   ou   do   recibo   de   entrega   formal   do

estabelecimento,  contendo  o  nome completo,  o  ntimero de identidade,  a  data  de nascimento

e a assinatura do recebedor.
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Art.  5°  Os  estabelecimentos  que  descumprirem  as  infrac6es

desta Lei ficam sujeitas:

I  -Multa  no  valor  de  100  VRM's  (Valores  de  Refetencia  do

Municipio);

11 -No  caso de  reincjdencia,  o valor da  multa  sera em  dobro,

cumulativamente;

Ill  -  Na  hip6tese  de  reincidencia,  de  acordo  com  o  inciso  11

desta  lei,  sera  oficiada  a  Secretaria  Municipal  competente,  que  devefa  proceder o  processo

para  cassagao da eficacia  da  inscrigao do fornecedor junto  a  Prefeitura  Municipal  de Jacarei

pelo periodo de 02 (dais) anos;

IV  -   Notificagao   compuls6ria   a   entidade   policial   local,   por

parte do 6rgao fiscalizador competente,  para fins de averiguagao de possivel descumprimento

dos artigos n° 81,  inciso 11 e n° 243, do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA).

Pafagrafo  Unico:  Considera-se  reincidencia  a  repetigao  da

infraeao.

Art.   6°  Ao   Poder   Executivo,   no   uso   de   suas   atribuig6es,

incumbifa  a  realizae5o  de  ampla  campanha  educativa  nos  meios  de  comunicagao,   para

esclarecimento sobre os deveres, proibie6es e sane6es impostos por esta Lei

Art.  7°  Esta  Lei  entra  em  vigor  90  dias  ap6s  a  data  de  sua

Art. 8° Revogam-se as disposic6es em contfario.

Camara

publicacao.

de Jacarei,  14 de janeiro de 2020.

: ,-.:../L=L     )
Dr.  RODRIGO SALOIVION

Vereador - PSDB
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JUSTIFICATIVA:

Submeto  a  apreciagao  dos  Nobres  Vereadores  o  presente

projeto  de  lei,  que  visa  proibir  a  venda,  a  oferta,  a  fomecimento  e  a  entrega  de  bebidas

alco6licas via aplicativo de celular e redes sociais aos menores de  18 (dezoito) anos de idade.

A  venda  ilegal  de  bebida  para  adolescentes  e  parte  de  urn

complexo contexto conjuntural do quadro  brasileiro sobre  consumo de alcool e drogas,  e tern

contribuido para acentuar o problema cr6nico que existe em nossa cidade.

Com   a  chegada  de   novas  tecnologias  na  palma  da  mao,

atraves de aplicativos de celular e redes sociais,  os jovens conseguem  burlar leis estaduais e

federais   que   proibem   a   venda   de   bebida   alco6lica   aos   menores   de   idade   e,   com   a

necessidade de participarem de grupos sociais,  os adolescentes iniciam cedo o usa de alcool.

E  obrigagao  do  legislador estar  atento  as  lacunas  existentes

na lei e as rapidas e constantes mudancas no contexto social,  afim de atender as demandas

da sociedade,  neste caso,  coibir a uso  indevido de bebida  alc6olica por menores de  idade.  0

uso de  subterfugios  que  infringem  a  lei  para  consumo  da  referida  substancia,  mais  uma  vez

demonstra  o  seu  total  despreparo  para  faze-lo.  A16m  de  crime  6  uma  atitude  extremamente

nociva a sua saude.

Essa    propositura    legislativa    obrigafa    ao   entregador   que

verifique  o  documento  de  identidade  do  recebedor  e  que  o  mesmo  assine  a  nota  fiscal  ou

recibo   de  entrega,   que  devera   canter  seus  dados   pessoais,   principalmente,   a  data  de

nascimento.

Com   a   nova   lei,   espera-se  que  finalmente  o   comercio  de

bebida     alco6licas     para     menores     de     idade     em     nosso     municipio     seja     reduzido

consideravelmente,  ate  porque,  esta  prevista  multa de  100 VRM's  ovalores de  Refetencia do

Municipio)  e,  no  caso  de  reincidencia,  o  comercio  perdera  a  inscrieao  de  fomecedor junto  a

Prefeitura   Municipal   de   Jacarei   pelo   periodo   de   02   (dois)   anos   e   podefa   responder

crimjnalmente pelo ate.
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Diante  do  exposto,   peeo  mais  uma  vez  a  colaboragao  e  o

entendimento dos Senhores Vereadores para aprovacao deste Projeto de Lei.

Camara  Municipal d Jacarei,  14 janeiro de 2020.
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r.  RODRIGO SALOIvloN

Vereador - PSDB
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