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CAMARA MUNICIPAL DH JACAR
PALACI0 DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI COMPLEIVIENTA

Altera a reda?ao do arfigo 57 da Lei Complementar n° 68,

de   17   de   Dezembro   de   2008,   C6digo   de   Normas,

Posturas  e  lnstala?6es  Municipais,  nos  termos  em  que

especifilca.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  USANDO

DAS ATRIBUIC6ES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR
LEI,    FAZ    SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE    SANCIONA    E    PROMULGA    A

SEGUINTE LEI:

Art.1°.  Fica acrescido o pafagrafo thnico ao artigo 57, da

Lei Complementar n° 68, de 17 de dezembro de 2008, com a seguinte redagao:

Pafagrato Onico. Os estabelecimentos comeroiais poderao se valer de

equipamentos que funcionem como atrativos, tais como mesa de bilhar,

pebolim,  fliperama,  e  outros,  sem  que  isso  descaracterize  a  atividade

precipua exeroida e o respectivo alvafa de licenga.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor da data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 22 de fevereiro de 2019.

Vice-Presidente
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JUSTIFICATIVA

A   presente   proposta   legislativa   visa   atender  anseio   da

humilde  categoria  dos  comerciarios  especificamente  de  bares,   lanchonetes,  trailers,

mercearias  e  armazens,  que trabalham  de  sol  a  sol  para  garantir o  sustento  de  suas

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

Entretanto   a   colocagao   de   mesa   de   bilhar,    pebolim,

fliperama,  e  outros,  desde  que  nao  seja  atividade  fim  explorada,  nao  descaracteriza  o

carater cerne da atividade principal dos respectivos estabelecimentos, sendo apenas urn

diferencial e atrativo para o ptlblico frequentador.

Deste    modo,    entendemos    que    o    presente    projeto

normatizafa o tema em questao, motivo pelo qual pedimos a aprovagao dos nobres pares

e agradecemos antecipadamente.

Camara Municipal de Jacarei, 22 de fevereiro de 2019.

PAULINH :-ir-;u
-PR

Vice-Presidente
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CApiTULO IV

DO COMERCIO, lNDOSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS

SECAO I

DO COMERCIO LOCALIZADO

Art.  55.    Nenhum  estabelecimento  comercial  podera  funcionar

no Municipio sem o respectivo Alvara de Licenea e Funcionamento.

§    1°       0   Alvara   de    Licenea   sera   exigido    mesmo   que   o

estabelecimento esteja localizado no recinto de outro ja munido de Alvara.

§ 3°   0 Alvara de  Licenga devera ser afixado em  lugar pr6prio e

de facil visibilidade.

Art.    56.       0   Alvara    de    Licen?a    sera   expedido   mediante

requerimento,  pagos os tributos respectivos.

Pafagrafo  tlnico.   0 Alvara  de  Licenga tera  validade enquanto

nao se modificar qualquer dos elementos essenciais nele inscritos.

Art. 57.  0 Alvara de Licenga podera ser cassado quando houver

divergencia entre a atividade licenciada e a atividade exercida.

Art. 58.   0 descumprimento dos preceitos dispostos nesta segao
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ensejara na aplicagao de multa de 5 (cinco) VRMs.

Art.  59.   Ap6s a  aplicagao da  multa,  e sem que a irregularidade

tenha  sido  sanada  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  sera  aplicada  a  penalidade  de  interdigao  do

estabelecimento.

Pafagrafo      t]nico.           A      penalidade      da      interdigao      do

estabelecimento podera ser aplicada independentemente da aplicagao de multa, dependendo da

gravidade da infragao cometida.

SECAO  11

DO COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE E CAMEL6S

Art.  60.    Nenhum  comercio  eventual  ou  ambulante  6  permitido

no Municipio sem a respectiva licenga.

§   1°     A   licenga   para   o   com6rcio   eventual   ou   ambulante   6

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 satlde ou luto pelo falecimento de parentes.

§ 2°  A incapacidade para o trabalho sera comprovada mediante

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

Art. 61.   E proibido ao vendedor ambulante:

a) estacionar nas vias pdblicas ou outros logradouros;

b)  impedir  ou  dificultar  o  transito  nas  vias  ptiblicas  ou  outros

c) transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros volumes,

logradouros;

que perturbem o livre transito.


