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Oficio n° 223/2019-GP

Jacarei, 08 de maio de 2019.

Ao Senhor

ABNER DE MADUREIRA

D.D. Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Senhor Presidente,

Encaminho   anexo   o   Projeto   de   Lei   n°   17/2019   para   apreciaeao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto    de    Lei    n°    17/2019   -   lnstitui   o    Programa   de    lncentivo   as

Microcervejarias Artesanais e  Brewpubs  no ambito  do  Municipio de Jacarei,  e da  outras

providencias.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideracao.

Respeitosamente,

cJ¥?DT=NA
Prefeito do Municipio de Jacarei
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PROJETO DE LEI  N°  17,  DE 08 DE MAIO DE 2019

lnstitui    o     Programa    de     lncentivo    as    Microcervejarias

Artesanais e Brewpubs no ambito do Municipio de Jacarei, e

da outras providencias.

0  Prefeito  do  Municipio  de  Jacarei,  no  uso  de  suas  atribuig6es  faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  Lei.

Art.   1°   Fica   criado   o   Programa   de   lncentivo   as   Microcervejarias

Artesanais  e  Brewpubs  que  visa  fomentar  a  produgao  de  cervejas  artesanais  no

Municipio de Jacarei.

Art. 2° Sao objetivos do Programa de lncentivo:

I  -valorizar a  produgao de cerveja  artesanal  no ambito do  Municipio

de Jacarei;

11 -expandir a  iniciativa  privada  limpa  e sustentavel,  em observancia

as praticas socioambientais e sanitarias;

111 -promover os produtores artesanais locais de cerveja,  conferindo-

lhes valorizagao e visibilidade social;

lv  -  fomentar  a  economia,   o  empreendedorismo  e  o  turismo  no

Municipio;

V  -   incentivar   a   formagao   de   profissionais   para   a   atuagao   em

microcervejarias artesanais e em brewpLibs;
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VI   -   incrementar   a   geraeao   de   emprego,   renda   e   trabalho   no

Municipio de Jacarei.

Art.  3°  Para  efeitos desta  Lei  considera-se  microcervejaria  artesanal

a indtlstria ou o estabelecimento cuja soma da produeao anual de cerveja nao seja

superior   a   3.000.000L   (ties   milh6es   de   litros),   considerados   todos   os   seus

estabelecimentos,  inclusive aqueles pertencentes as coligadas ou a controladora.

Art.     4°     Para     efeitos     desta     Lei     considera-se     brewpub     o

estabelecimento  cuja  soma  da  produgao  anual  de  cerveja  nao  seja  superior  a

240.000L (duzentos e quarenta mil litros),  sendo vedado:

I -o armazenamento superior a 20.000L (vinte mil litros) mensais;

11  -a geraeao  de trepidag6es,  exalag6es  e  ruidos acima dos  limites

previstos  nas  normas brasileiras aprovadas  pela Associagao Brasileira de  Normas

Tecnicas -ABNT pertinentes;

111 -a instalagao de maquinario industrial de grande porte.

Art.  5° As  atividades de  microcervejaria  artesanal  e  brewpub,  desde

que  observando  o  limite  de  produgao  previsto  nesta  Lei,  sao  consideradas,  para

efeito de licenciamento,  como de baixo impacto ambiental.

Art.  60 As  microcervejarias  artesanais  e  os  brewpubs  instalados  no

Municipio devem:

I -garantir que os efluentes  liquidos gerados sejam destinados para

uma   estagao   de   tratamento   de   efluentes   devidamente   licenciada   pelo   6rgao

ambiental  competente,  caso  o  enderego  da  microcervejaria  nao  esteja  localizado

em local abrangido por rede separadora absoluta;
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11   -   gerenciar   os   residuos   s6lidos   gerados   de   acordo   com   as

legislag6es e normas tecnicas pertinentes,  atentar para  a sua correta  segregagao,

armazenamento  temporario  e  destinagao  final,  ficando  vedada  a  disposjeao  de

residuos   s6lidos   no   ambiente   natural   ou   junto   a   empresas   sem   o   devido

licenciamento ambiental para  recebe-los;

Ill  -adotar  procedimentos  tecnicos  e  instalar  estruturas  adequadas

para impedir a contaminacao de solos e aguas subterfaneas por agentes quimicos

ou  biol6gicos.

Art.   7°   Somente   serao   concedidos   os   benefi'cios   desta   Lei   as

Microcervejarias Artesanais e  aos  brewpubs que  observarem  cumulativamente os

seguintes requisitos:

I -estar instalada em Jacarei e com  produgao ativa ou que pretenda

11 -cumprir as exigencias previstas na  Legislagao Federal,  Estadual e

se instalar;

Municipal;

Ill   -   estar   devidamente   registrado   no   Ministerio   da   Agricultura,

Pecuaria e Abastecimento -MAPA;

lv   -   adotar   pfaticas   sustentaveis   e    nao   agressoras   ao   meio

ambiente;

V   -   estar   quite   ou    adimplente   com   as   obrigag6es   tributarias

Municipais;
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Vl  -  respeitar aos  valores  hist6ricos,  sociais e  culturais da  cidade  de

Paragrafo   unico.   Os   Brewpubs   para   terem   direito  aos   beneficios

dispostos  nesta  Lei  deverao  ainda  estar  localizados  em  area  especial  a  serem

definidos por Decreto.

Art.  8°  0  tratamento  tributario  diferenciado  para  as  microcervejarias

artesanais e os brewpubs compreende:

I  -lseneao  do  lmposto  Predial  e  Territorial  Urbano -IPTu  incidente

sobre o im6vel efetivamente utilizado para a sua produeao;

11 -lsengao da Taxa de Emissao de Alvafa;

Ill -lsengao da Taxa de Licenga de Obras;

lv -lseneao da Taxa de Licenciamento Ambiental Municipal.

Pafagrafo  tlnico.  0 tratamento  tributario diferenciado  sera  concedido

pelo  periodo de ate  05  (cinco) anos,  contados  da  data  da  concessao de qualquer

dos beneficios dispostos neste artigo.

Art.  9°  Os  interessados  em  obter  os  beneficios  tributarios  devem

protocolar  seu  pedido junto  a  Praea  de  Atendimento  ao  Cidadao - Atende  Bern,

apresentando os seguintes documentos:

I -contrato social atualizado da empresa;

11  -comprovante de enderego atualizado;
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111    -   comprovante   de    registro   junto    ao    MAPA   -    Ministerio    da

Agricultura,  Pecuaria e Abastecimento.

Paragrafo      t}nico.      A     Administraeao      Pulblica      podera      solicitar

informag6es complentares de acordo com a analise realizada.

Art.    10.    0   desconto    referente   ao    IPTU    devefa   ser   requerido

anualmente  na  Praga  de Atendimento  ao  Cidadao - Atende  Bern ate  o  dia  30  de

setembro   do   exercicio   anterior   para   o   qual   o   beneficio   e   pleiteado,   sendo

indeferido de plano, sem apreciagao do merito, quando requerido fora do prazo.

Art.  11.  A Administraeao  Publica  podera  autorizar a  comercializagao

de cerveja artesanal de empresas beneficiadas por esta Lei em eventos realizados

em    areas    ptlblicas    e/ou    autorizar   a    utilizagao    de    areas    ptlblicas    para    a

comercializaeao    de    forma    coletiva,     respeitadas    as    normas    vigentes    de

comercializagao de produtos e servicos em espagos pLlblicos.

Art.12.  Fica  instuido o dia municipal Jacarei' rerra da  Cerve/.a,  a ser

comemorado, anualmente,  na primeira sexta-feira do mss de agosto.

Art  13.  Fica  criado  o  selo  "Produzido  em  Jacarei  Terra  da  Cerveja"

com objetivo de certificar a produeao de cerveja artesanal no Municipio.

Paragrafo  dnico.  A Administragao  Pilblica  Municipal  estabelecera  os

criterios tecnicos para regulamentagao.

Art.   14.   Os   beneficios  de  que  tratam   esta   Lei   nao  geram   direito

adquirido  e  serao  anulados  de  oficio  sempre  que  apurar  que  a  empresa   nao

satisfaca  mais  as  condig6es  anteriores  a  sua  concessao  ou  que  nao  fornega  as

informag6es solicitadas pelos 6rgaos competentes.
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Art    15.    A   Secretaria   de    Desenvolvimento    Econ6mico   mantefa

sistemas   de   informag6es   com   o   cadastro   de   microcervejarias   artesanais   e

brewpubs,  que sera  utilizado  na definieao das  politicas  pt]blicas e  no planejamento

das ag6es de fomento ao setor.

Art.  16.  As  despesas  com  a  execueao  desta  Lei  correrao  por conta

das dotag6es oreamentarias pr6prias, suplementas se necessario.

Art.17.  Esta Lei sera  regulamentada no que couber.

Art.    18.    Esta    Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua   publicagao,

revogadas as disposig6es em contfario.

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2019

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho a honra de submeter a analise dessa Egfegia Casa Legislativa

o  incluso  Projeto  de  Lei  que disp6e  sobre  a  criagao  do  Programa  de  lncentivo as

Microcervejarias artesanais e Brewpubs no ambito do Municipio de Jacarei.

lnicialmente cabe lembrar que Jacarei e uma das cidades com maior

produeao  de  cerveja  no  Brasil,  sendo  nao  somente  importante  ramo econ6mico  e

gerador de  renda  ao  Municipio,  como  tamb6m  ja  e  parte  da  identidade  cultural  e

hist6rica da cidade,  o que 6 motivo de orgulho para a populaeao.

0  Projeto de  Lei tern como objetivo atrair e estimular a  instalagao de

microcervejarias artesanais e brewpubs em Jacarei, fomentando a economia local,

gerando   empregos   para   os   municipes,   valorizando   uma   identidade  cultural  da

cidade e disseminando urn ramo em franco crescimento e expansao.

Segundo  o  Sindicato  Nacional  da  lndustria  da  Cerveja,  a  produgao

de   cerveja   artesanais,   tambem   chamadas   de   especiais,   e   urn  setor   da   que

independente da crise econ6mica continua em forte expansao.

Nesse   sentido,    as   cervejas   artesanais   representavam   8°/o   do

mercado  nacional  da  bebida  em  2012  enquanto  que  em  2014  encerraram  com

uma participagao de  11 %.

Outro  dado  interessante  e  que  em  2014  havia  a  registro  de  300

microcervejarias  no  pals,  ja  no  ano  de  2018,   o  ntlmero  havia  quase  triplicado,

chegando  a  835  em  todo  territ6rio  nacional.  A  projegao  e  de  que  essa  cota  suba

ainda mais ate 2020.
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Ocorre,  contudo,  que  o  ramo  das  cervejas  artesanais  sofre  com

a falta  de  escala  para  competir  com  as  grandes  cervejarias,  sendo  que  a  carga

tributaria  -inclusive  estadual  e federal  -   das duas e  a  mesma:  ao  redor de  56°/o.

Alem  do  volume  menor,  as  bebidas  especiais  costumam  trabalhar com  materias-

primas mais caras,  muitas vezes importadas,  o que faz com que o preeo final seja

mais de cinco vezes o cobrado pelas tradicionais.

Em  face  de  tal  realidade  o  presente  projeto,  prop6e  urn tratamento

tributario   diferenciado   as   microcervejarias   artesanais   e   brewpubs   no   ambito

municipial,  por prazo determinado de,  no maximo,  cinco  anos. As microcervejarias

e brewpubs que atenderem os requisitos poderao ser contempladas com a isengao

do  lmposto  Predial  e Territorial  Urbano -lpTU,  das taxas de  Emissao  de Alvafa,

de  Licenga  de  Obras  e  de  Licenciamento  Ambiental  Municipal,  consubstanciando

em   urn   incentivo   muito   importante   para   o   inicio   e   para   desenvolvimento   da

atividade em Jacarei.

Reforgando a tradieao e cultura cervejeiras,  o  Projeto de  Lei  instituira

o  dia  municipal  Jacare/'  Terra  da  Cerve/.a,  a  ser  comemorado,  anualmente,  na

primeira  sexta-feira  do  mss  de  agosto.  Tambem  por  esse  aspecto,  se  estafa
fomentando     a     produgao    de     cervejas    especiais    e     representando     novas

possibilidades  de   geragao  de   renda,   fortalecendo  o   comercio   e  o  turismo  de

Jacarei.

Destaca-se   que,   quanto   a   produgao   de   cervejas   artesanais,   os

produtores  cervejeiros  jacareienses   acabam   por  envasar  e   comercializar  seus

produtos   em    outros    municipios,    levando   todos    os    beneficios    da    atividade

econ6mica para outras regi6es. Por outro lado, muitos cervejeiros,  inclusive de fora

do municipio, ja demonstraram  interesse em  produzir em Jacarei, estando apenas

no aguardo dos incentivos que ora se apresentam por esse Projeto de Lei.
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Este  Projeto de  Lei  possui  s6lido escopo  legal,  conforme disp6em  o

art.  60,  os  incisos  I,Ill  e Xvl  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal  e  os  incisos  I  e

111  do art.  30 da  Constituigao  Federal.

Justificado  nestes  termos,  a  fim  de  que  a  proposta  possa  alcangar

plenamente  os seus  objetivos,  encaminhamos o  Projeto  de  Lei  para  apreciagao e

aprovaeao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2019.

Prefeito Municipal de Jacarei
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