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Oficio n° 413/2021  -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excelentissimo Senhor

Paulo  Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

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

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei,  19 de outubro de 2021.
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PROTOCOIO GERAI N.
3\

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  Complementar n° 01/2021,  para  apreciagao

dos Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei  Complementar  n°  01/2021  -Altera  a  Lei  Complementar n°

68, de  17 de dezembro de 2008.

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

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,
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lzAJAS JOSE-i5E ANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos TTes  Poderes,  73  -2° andar-Centro -Jacarei'-SP

Telefone   ( 12)  3955-911  I  -Fax   ( 12) 3961 -1092  -gabmcte@uacarei  sp.gov.bT
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PROJETO DE  LEI  COMPLEMENTAR  N° 01,  DE  19  DE OUTUBRO DE 2021.

Altera  a  Lei  Complementar  n° 68,  de  17  de  dezembro

de 2008.

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.10 Altera  a  Lei  Complementar  n°  68,  de  17  de  dezembro  de  2008,  que

passa a vigorar com as seguintes alterag6es:

"Art.  78-A.  0  descumprimento  do  disposto  no  artigo  78  desta  Lei,  por

pessoa fisica acarretara a aplicagao de multa de 25 (vinte e cinco) VRMs.

Paragrafo  Unico.  Aplica-se  em  dobro  a  multa  em   caso  de  primejra

reincidencia e em quadruplo a partir da segunda reincidencia.

Art.  78-8.    0  descumprimento  do  disposto  no  artigo  78  desta  Lei,  por

pessoa  juridica,   por  seus  prepostos  ou   por  aqueles  que  prestarem  servigos   no

interesse destes,  aplica-se a multa de 50 (cinquenta) VRMs.

§  10  Aplica-se  em  dobro  a  multa  em  caso  de  primeira  reincidencia  e

em quadruplo a partir da segunda reincidencia.

§  2°  Em  caso de  terceira  reincidencia  a  Administra¢ao  Pdblica  podera

interditar o  local  ou  atividade.

§    30    Ap6s    a    interdigao    e    havendo    a    quarta    reincidencia    a

Administragao PL)blica  podera cassar o Alvara de  Funcionamento.
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Art.    78-C.    Considera-se   reincidencia   a    pratica   de    nova    infragao

disposta  no art.  78 desta  Lei,  no periodo de  1  (urn) ano entre as infra?6es.

Art.   78-D.   Os   estabelecimentos   comerciais   sao   responsaveis   pela

perturbagao do sossego realizados pelos prepostos, entregadores e por aqueles que

prestem servigos no interesse destes.

Paragrafo    Unico.    Para   fins   de   fiscalizagao,    os   estabelecimentos

comerciais deverao manter cadastro dos profissionais dispostos no caput.

Art.    79.    Persistindo    a    irregularidade,    o    equipamento    ou    objeto

causador da transgressao sera removido e apreendido.

§1° Revogado.

§2° Revogado."

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

Gabinete do Prefeito,  19 de outubro de 2021.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do  Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egregia  Casa  Legislativa  o

incluso  Projeto de Lei, que altera a  Lei Complementar n° 68,  de  17 de dezembro de 2008.

0  Projeto de  Lei Complementar visa alterar a  redagao de alguns  artigos da

Lei  Complementar n° 68,  de  17 de  dezembro de  2008,  para  abranger outras  hip6teses  e

aumentar o valor das multas por desrespeito as regras da lei regulamentadora.

Ressalte-se  que,  a  Proposta  Legislativa  aumenta  o  valor  das  multas  pelas

infrae6es  cometidas  como  uma  forma  de  coibir  a  poluigao  sonora  e  como  medida  de

educagao ambiental,  principalmente a multa de infrae6es cometidas por pessoas juridicas.

A Lei  n° 6.938/81,  que  institui a  Politica  Nacional do  Meio Ambiente,  em  seu

art.  3°,   Ill,  define  a  poluigao  como  a  degradagao  da  qualidade  ambiental  resultante  de

atividades que direta ou  indiretamente prejudiquem a sadde, criem condig6es adversas as

atividades    sociais    e    econ6micas,    afetem    desfavoravelmente    o    bioma,    afetem    as

condig6es  esteticas  ou  sanitarias  do  meio  ambiente  ou  lancem  materias  ou  energia  em

desacordo com os padr6es ambientais estabelecidos.

0   Poder   Publico   tern   a   obrigagao   de   tutelar   o   meio   ambiente   contra

qualquer  forma  de  agressao  ou  degradagao,   pois  considera-se  urn  bern  fundamental,

principalmente  porque  a  Constitui¢ao e explicita  no art.  225,  caput,  que o  Poder Publico e

a  coletividade  tern  o  "clever  de  defends-lo  e  preserva-lo  para  as  presentes  e  futuras

gerae6es".

Assim,  com  a  proposta  de  alteraeao da  Lei  Complementar  n° 68,  de  17  de

dezembro de 2008, a Administraeao Pdblica pretende aumentar a capacidade de fiscalizar

e punir mais severamente quem  produzir poluigao sonora.
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Por  fim,   ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,

conforme  disp6em  o  inciso  I  do  art.  30 da  Constituieao  Federal,  art.  60 e  incisos  I  e  Ill  do

art.  61  da  Lei  n° 2.761  de 31  de margo de  1990,  Lei Organica do  Municipio de Jacarei.

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

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

aprovagao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito,19 de outubro de 2021.
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CAMARA   MUNICIPAL   DE  JACAREi  -SP
PALAclo   DA  LIBERDAI)I

LEI COMPLEMENTAR N° 068/2008 -Fls. 23
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CApiTULO V

DA IvloRALIDADE,  DO SOSSEGO PUBLICO E DA PRESERVACAO DO PATRIMONIO

PUBLIC0 E PRIVADO

Art.  78.    Com  o  objetivo  de  manter o  bern-estar e  resguardar o

sossego  e  a  seguran?a  da  coletividade  em  geral,  6  proibjdo,  no  Municipio,  sob  pena  de  multa,

alem de outras penalidades cabiveis:

a) expor a venda gravuras ou escritos obscenos;

b) perturbar o sossego pdblico com  rufdos ou sons excessivos e

desnecessarios,  conforme  previsto  na  legislagao  aplicavel,  incluindo  as  normas  emitidas  pelos

6rgaos de transito.

Art.   79.      0   descumprimento   do   disposto   no   artigo   anterior

acarretafa a aplicagao de multa de  10 (dez) VRMs.

§   1°   Persistindo   a   irregularidade,   o   equipamento   ou   objeto

causador da transgressao sera apreendido e sua devolugao condicionada a adequaeao na forma

da  lei.

§  2°    Tratando-se  de  estabelecimentos  comerciais,   al6m  das

medidas ja descritas  nesta  seeao,  podefa  a  Municipalidade,  ap6s certifica8ao do  departamento

competente,  interditar o local.

Art.  79A.   Fica  proibida  a  insergao de qualquer tipo de  pichaeao

em  bens,  m6veis e imdveis  publicos e  particulares do Municipio.

§  1°   Para os fins previstos no caput deste artigo entende-se par

pichaeao  toda  inscrieao  promovida  sem  a  devida  autorizaeao  do  respectivo  Poder  Pdblico  e,

quando for o caso,  sem a aquiescencia expressa do detentor do bern,  a qualquer titulo.
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