


1,

Oficio n° 88/2022 -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,  11  de margo de 2022.

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  Complementar n° 02/2022,  para apreciagao

dos Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei  Complementar  n°  02/2022 - Altera  a  Lei  Complementar  n°

106,  de 20 de  maio de 2020,  que "lnstitui o  Programa  de  Simplificagao dos  Procedimentos

de Obtengao de Alvafa e Licenga aos estabelecimentos que se instalarem  no Municipio de

Jacarei"

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

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,

S

i`    `  `   `      ,    `    :   .   :.-`

JOSE DE SANTANA

Prefeito do  Municipio de Jacarei

Prapa dos  Tres Poderes,  73  -2° andar-Centro -Jacarei-SP

Telefone   (12) 3955-9111  -Fax.  (12)  3961 -1092  -gabinete@jacarei  sp gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE  LEI  COMPLEMENTAR  N° 02,  DE  11  DE  MARCO  DE 2022.

Altera  a   Lei   Complementar   n°   106,   de   20  de   maio  de  2020,   que
"lnstitui    o     Programa    de    Simplificacao    dos    Procedimentos    de

Obtengao    de   Alvafa    e    Licenga    aos   estabelecimentos    que    se
instalarem  no  Municipio de Jacarei".

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE JACAREl,  usando de suas atribuig6es,  faz

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

Art.1 0 Fica alterado o capuf do art.1° e seus § 40,  5°, 60,  7° e 8o e o art.  2o da

Lei  Complementar  n°  106,  de 20 de  maio  de  2020,  passando  a  vigorar com  as seguintes

alterag6es:
"Art.  1°  Fica  instituido  o  Programa  de  Simplificagao  dos  Procedimentos

de   Obtengao   de  Alvafa  e   Licenga,   que   serao   concedidos  automaticamente,   aos

estabelecimentos que se instalarem  no Municipio de Jacarei.

(...)

§4°  Caso  a  atividade  seja  considerada  de  alto  risco  ou  dependa  de

licenciamento  ambiental,  o  solicitante  devera  apresentar,  no  momento  do  protocolo,

laudo   tecnico   de   profissional   habilitado,   com   os   devidos   registros,   atestando   a

regularidade e atendimento a  legislagao e o respectivo comprovante de solicitagao da

licenga ou  autorizagao junto ao 6rgao competente.

I -              REVOGADO

11  -               REVOGADO

(. . .)

Art,1-A.O alvara  automatico tefa validade de  180  (cento e oitenta) dias,

prazo   em   que   o   empresario   devera   apresentar   as   licengas   pertinentes   a   sua

atividade,  de acordo com a  legislagao.
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§1°     0     prazo     de     validade     podera     ser     prorrogado,     mediante
requerimento,    uma    tinica    vez    por    igual    periodo,    desde    que    o    pedido    seja

acompanhado de:

I  -justificativa;

11  -comprovagao  de  que  o  pedido  de  prorrogagao  se  da  em  razao  da

inercia   ou   demora   da   Administragao   Pdblica   em   emitir  documentos   de   liberagao

pertinentes a sua atividade.

§2°   0    pedido   de    prorrogagao    devera   ser   protocolado   antes   do

vencimento do prazo de que trata o capuf deste artigo.

Art. 20    A   concessao    do    alvafa    automatico    sera    condicionada    a

assinatura de Termo  de Ciencia  e  Responsabilidade  pelo empresario ou  responsavel

legal  e  do  responsavel  t6cnico  pelo  projeto,  no  qual  firmarao  compromisso,  sob  as

penas  da  lei,  de  que  observa  os  requisitos  exigidos  para  funcionamento  e  exercicio

das  atividades  econ6micas  constantes  do  objeto  social,  para  efeito  de  cumprimento

das normas de zoneamento, de seguranga sanitaria, ambiental e de prevengao contra

incendio„.

Art. 2° As empresas que estao em situa?ao de  irregularidade ou com o prazo

de  validade  suspenso  no  Programa  de  Simplificagao  dos  Procedimentos  de  Obtengao  de

Alvara e Licen?a terao a prazo de  180 (cento e oitenta) dias para se  regularizar.

Art. 3° Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao,  revogando-se  as

disposig6es em contfario.

Gabinete do  Prefeito,  11  de marco de 2022.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Centro  - Jacarei-SP
Telcfone   (12) 3955-911  I   -Fax:  (12)  3961 -1092  -Eablnete\®Iacarei.so  Eov.br
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Prefeitura de Jacarei
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MENSAGEM

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

presente  Projeto de  Lei,  que altera  a  Lei  Complementar n°  106,  de 20 de  maio de 2020,  a

qual  instituiu  no  Municipio  o  Programa  de  Simplifica?ao  dos  Procedimentos  de  Obtengao

de Alvafa e Licence aos estabelecimentos que se instalarem em Jacarei.

Em    consonancia    com    o    movimento    de    desburocratizaeao    econ6mica

instjtufdo  pela  Lei   Federal  de  Liberdade  Econ6mica  e  impulsionado,  posteriormente,   no

ambito do Municipio de Jacarei pela Lei Complementar n°  106, de 20 de maio de 2020,  que

criou  o  Programa de Simplificaeao dos  Procedimentos de  Obtengao de Alvafa  e  Licenga,  a

proposta tende a desenvolver pontos especificos trazidos pela Lei Complementar.

Atendendo    as    reivindicag6es    do    empresariado    local,    o    programa    de

simplificagao   referente  a   obteneao  de  alvaras  e   liceneas  trouxe  ao   Municipio  o  alvafa

automatico,   o  qual  facilitou   os   procedimentos  atinentes  a  abertura  de  empresas,   num

cenario em que a economia  local demandava de atengao e agilidade.

Desta   forma,   o   Programa   foi   uma   das   medidas   adotadas   objetivando

salvaguardar a  retomada da economia, tao necessaria ap6s o enfrentamento da  Pandemia

de COVID-19.

A  Proposta  Legislativa  prop6e  alterae6es  pontuais  para  dar  maior celeridade

e eficiencia  no atendimento as solicitae6es dos municipes.

Neste  sentido,   considerando  o  exito  e  o  interesse  na  manutengao  do

Programa    no    Municipio,    o   presente    Projeto   de    Lei    prop6e   tornar   o    Programa

permanente.

Quanto  ao  procedimento  relativo  ao  protocolo  inicial  do  requerimento  de

alvara,  justifica-se  a  alteragao  para  que  o  mesmo  seja  feito  com  a  totalidade  dos

documentos   t6cnicos   basicos,   retirando,   desse   modo,   a   previsao   de   juntada   de

documentos  no  prazo de  30 dias  aduzida  no  inciso  I,  do  pro,  do  art.  10.  Esta  alteraeao

visa    simplificar   o    procedimento    e    dar   mais   celeridade    a   solicitagao   de    alvafa

automatico.

Ressalte-se  que,  foi  incluido  a  possibilidade  de  prorrogagao  do  prazo  de

validade  do  alvafa  automatico  por  mais  180  (cento  e  oitenta)  dias,  mos  casos  em  que

-...  ``     .
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seja  constatado  inercia  ou  demora da Administragao  Pdblica  em emitir

liberagao pertinentes a sua atividade.

Houve  ainda  a  inclusao  obrigat6ria  de  assinatura  do  representante  legal

do requerente em conjunto com  a assinatura do responsavel tecnico,  ambas no termo

de    responsabilidade   que    sera    enviado    simultaneamente    com    a    totalidade    dos

documentos contidos no protocolo inicial,  a fim de trazer mais seguranga ao empresario

e ao  Munjcipio.

Ademais,  o  aperfeigoamento  relativo  ao  procedimento  simplificado  do  alvafa

automatico observa os  principios da  liberdade econ6mjca e da boa fe do solicitante.

Destaca-se  que  o  presente   Projeto  esta  em  consonancia  com  a  Agenda

2030, atingindo os seguintes Objetivos de  Desenvolvimento Sustentavel:

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6em  o  art.  60  e  os  incisos  I  e  Ill  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  o  inciso  I  do

art. 30 da Constituigao  Federal.

Justificado    nestes   termos,    a    fim   de    que   a    proposta    possa    alcan?ar

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

aprovaeao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do  Prefeito,  11  de mareo de 2022.

J¥o?E~bD=AfANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Prat;a dos Tres Poderes,  73  -2° aiidar- Centre - JacareLSP
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de  Obtengao  de  Alvard  e  Licenca  aos  estabelecimentos
que  se  instalarem  no  Municipio  de  Jacarei  e  d±  outras
providencias.

0   PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,   USANDO   DAS

ATRiBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR  LEI,  FAz

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANcloNA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°    Fica    instituido    o    Programa    de    Simplificagao    dos

Procedimentos de Obteneao de Alvafa e Licenga, que serao concedidos automaticamente,

aos estabelecimentos que se instalarem  no Municipio de Jacarei ate o dia 31  de dezembro

de 2021.

§ 1°   0   processo   de   solicitagao   do   alvara   automatico   sera

regido   pelo  principio  da   autodeclaragao,   devendo  o  solicitante   instrui-lo  com  todos  os

elementos   necessarios   a   comprovaeao   das   informag6es   prestadas   em    relaeao   ao

funcionamento e exercfcio da atividade econ6mica.

§ 2°   0   alvara   automatico   autoriza   o  exercicio   da   atividade

econ6mica  no  estabelecimento  imediatamente  ap6s  a  sua  emissao  e  sefa  concedido  no

momento da solicitagao de inscrigao,  independentemente de vistoria pr6via.

§ 3°   Caso  a  atividade  necessite  de  autorizaeao  da  Vigilancia

Sanitaria,  o  soljcitante  devera  apresentar  laudo  t6cnico  de  profissional  habilitado,  com  os

devidos  registros,  atestando  a  regularidade e  atendimento  das  normas,  que  servira  como

fundamento de validade da licenga/autorizaeao.

§4°   Caso   a   atividade   seja   considerada   de   alto   risco   ou

dependa  de  licenciamento  ambiental,  o  solicitante  devera  apresentar  laudo  tecnico  de

profissional habilitado,  com  os devidos registros,  atestando a regularidade e atendimento a

legislagao, situagao em que:

I -    o  solicitante  devefa   apresentar,   em   ate  30   (trinta)  dias,

comprovante de solicitagao de licen?a ou autorizagao junto ao 6rgao competente.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

LEI COMPLEMENTAR N° 106/2020 -FL 02

11 -   o  alvara  automatico  tera  validade  de  180  (cento  e  oitenta)

dias,   prazo   em   que   o   empresario   devera   apresentar   as   liceneas   pertinentes   a   sua

atividade,  de  acordo  com  a  legislagao,  sendo  que  a  contagem  do  prazo  sera  suspensa

quando o  processo de  licenga ou  autorizagao esteja  paraljsado em decorrencia de  inercia

da Administragao Publica.

§ 5°   Esta  lei  nao  se  aplicafa  as  quest6es  edilicias,  as  quais

continuarao    sendo    regidas    pelo    C6digo   de    Edificagao   do    Municfpio    e    normativas

correlatas.

Art. 2°   A concessao do alvafa automatico sera condicionada a

assinatura de Termo de Ciencia e Responsabilidade pelo empresario ou responsavel legal,

no qual firmafa  compromisso,  sob  as  penas  da  lei,  de que  observa  os  requisitos  exigidos

para  funcionamento  e  exercicio  das  atividades  econ6micas  constantes  do  objeto  social,

para efeito de cumprimento das normas de zoneamento, de seguranga sanitaria, ambiental

e de prevengao contra incendio.

Art.3°   a   alvara   automatico   devefa   ser   requerido   junto   a

Prefeitura,  mediante preenchimento de formulario  pr6prio,  assinatura do Termo de  Ciencia

e  Responsabilidade  e  apresentagao  de  documentos  discriminados  em  regulamentaeao

municipal.

Art. 4°    0  empresario  solicitante  do  alvara  automatico sujeitar-

se-a aos recolhimentos tributarios devidos em  razao da  inscrieao  municipal,  nos termos da

legislagao vigente.

Art. 5°    0  estabelecimento  com  alvafa,  licenga  ou  autorizagao

fornecidos nos termos desta  Lei devera  ser objeto de fiscalizaeao,  oportunidade em que o

agente  fiscalizador  adotara   preferencialmente   medidas  de  cafater  orientador,   podendo

ainda,   quando   necessario,   adotar  outras  medidas  visando   resguardar  a   incolumidade

pilblica e garantir o cumprimento da legislaeao.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACI0 DA LIBERDAl)E

LEI COMPLEMENTAR N° 106/2020 -FL 03

Art. 6°   0 alvara automatico sera cassado se:

I-houver   sido   expedido   com   inobservancia   de   preceitos

legais e regulamentares nao convalidaveis;

11  -   ficar  comprovada   a   falsidade   ou   inexatidao  de  qualquer

declaragao ou documento; ou

Ill -  no   estabelecimento   for   exercida   atividade   vedada   para

aquela localidade.

Paragrafo tlnico.      Em  caso de  pena de  cassagao  do  alvara

automatico, a empresa somente podera ser excluida do Regime do Simples Nacional, caso

seja  optante,  e  sofrer as demais sane6es  previstas  na  legislagao,  ap6s exaurido a  devido

processo legal e permitido o exercicio amplo ao contradit6rio.

Art. 7°    Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua   publica?ao,

revogando-se as disposig6es em contfario.

PREFEITURA MUNICIPAL  DE  JACAREl,  20  DE  MAIO  DE 2020.

lzAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito  Municipal

AUTOR DO PROJETO:  PREFEITO MUNICIPAL IZAIAS JOSE DE SANTANA.

AUTOR DE EMENDAS: VEREADOR ABNER DE MADUREIRA.
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