
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

EMENDA

Ao   Projeto   de   Lei   Complementar   do
002/2022,  de  autoria  do  Prefeito  Municipal  lzaias  Jose
de  Santana,  que altera  a  Lei  Complementar n°  106,  de
20   de   maio   de   2020,   que   "lnstitui   o   Programa   de
Simplificagao    dos    Procedimentos   de    Obteneao    de
Alvafa    e    Licenga    aos    estabelecimentos    que    se
instalarem  no Municipio de Jacarei".

Primeiramente fica retirada a Emenda n° 01 de nossa

autoria.

EMENDA N° o2

0 capuf do artigo 1 ° do projeto de lei em epigrafe passa

a ter a seguinte redagao:

"Art.1°   Ficam  alterados o capLtf e o § 40 do art.1° e o art.  20

da  Lei Complementar n°  106,  de 20 de  maio de 2020,  bern como  incluido o  art.1°A,  com  as

seguintes reda?6es:"

Justificativa: A emenda ora apresentada tern o objetivo de

adequar a tecnica legislativa, tornando a escrita da emenda mais precisa, sendo certo que

o art.1° da Lei Complementar n° 106/2020 nao po§sui os paragrafos 6°, 7° e 8°.

Vereador - PSDB
1 a Secrefario

Lider do Prefeito
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lnstitui  o  Programa  de  Simplifica§ao  dos  Procedimentos
de  Obtengao  de  Alvarfe  e  Licenga  aos
que  se  insfalarem  no  Ivlunicipio  de
providencias.

estabe
Jacarei

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE  JACAREi,

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  PO

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA  E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°    Fica    instituido    c>    Programa    de    Simplificaeao    dos

Procedimentos de Obteneao de Alvafa e Licen?a,  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   alvafa   automatico   sera

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

elementos   necessarios   a   comprovacao   das   informae6es   prestadas   em   relaeao   ao

funcionamento e exercicio da atividade econ6mica.

§ 2°   0   alvafa  automatico   autoriza   o  exercicio  da   atividade

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

momento da solicitagao de inscrigao,  independentemente de vistoria pfevia.

§ 3°   Caso  a  atividade  necessite  de  autorizaeao  da  Vigilancia

Sanitaria,  o  solicitante  devefa  apresentar  laudo  t6cnico  de  profissional  habilitado,  com  os

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

fundamento de valjdade da licenga/autorizaeao.

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

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

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

legislaeao, situagao em que:

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

comprovante de solicitagao de licenga ou autorizagao junto ao 6rgao competente.



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf - SP
PALACIO DA LIBERDAI)I

LEI COMPLEMENTAR N° 106/2020 -FL 02

11 -   o  alvafa  automatico  tera  validade  de  180  (

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  paralisado em decorrencia  de  inercia

da Administragao  Publica.

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

continuarao    sendo    regidas    pelo    C6digo   de    Edificagao   do    Municipio    e    normativas

correlatas.

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

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

no qual firmara  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 seguran?a sanitaria, ambiental

e de prevengao contra incendio.

Art.3°   0   alvara   automatico   devefa   ser   requerido   junto   a

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

e  Responsabilidade  e  apresentaeao  de  documentos  discriminados  em   regulamentagao

municipal.

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

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

legislagao vigente.

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

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

agente  fiscaljzador  adotara   preferencialmente  medidas  de  cafater  orientador,   podendo

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

ptiblica e garantir o cumprimento da legislaeao.
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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

declaraeao ou documento; ou

Ill -  no   estabelecimento   for   exercida   atividade   vedada   para

aquela localidade.

Pafagrafo dnico.      Em  caso  de  pena  de  cassagao  do  alvara

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

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

processo legal e permjtido o exercicio amplo ao contradit6rio.

Art. 7a    Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao,

revogando-se as disposie6es em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL  DE JACAREl,  20  DE  MAIO  DE 2020.

lzAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito Municipal

AUTOR DO PROJETO:  PREFEITO IvluNICIPAL IZAIAS JOSE  DE SANTANA.

AUTOR DE EMENDAS: VEREADOR ABNER DE IVIADUREIRA.
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SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente: Emenda  n° 02 ao  PLCE  n° 02/2022

Autoria do  Emenda: Vereador Edgard  Sasaki

PARECER N°    39.1.2/2022/SAJ/WTBM

Fo'ha

---i.-+_
Crfua MunKItpal

de Jacarei

Ementa:    Emenda    n°    02    ao    projeto    de    Lei

Complementar     do      Executivo.      Retirada     da

Emenda  n° 01.  Possibilidade

1.         Trata-se  de  segunda  Emenda  ao  proj.eto  de  Lei  que  visa  instituir

o  instituir o  Programa de Simplifica€ao dos Procedimentos de Obten¢ao de Alvara  e  Licen€a.

2.         Segundo  disp6e  o   Regimento  Interno  da  Camara   Municipal  de

Jacaref,  Emenda  6  a  proposi€ao  apresentada  como  acess6ria  de  urn  projeto  de  lei,  de  decreto

legislativo,   de   resolu€5o,   de   lei   complementar   ou   de   emenda   a   Lei   Organica   (Resolusao

642/2005, artigo  105).

3.         A  propositura  visa  retirar a  Emenda  n° 01  e  alteraro  texto  do  art.

10,  para  melhor adequa€ao  da  t6cnica  legislativa,  e  nao  prejudica  as  condiE6es ja  avaliadas  no

parecer de fls.  10/12.

4.        A  Emenda  deve  ser avaliada  pelas  mesmas  comiss6es  apontadas

no  parecer supramencionado,  e  caso  seja  levada  ao  Plenario,  devera  votada  antes  do  projeto

original,  passando a  integrar imediatamente a texto emendado (art.  112,  §3°,  RI).

5.         Este 6o  parecer, opinativoe  nao vinculante.
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