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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
GABINETE - VEREADOR EDGARD SASAKI

PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI - 2022

Disp6e  sabre  a  [icenciam®nto  de ®mpresas  do
ramo  de  dep6sjto  de  sucata  ou  ferro  velho,
desmanche, oom6rcjo de p®gas usadas, triagem
de    residuos   a    congeneres    no    ambito    do
Municipio d® Jacaroi.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE  JACAREl,   USANDO
DAs ATRiBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERIDAs  POR
LEI,     FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL
APROVOU     E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA    A
SEGUINTE LEI:

Art.    1°    -    Fica    proibida    a    jnstalaeao    e

funcionamento   de   empresas   do   ramo   de   dep6sito   de   sucata   ou   ferro   velho,

desmanche,  com6rcio de  pegas  usadas,  triagem  de  residuos e  congeneres,  sem  o

pfevio Alvafa de Funcionamento.

§  1°  -  Caracterizam-se  como  empresas  do
ramo  de  sucata  ou  ferro  velho,  aquelas  que  compl.am  e  vendem  objetos  velhos,

desgastados, muito usados, geralmente em ferro ou metal;

§  2°  -  Caracterizam-se  como  empresas  do
ramo de desmanche, desmonte, com6rcio de pecas usadas, aquelas que realizam o

desmonte  de  veiculos  automotores  e  a  comercializagao  de  autopegas  usadas  e

recondicionadas;

§  3°  -  Caracterizam-se  como  empresas  do
ramo  de  triagem  de  residuos,  aquelas  que  consistem  na  separagao  dos  materiais

que serao destinados para a reciclagem, de acordo com suas caracteristicas fisicas
e   quimicas   a  fim   de   gerar  maior  valor  comercial   e   maior  aproveitamento   dos

materiais descartados.

Art.   2°   -   Para   a   liberaeao   do   Alvara   de

Funcionamento devefa ser apresentado os seguintes documentos:
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CAMARA MUNlclpAL DE ]ACARn
GABINETE - VEREADOR EDGARD SASAKI

PALACIO DA LIBERDADE

11  -  C6pia  do  came  de  IPTU  com  o

111     -     C6pia     de     lnscrieao     Municipal     da
empresa;

IV    -    C6pia    do    projeto    aprovado    pela
Prefeitura e do Certificado de Conclusao de Obra para a atividade pretendida;

V - Termo de Compromisso que os locais de
estocaveis de mercadorias e desmanche deverao ficar protegidos de intemperies.

Art. 3° -   0 Alvara de Funcionamento devefa

ser mantido no estabelecimento em local de facil acesso e visualizagao.

§  1°  -  Os  Alvafas  de  Funcionamento  terao
validade  por  dois  anos  (24  meses),   sendo  necessario  o  inicio  do  processo  de
renovagao a partir de 30(trinta) dias antes da data do vencimento.

§   2o   -   Em   se   tratando   de   mudanpe   de
endereap, o interessado devefa instruir novo pedido de Alvafa de Funcionamento.

§  3°  -  Para  a  protocolizagao  do  pedido  de
Alvafa de Funcionamento devefao constar todos os documentos necessarios.

Art.   4°   -   Toda   e   qualquer  empresa   com

Alvara  de  Funcionamento  ou  nao,  podefa  ser  objeto  de  fiscalizagao  por  parte  de

agentes pdblicos e fica vedado aos  representantes dos estabelecimentos quaisquer

6bices para a correta fiscalizagao.

Art.     5°     -     Fica     proibido     a     aquisieao,

estocagem,  comercializaeao,  transportes,  reciclagem,  processamento e  o  beneflcio

no  ambito  do  Municipio  de  Jacarei  de  materiais  §em  comprova9ao  de  origem,  a

saber:

I - portas de ttimulos feitos de cobre,  bronze

ou quaisquer outros materiais, oriundos de cemit6rios;

11 -placas de sinalizagao de transito;
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Ill   -   tampas   de   ferro   de   poap   de

I_I)

hidr6metros   ou   de   bueiros   para   escoamento   pluvial,   com   ou   sem   logotipo

empresa  responsavel  pelos  servigos  de  agua,  coleta  e  tratamento  de  esgoto  do

Munjcfpio de Jacarei;

lv -cabos e fios de cobre ou de aluminio de

telefonia,   energia   el6trica,   TV  a   cabo,   internet  e   hastes   oriundos   de   qualquer

empresa. concessionaria, prestadora de servigos ptiblicos e privados;

V -esc6rias de chumbo e metais pesados;

Vl  -  arames,  peeas,  placas,  tubos,  tampas,

grades e outros generos em aap, cobre, aluminio, bronze, ferro ou outro material que

adquirirem.

§  1°  -  rol  do  disposto  no  caput  deste  artigo

nao     e     exaustivo,      podendo     ser     aplicado     sobre     materiais     congeneres.

§ 2° -A proibi9ao a que alude o art.  5°,  incide

exclusivamente  sobre  o  material  sem  origem  comprovada,  nao  alcangando  aquele

objeto de comercializagao regular,  na legislagao pr6pria.

Art.  6°  -  A  empresa  que  adquirir,  estocar,

comercializar,    transportar,    reciclar    ou    utilizar    como    materia    prima    para    o

processamento, o beneficio, os materiais descritos no art. 5° da presente Lei, devefa
ser feito,  obrigatoriamente,  os  registros,  atraves de  urn  livro,  de entrada e saida de

mercadorias  com  suas  respectivas  origens  e  destinagao,  contendo  as  seguintes

informag6es:

I - registro mensal de quantidades e produtos

adquiridos, com respectiva nota fiscal e/ou outro comprovante legal, inclusive quanto

aos     produtos     adquiridos    de     coletores     de     material     reciclavel     aut6nomos;

11    -    registro    mensal    de    quantidades    e

produtos   vendidos,   com   respectiva   nota   fiscal   e/ou   outro   comprovante   legal,
inclusive aut6nomos;

Ill  - registro de fornecedores e compradores,
em urn livro de registro, contendo:

a) data de entrada do material comprado;

pRACAOOsTRespoDEfiEs,   74     -cEp:   12.327-9Oi      -cAtxApOsTAL22O     -TEL„   (012)3955,2205    -
e-mail  -oablnete`eclgaidsa8akl@jacarei`8p.leg.br

si`o:   \^/w\^rcamaralacarei   so  Qov   br



CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
GABINETE - VEREADOR EDGARD sASAln

pALAclo DA LmERDADE

b) nome, endereeo e identidade do v
c)  data  de  saida   ou   baixa   nos

venda;
d)     nome,     endereeo     e     identidade     do

comprador;
e)     caracteristicas     do     material     e     sua

quantidade.
§  1°  -  Cabos  e  fios  de  cobre  ou  aluminio

oriundos  de  rede eletrica,  telefonia,  1`/ a  cabo  e  internet  utilizados  em  instalag6es

residenciais,    comerciais    e    industriais    nao    poderao    estar    sem    isolamento.

§  2°  -  As  empresas  deverao  ter  registros
fotograficos dos materiais supracitados no livro de registros.

§  3°  -  Ao  se  tratar  de  material  oriundo  de

doagao ou  inutilizagao, o responsavel devefa manter documento de declaragao feita

pelo   doador   do   material   contendo   seus   dados,   de   modo   que   permitam   sua
identificagao, bern como local de retirada do mesmo.

Art.   7°   -   Sera   obrigat6rio   a   instalagao   de

camaras de monitoramento, tanto na entrada da empresa como no local da recepeao

dos materials.

Pafagrafo  Onico:  Os  registros  das  imagens

deverao permanecer arquivadas pelo periodo de 90 dias da data de sua gravagao.

Art.    8°    -   Serao   aplicadas    as    seguintes

penalidades aos infratores das disposiedes da presente Lei:

I - Notificagao de advertencia e encerramento

imediato das atividades ate a regularizagao;

11  - Multa de 50 (cinquenta) VRMs;

Ill  -  Em  caso  de  reincidencia,  multa  no valor

em  dobro e  ap6s  a  autuaeao,  o  estabelecimento fiscalizado  podera  ser  lacrado  ou

interditado.

§ 1° -No caso de constataeao do desrespeito

a  lacraeao ou  interdi9ao e a continuagao da  realizagao das atividades sera  imposta
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multa  de  50  (cinquenta)  VRMs,  sem  prejuizo  das  penalidades  ad

judiciais cabiveis.

§  2°  -  As  aplicag6es  das  penalidades  pela
Area de Fiscalizagao nao estao sujeitas ao efeito suspensivo.

§  3°  -  material  apreendido  sera  descartado
em   90   (noventa)   dias   caso   nao   seja   comprovada   sua   origem,   na   forma   do

regulamento desta lei.

Art. 9° - Nao sera autorizada a concessao de

novo Alvafa de Funcionamento, ou da renovagao para o ramo de dep6sito de sucata

ou ferro velho,  desmanche,  com6rcio de pegas  usadas e congeneres,  pelo periodo

de  02  (dais)  anos,  contados da  cassagao do Alvafa  de  Funcionamento,  no  mesmo

endereap e local onde funcionava o estabelecimento enquadrado no artigo 7° desta

Lei.

Art.     10°     -     As     empresas     regularmente

instaladas  antes  da   edieao  desta   Lei,   terao   o   prazo  de   1   (urn)   ano   para   as

adaptag6es,  instalagao  das  camaras  de  monitoramento  e  solicitaeao  do  Alvara  de

Funcionamento,  com  a  apresentacao dos documentos mencionados no  art.  2°,  sob

as penalidades previstas nesta Lei.

Art.11°  -Esta  Lei  sera  regulamentada  pelo

Executivo no que couber.

Art.    12°    -   As    despesas   decorrentes    da

execueao da presente Lei correrao por conta de verba ongamentaria pr6pria.

Art.13° -   Esta  Lei entra em vigor na data de

de maio de 2022.

sua publicagao.

Vereador - PSDB
1 a Secrefario
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JUSTIFICATIVA:

0  projeto tern o  objetivo de  inibir o furto  de fios  mefalicos,  arames,  pe9as,

tubos, tampas e outros do genero, em ago, cobre, aluminio ou ferro.  Hoje,  sofremos

com as ae6es de delinquentes que furtam cabos telefonicos, tampas de bueiro e fios

de liiz, e alem de deixar as ruas e pragas no escuro, como ha pouco ocorrido com a

iluminagao   da   Pra9a   Linear   do   Jardim   Liberdade,   que   teve   a   sua   iluminagao

dizimada  em  virtude  destes furtos.  Alguem  6  o  receptor  nestes  casos  e  em  razao

disto,  procuramos  disciplinar  o  licenciamento  destas  empresas  que  comercializam

estes tipos de materiais.

A  propositura tamb6m  proibe  a  aquisigao,  estocagem,  comercializaeao,  transporte,

reciclagem, processamento e a beneficio de materiais sem comprovagao de origem,

como por exemplo,  portas de ttlmulos oriundos de cemiterios;  placas de sinalizagao

de tfansito; tampos de ferro de poeo de visita ou bueiro; e cabos e fios de cobre ou

de  aluminio.  A  proibigao  a  que  referimos,  incide  exclusivamente  sobre  o  material

sem origem comprovada,  nao alcaneando aquele objeto de comercializagao regular,

que atende a legislagao.

Os   desmanches   e   o   com6rcio   de   pegas   usadas,   tanto   de   motos   coma   de

autom6veis,  tamb6m  6  algo  que  devemos  nos  preocupar,  pois  6  comum  ter  urn

veiculo  destes  roubados  e  em   questao  de   horas  ja  se  encontrar  praticamente

desmontados. Algu6m tamb6m 6 o receptor nestes casos, pois, caso nao existissem,

nao teriam motivos para a pfatica destes furtos. Existem sim, os que sao oriundos de

desmanches   de   veiculos   que   sofreram   acidentes   e   as   pfoprias   seguradoras

disponibilizam as peeas atraves de leil6es.

A  triagem  de   residuos  6  a  menos  preocupante,   pois  grande  parte  e  feita   por

cooperativas regularizadas e que ja tern os seus produtos direcionados a empresas

especializadas.
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A  obrigatoriedade  da  instalagao  das  camaras  de  monitoramento  visa  a

significativa   da   criminalidade   atraves   da   preveneao,   facilitando   o emprego

imagens geradas para as provas em alguma investigagao necessaria.

Por  estas   razdes  que   colocamos  este   Projeto  de   Lei,   o  qual   disp6e   sabre   o

licenciamento   de   empresas   do   ramo   de   dep6sito   de   sucata   ou   ferro   velho,

desmanche,   comercio  de  pegas  usadas,  triagem  de  residuos  e  congeneres  no

ambito do Municipio de Jacarei,  a apreciaeao dos nobres pares,  principalmente por

ter  como  objetivo  principal,   inibir  certos  tipos  de  furtos  e  extinguir  a  classe  de

receptores destes objetos obtidos de forma ilicitas.

Camara Municipal de 0/
Sasaki

Veroador - PSDB
io Secretario

aio de 2022.
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