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Oficio  n° 217/2018-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do

Excelentissima Senhora Presidente,

Jacarei, 07 de Maio de 2018.

Encaminho   anexo,    Projeto   de   Lei   n°    16/2018,    para   apreciagao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei   n°  16/2018  -  Disp6e  sobre  a   realizagao  de  feiras  por

particulares   para  comercializagao  direta  de   bens   no   Municipio  de  Jacarei  e  da  outras

providencias.

Solicitamos  ainda,  sejam  as  proposie6es  submetidas  ao  regime  de

tramitaeao urgente nos termos do Artigo 91,  lnciso I,  Paragrafo I, da Resolucao 642,

de 29 de setembro de 2005.

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

para renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

lzAIAS JOSE DE ANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

A Excelentfssima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Praea dos Tres Poderes, 73 -20 andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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PROJETO DE LEI N° 16,  DE 07 DE MAIO DE 2018

Disp6e  sobre  a  realizagao  de  feiras  por  particulares  para

comercializaeao direta de bens no 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°  As  feiras  realizadas  por  particulares  para  comercializagao

direta de bens no Municipio de Jacarei devem cumprir os seguintes requisitos:

I -  atendimento da legislagao pertinente;

11  -  concessao  de  Alvara  de  Licenga  emitido  pelo  Poder  Executivo

Municipal;

Ill -possuir empresa organizadora ou  promotora da feira com sede

ou filial no Municipio de Jacarei;

lv -  apresentar a  lista  das  pessoas juridicas  ou  fisicas  expositoras

sem   domicilio   fiscal   no   Municipio   e   as   respectivas   informag6es   devidamente

documentadas:

a)   Nome fantasia;

b)   Nomejuridico;

c)   Enderego;

d)   CNPJ;

e)   Representante Legal;

f)    Enderego;
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

g)   Telefone comercial.

Art. 20 A empresa organizadora ou promotora da feira e responsavel

solidaria pelos pagamentos devidos dos expositores ao Municipio.

Art.  3° A participagao de pessoa juridica ou fisica sem sede, filial ou

domicflio no Municipio de Jacarei fica condicionada ao recolhimento antecipado de

taxa no valor de  15% (quinze por cento) do faturamento estimado durante a feira,

ficando sujeito a conferencia posterior.

Pafagrafo tlnico.  Podefa  haver devolucao de parte do valor da taxa

ou  cobranga de diferenga caso o valor de faturamento estimado seja diferente do

efetivamente auferido.

Art.  4° A  inobservancia  de  qualquer das  exigencias  previstas  nesta

Lei  e  na  legislagao  pertinente  pode  resultar  na  cassaeao  de  licenea  a  qualquer

tempo, sem prejuizo da aplicagao das sang6es legais.

Art.  5° 0 disposto  nesta  Lei  nao se aplica as feiras regulamentadas

por legislaeao especifica.

Art.  6°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  da  sua  publicaeao  e  sera

regulamentada no que for necessario.

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2018.

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  realizaeao  de  feiras  por

particulares para a comercializagao direta de bens no Municipio de Jacarei.

As feiras realizadas par particulares para a comercializagao direta de

bens reunem urn grande ntlmero de expositores que se instalam nas cidades a fim

de comercializar seus produtos.

Ocorre    que,    sem    a    devida    regulamentagao,    este    tipo    de

manifestagao comercial configura-se em concortencia injusta para os comerciantes

locais, que precisam arcar com os Onus fiscais municipais, vinculo empregaticio de

seus   empregados,   cumprimento   da   legislagao   consumerista   e   garantia   dos

produtos comercializados,  entre outros tantos custos inerentes as suas atividades

e que nao sao cobrados dos participantes dessas feiras.

Observa-se  que  este  tipo  de  feira  tern-se  caracterizado  como  uma

verdadeira  oportunidade de exercer o comercio sem  que  precise arcar com  Onus

inerentes a atividade, o que, sem sombra de duvidas,  permite que os produtos ali

comercializados  sejam  vendidos  sem  qualquer garantia,  de  forma  predat6ria  ao

comercio legal e possibilitam urn alto indice de evasao fiscal.

Cabe esclarecer que ao contfario do com6rcio-online,  as feiras para

comercializagao direta de bens nao possuem legislaeao especifica,  resultando em

danos  aos  consumidores,  comerciantes  locais  e  impactanto  na  arrecadaeao  do

Municipio.

Em   face   de   tal   situagao,   o   presente   Projeto   de   Lei   objetiva

regulamentar as  referidas feiras,  propondo  urn equilibrio  entre  o  comerciante  nas

feiras   e   o   comerciante   fixo   em   Jacarei,   para,   assim,   proporcionar   que   os
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comerciantes  conhegam  seus  pares  e  posssibilitar  igualdade  de  condig6es  rib-``-.

fornecimento dos produtos sem, contudo, impossibilitar a realizagao das feiras.

Ademais,  a  necessidade da  feira  possuir empresa  organizadora  ou

promotora  com  sede  ou  filial  no  Municipio  de  Jacarei  visa  garantir os  direitos  do

consumidor.

Por  fim,  destaca-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6Iido  escopo

legal, conforme disp6em o inciso I do art. 30 da Constituieao Federal; art. 60, inciso

I  do  art.  61  e  art.  219 da  Lei  n°  2.761  de  31  de  mango  de  1990,  Lei  Organica  do

Municipio de Jacarei.

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

plenamente os seus objetivos,  encaminhamos o  Projeto de  Lei para apreciagao e
aprovagao dessa Casa Legislativa.

\,` ..-
lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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