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PALACIO DA LIBERDADE

PROJIFTO DE LEI
Institui, no Municipio de Jacarei, o "F6cil

outras providencias.

0 PREFEIT0 DO MUNIcipIO DE JACAREi, USANDO DAS
ATRIBUIC6ES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, FAZ
SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1°

Fica o Poder Executivo Municipal de Jacarei

autorizado a instituir a "Facil Eventos", visando informatizar e centraljzar todos os 6rgaos

munjcipais

responsaveis

pela

emissao

de

alvaras,

liceneas,

certid6es

e

demais

documentos relativos a libera9ao e autorizagao para realizacao de eventos no Municipio

que necessitem de alvara.

Paragrafo

unico.

Os

processos

de

licenciamento

executados pela Prefeitura Municipal de Jacarei, para realizaeao de eventos, poderao ser
transformados do presencial e fisico para o on-line e virtual, com plataforma em site da

prefeitura, com todas as interae6es entre os agentes pdblicos e solicitantes, incluindo as

entregas de documentos e arquivamentos dos processos, de forma a obter agilidade e
transpafencia nas atividades empreendidas.

Art. 2°

Como eventos constantes do artigo 10 desta Lei

estao compreendidos todos os exercicios temporarios de atividades econ6micas, culturais,
esportivas, recreatjvas, musicais, artisticas, expositivas, civicas, comemorativas, sociais,

religiosas, polfticas e todos os demais realizados em espaeos abertos ou fechados, com
fins lucrativos ou nao, que gerem

I - concentraeao

de

ptlblico,

em

areas

abertas

ou

fechadas, particulares ou nao;
11 - interveneao em logradouro pdblico, ainda que nao
enseje a hip6tese do inciso I;
111 - ag6es promocionais em logradouros ptlblicos e a

realiza€ao de espetaculos pirot6cnicos em quaisquer locais;

lv - a presta?ao de servieos ou a comercio tempofario,
exercido em cafater complementar ou auxiliar de outra atividade caracterizada como
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como quiosques, estandes, boxes, m6dulos, veiculos, carrocinhas e similares.

V - aglomerae6es transit6rias em qualquer edificagao ou

estabelecimento, tais como festas, comemora?6es, espetaculos musicais e congeneres,
feiras, convene6es, congressos, seminarios e similares;
Vl

-

aglomerag6es

transit6rias

em

edificagao

ou

estabelecimento particular, desde que o uso previsto ou o ljcenciamento permanente ja
nao inclua a possibilidade de exercicio da atividade pretendida.

Art. 3°

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a

confeccionar urn manual explicativo dos procedimentos que devem §er adotados para a

obteneao de alvaras de autorizagao e demais documentos para realizagao dos eventos
temporarios.

§ 1°

0 manual devera conter expressamente os prazos

para realizar os requerimentos e para emissao das respostas por parte dos 6rgaos
competentes.

§ 2° 0 manual de que trata o capttf deste artigo podera ser
disponibilizado para download no site da Prefeitura.

Art.4°

0 Poder Executivo Municipal podera celebrar

convenios com o Poder Executivo Estadual objetivando instalar, no mesmo espaeo fisico,

6rgaos estudais responsavejs pela expedigao de autorizag6es de alvaras, licengas,

certid6es e demais documentos para realizacao de eventos, nos termos desta Lei.
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0

presente

projeto de

lei

tern como

objetivo diminuir

burocracias e facilitar o acesso de informae6es oriundas dos 6rgaos competentes, como os

prazos e documentag6es necessarias, evitando assim que ocorram eventos de forma
clandestina, colocando em risco a populaeao, causando transtornos e prejudicando a
arrecadagao por parte do poder pdblico.
A dificuldade supracitada em especial 6 enfrentada pelos
"novo§" organizadores de eventos, que realizam uma verdadeira "peregrinagao" e muitas

das vezes nao conseguem as documentae6es em tempo.
Portanto, a presente proposigao vein justamente dirimir essa
burocracia, pois objetiva lnformatizar e centralizar em urn s6 local todos os 6rgaos

responsaveis pela emissao de alvaras de autorizaeao e demais documentos para a
realizacao de eventos. Alem do mais, este projeto de lei sugere a criagao de urn manual no

qual deverao constar todas as diretrizes e prazos que devem ser obedecidos tanto pelos
solicitantes como pelos 6rgaos que emitem os alvaras, licencas, dentre outros.

Com

a

adoeao

dessas

medidas

a

populagao

sera

beneficiada, mormente o fato de que a desburocratizacao no tocante a emissao de licen?as
e autorizae5es estimulafa a realizagao de mais eventos, movimentando a economla local e

firmando a potencialidade de Jacarei para receber os mais variados eventos.
Ante o exposto, solicitamos o apoio dos ilustres pares para a

aprovagao da propositura, ao que antecipadamente agradecemos.

Vereador - PSC
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