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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,

Vereadores.

Adegas.

Jacarei, 21  de outubro de 2021.

CAW^R^ WNICIPAI. DE JACAJRE I

PROTOCOIO GERAL N. i ?a

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 24/2021,  para apreciagao dos Senhores

Projeto  de  Lei  n° 24/2021  - Disp6e sobre as  regras para funcionamento de

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

para renovar votos de estjma e consideragao.

Respeitosamente,

( c+iy-I I`` --nhs josE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos T[es  Poderes`  73  -2° andar-C`entro -Jacarei-SP

Telefone   ( 12)  3955-9111   -Fax   ( 12)  3961 -1092  -gabinete@jacarei.sp  gov,br
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PROJETO  DE LEI  N° 24,  DE 21  DE OUTUBRO  DE 2021.

Disp6e    sobre    as    regras    para    funcionamento    de

Adegas.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  no  uso  de  suas atribuie6es,  faz

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

Art.   10   Fica   regulamentado   no   Municipio  de  Jacarei   o  funcionamento  de

adegas e similares dentre outras providencias.

Art.   2°   As   adegas   e   os   estabelecimentos   similares   poderao   funcionar

regularmente das O8hoo as 22hoo, todos os dias da semana.

Art.  3°  Para  os  fins  desta  Lei,  sao  considerados  como  adega  e  similares,

desde  que  comercializem  bebidas  alco6licas  e  nao  alco6licas  nao  consumidas  ou  sem

atividade de servir no local:

I  -  os  estabelecimentos  comerciais  varejistas  com  a  Classificagao  Nacional

de Atividades Econ6micas -CNAE G4723-7/00;

11 -estabelecimentos comerciais em ambito domestico.

Art. 4° As adegas deverao empenhar-se  na coibieao do consumo de bebidas

alco6licas  no  estabelecimento,  nas  vias  publicas,  pragas  e  caleadas  localizadas  ate  100

(cem) metros do estabelecimento, adotando, obrigatoriamente as seguintes medidas:
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I  -  afixar  aviso  de  facil  visualizagao,  contendo  a  proibigao  de  consumo  de

bebidas  alco6licas  no  local  e  nas  vias  publicas,  praeas  e  calgadas  localizadas  ate   100

(cem) metros do estabelecimento;

11  -orientagao dos  clientes  para  nao  consumirem  bebidas  alco6licas  no  local

do estabelecimento,  nas vias publicas,  pragas e calgadas localizadas ate  100 (cem) metros

do estabelecimento;

Ill    -    em    caso    de    recusa    por    parte    do    orientado,    fica    imposto    ao

estabelecimento o acionamento da  Guarda  Civil  Municipal  por meio de  ligagao,  que devefa

ser comprovada atraves de protocolo;

lv - mantenham sistema de gravagao em video dos movimentos da portaria,

cuja  gravagao deve  ser  mantida  por 7  (sete)  dias  para  qualquer consulta  dos  organismos

de Seguranea  Pilblica.

Art.    50   0   nao   cumprimento   das   disposie6es   desta   Lei,   acarretara   as

seguintes sane6es, nesta ordem:

I   -   multa   no   valor   correspondente   a   50   (cinquenta)   VRMs   -   Valor   de

Referencia do Municipio;

11 -multa em dobro em caso de primeira  reincidencia;

Ill -multa em quadruplo em caso de segunda reincidencia;

lv - interdigao do local ou atividade em caso de terceira reincidencia;

V  -  cassagao  do  Alvara  de  Funcionamento  ap6s  a  interdieao  e  havendo  a

quarta reincidencia.
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Vl - proibigao de renovagao da licenga, caso tenha sido cassada  nos ultimos

05 (cinco) anos;

§  1°  A cassaeao do Alvara de Funcionamento e a proibigao de renovagao da

licenga e aplicavel a pessoa juridica, empresario e dos s6cios.

§  2°  Considera-se  reincidencia  a  pratica  de  nova  infragao  no  periodo  de  1

(urn) ano entre as infrag6es.

Art.  6° 0  infrator podera  apresentar defesa  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  da

notificagao e aplicagao da multa para a autoridade que fiscalizou.

Pafagrafo  Unico. A grava9ao de que trata o  inciso  lv,  art. 40 desta  Lei  podefa

ser utilizada como meio de prova.

Art.  7° Da decisao que indeferir a defesa o infrator podefa apresentar recurso

no prazo de 15 (quinze) dias para o Secretario de Seguranea e Defesa do Cidadao.

Art.  8° As  adegas  terao  ate  o  dia  31  de  dezembro  de  2021  para  realizarem

adequag6es para o cumprimento do inciso lv do art. 4° desta Lei.

Art.  9° Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Gabinete do Prefeito, 21  de outubro de 2021

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egfegia  Casa  Legislativa,  o

presente  Projeto  de  Lei,  que  disp6e  sobre  a  criaeao  de  regras  para  funcionamento  de

adegas e similares no Municipio de Jacarei.

0 presente Projeto de Lei tern por objetivo constituir regramentos relativos ao

funcionamento   de   adegas   e   estabelecimentos   similares   que   comercializam   bebidas

alco6licas,  regras  estas  as  quais  dizem  respeito  as  restrig6es  relativas  ao  consumo  de

bebidas alco6licas e disciplina as medidas e sang6es cabiveis em face do descumprimento

desta  Lei.

Ressalte-se que,  a  Guarda  Civil  Municipal  identificou  que adegas  irregulares

funcionavam  como  meios  para  que  grupos  de  pessoas  se  concentrassem  nos  arredores

desses  locais,  dando  origem  a  eventos  que  ocasionam  perturbaeao  do  sossego  publico,

desordem social, vandalismo, desacatos e consumo de substancias ilicitas.

Ademais,     constatou-se     que     houve     urn     aumento     consideravel     de

estabelecimentos  identificados  como  adegas  que  funcionam,   em  muitos  casos,   sem  a

devida  autorizagao  legal  e  em  residencias,  garagens  e  outros  espagos,  favorecendo  a

aglomeraeao de jovens e o consumo de bebidas alco6licas.

Destaque-se  que,  durante  os  anos  de  2020  e  2021   foram  atendidas  pela

Guarda  Civil  intlmeras  ocortencias  de  perturbagao  do  sossego  ligadas  as  esses  eventos

denomjnadas de "fluxo" ou "pancad6es".

A    Proposta    Legislativa    regulamenta    o   funcionamento   das   adegas,    os

estabelecimentos comerciais varejistas de pequeno porte, de ambito domestico,  bern como

os contidos na Classificacao Nacional de Atividades Econ6micas -CNAE G4723-7/00.
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Abarcado  na  inteneao  de  restringir o  consumo  em  logradouros  ptlblicos,  tais

como  ruas,  avenidas,  pragas e calgadas,  o  Projeto de  Lei condiciona  a  referida  restrieao a

urn perimetro de ate 100 (cem) metros de adegas e estabelecimentos comerciais similares.

Alem   disso,   especifica   obrigatoriedade   dos   estabelecimentos   orientarem

seus respectivos clientes e estabelece as sang6es de multa,  interdieao de estabelecimento,

cassagao  de  licenga  de  funcionamento  e  proibigao  de  renovagao  desta  licenea  no  caso

desta ter sido cassada nos llltimos 05 (cinco) anos.

As  medidas  mencionadas  melhor  coadunam  com  a  efetivaeao  do  Poder de

Policia como ferramenta fiscalizat6ria do  Executivo Municipal.

lmportante  esclarecer  que  as  adegas  terao  ate  o  dia  31   de  dezembro  de

2021  para realizarem adequag6es em relagao a gravagao para o cumprimento desta Lei.

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    alcangar

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

aprovagao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  21  de outubro de 2021.
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Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra¢a dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei' -SP

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

``,

4¥/,?
//,A

(c/


