
• 

• 

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 
(' t ( S 1 

GABINETE DO PREFEITO `J 

MENSAGEM GP N° 309/2020 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO E 
DESPACHADO AS COMISSÕES DE 

Trd0Thr-Jufidice—
Justiça e Radaçáo 
Fiança irçamw 

Sala das Sesa 

2.0 secre 

s Cruzes, 5 de junho de 2020. 

Tenho a honra de submeter ao elevado e criterioso exame de Voas 
Excelências e à soberana deliberação do Plenário dessa Augusta Casa Legislativa, o an o 
projeto de lei que estabelece normas para obtenção de Alvará de Licença de LocalizaçãO e 
Funcionamento para a realização de exposições e comercializações eventuais, nas dependên 
do Mercado Municipal do Produtor, e dá outras providências. 

2. A iniciativa da proposição advém de solicitação da Secretaria ãie 
Agricultura, por meio do Oficio n° 43/2019-MMP/SMAG, protocolizado sob o n° 36.928/19, õe 
esclarece que a medida objetivada visa estabelecer uma normatização para a realização Sle 
exposições e comercializações eventuais no Mercado Municipal do Produtor Minor 1-lar —a, 
tendo em vista o grande número de pessoas que frequentam o espaço, estimado em três mil 
pessoas durante as atividades da feira noturna, realizadas às sextas-feiras, e em sete mil pess s 
durante as atividades varejistas, realizadas aos domingos, fazendo com que atraia atençõeliJ e 
especulações publicitárias. 

3. De acordo com o projeto, os expositores e comerciantes eventuais podeMo 
utilizar as dependências do Mercado Municipal do Produtor para a promoção de produtos 
comerciais, de negócios e técnicos e científicos, em período e horário determinados, 
disciplinados por meio de Edital de Chamamento Público específico por evento. 

4. Acompanha a presente Mensagem, anexo por cópia, o Processo 
Administrativo n° 36.928/19, contendo o Oficio n° 43/2019-MMP/SMAG da Secretaria de 
Agricultura, as manifestações das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social e de 
Gabinete do Prefeito, o parecer da Procuradoria Geral do Município e outros dados informativos 
a respeito do assunto em apreço. 

5. Considerando o exposto, acredito contar com o indispensável apoio dos 
nobres Vereadores para a aprovação desta matéria, de natureza urgente, nos termos do disposto 
pelo artigo 81 da Lei Orgânica, por entender ser de grande relevância e de interesse para o 
Município de Mogi das Cruzes. 
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Expresso os meus agradecimentos e valho-me do ensejo para renovar a 
Vossas Excelências, em mais esta o respeito e de elevada 
consideração. 

Prefeito de Mogi das Cruzes 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Rinaldo Sadao Sakai 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
E demais Excelentíssimos Senhores Vereadores 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

SGovirbm 
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PROJETO DE LEI nc! 2o 
Estabelece normas para obtenção de 
Alvará de Licença de Localização e 
Funcionamento para a realização de 
exposições e comercializações eventuais, 
nas dependências do Mercado Municipal 
do Produtor, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Para os efeitos desta lei, são considerados expositores e comerciantes 
eventuais todos aqueles que almejam utilizar as dependências do Mercado Municipal do 
Produtor para a promoção de produtos, nas seguintes formas e características: 

I - comerciais: aquelas que se proponham à comercialização de produtos do 
comércio e da indústria, destinados ao consumo varejista; 

II - de negócios: aquelas exclusivas, vinculadas à amostra de produtos 
manufaturados e não destinadas ao consumo varejista; 

III - técnicos e científicos: aquelas destinadas ao intercâmbio técnico-científico 
entre órgãos públicos e empresas privadas. 

Art. 2° As exposições e comercializações somente poderão ser realizadas em período 
e horário determinados, por meio de Edital de Chamamento Público específico por evento. 

Art. 3° Para obter o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, os 
interessados deverão habilitar-se em Chamamentos Públicos ou celebrarem Termos de 
Compromisso com a Administração Municipal, por intermédio da Secretaria de Agricultura, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I - requerimento solicitando o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, 
constando a razão social, o endereço comercial, o ramo de atividade, a extensão da área 
pretendida e o tempo que permanecerá em atividade, quando estes não forem previamente 
estipulados no Edital de Chamamento Público; 

II - Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou 
comprovante de Firma Individual, devidamente registrado; 

III - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, fornecido pela 
Agência da Receita Federal; 

IV - inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado; 
V - alvará sanitário, no caso de industrialização ou comercialização de gêneros 

alimentícios e perecíveis, respeitando-se as suas peculiaridades; 
VI - apresentação do layout do evento, com a indicação da exposição; 
VII - certidão do PROCON do município de origem, que comprove não ter 

reclamações registradas de consumidores. 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, 30 andar, Centro Cívico, Mogi das Cruzes - SP -Telefone (11) 4798-5028. 
e-mail: gabinete©pmmc.com.br 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI - FLS. 2 

Art. 40 O respectivo Alvará só poderá ser deferido, independentemente da juntada de 
toda a documentação exigida, se forem observadas as normas relativas às posturas municipais e 
vigilância sanitária, se houver, bem como sua regularidade para funcionamento, e ainda, ser 
devidamente vistoriado pelos órgãos competentes, visando exclusivamente sua segurança e 
regular funcionamento. 

Art. 5° Os expositores e comerciantes eventuais serão fiscalizados em relação ao 
cumprimento de todas as normas tributárias, de licenciamento e de segurança, emanadas da 
União, do Estado de São Paulo e do Município de Mogi das Cruzes, bem como as de natureza 
trabalhista do órgão federal competente. 

Art. 6° Nos contratos de venda e compra dos produtos comercializados nos referidos 
eventos, deverá sempre constar o Foro do Município de Mogi das Cruzes, como necessário para 
dirimir eventuais conflitos e para que o vendedor responda por quaisquer vícios ou defeitos dos 
referidos produtos. 

Art. 70 O não cumprimento do disposto nesta lei importará na imediata suspensão do 
evento, caso necessário, com o fechamento do local onde se encontre instalado, ficando a 
empresa promotora do evento e/ou seus organizadores sujeitos às seguintes penalidades: 

I - multa no valor equivalente a 100% (cem por cento); 
II - suspensão da concessão de novas licenças para eventos de qualquer natureza, 

pelo prazo de 3 (três) anos. 

§ 1° A taxa de que trata este artigo terá como base de cálculo o custo da atividade 
municipal da fiscalização, considerando-se para apuração de seu valor o espaço destinado à 
instalação do evento e o período de permanência, devendo ser cobrado igualitariamente, 
conforme a tipificação descrita no artigo 1° desta lei, de acordo com a seguinte tabela: 

Disponibilizado 

Comerciais 

De Negócios 

Técnicos e Científicos 

Valor Período de 
mz / hora Permanência 

0,2 UFM 7 h/dia 

Área 

Mínima de 4m2
Máxima de 100m2

§ 2" O sujeito passivo da taxa a que alude este artigo é a empresa promotora 

§ 3° O recolhimento da taxa a que se refere este artigo deverá ser efetuado no prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento, sob pena de não ser deferida a licença, 
o que inviabiliza a sua abertura. 
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§ 4" O produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do evento será 
destinado ao fundo financeiro do Conselho Municipal de Abastecimento de Alimentos e Bens de 
Consumo. 

§ 5° Do produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do evento, 
10% (dez por cento) serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. 

Art. 80 A supervisão e a fiscalização dos eventos de que trata esta lei serão de inteira 
responsabilidade do Município, nos termos das disposições contidas na Lei n° 6.537, de 10 de 
maio de 2011, com suas alterações posteriores, respeitadas as suas esferas de atuação. 

Art. 90 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA M 
2020, 459° da Fundação da 

Prefeito de Mogi das Cruzes 
SGov/rbm 
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Assunto MINUTA DE DECRETO 

OF N° 43/2019 SOLICITA ANALISE DA MINUTA QUE 
ESTABELECE NORMAS PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ 
DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 

Conclusão 27/09/2019 

órgão: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO 
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Oficio n." 43 /2019-MMP/SMAG 

A Sua Senhoria o Senhor 
Dalciani Felizardo 
Procuradcria-Geral do Município 
Neste 

Assunto: Projeto de Lei 

Senhora F rocuradora-Geral 

,P. 
SECRETARIA DE AG 

»007 

Mogi das Cruzes, 2 de setembro de 2019. 

Considerando que o Mercado Municipal do Produtor "Minor Harada" recebe, às 

sextas-fel -as estimadamente 3.000 (três mil) pessoas durante as Atividades da Feira Noturna e 

aos domingos estimadamente 7.000 (sete mil) pessoas durante as atividades varejistas. Faz com 

que as dependências do Mercado atraísse atenções e especulações publicitárias, solicito uma 

análise e parecer jurídico da minuta anexa, que objetiva estabelecer normas para obtenção de 

alvará de localização e funcionamento de Exposições e Comercializações Eventuais, com fins 

lucrativos de direito privado, nas dependências do Mercado Municipal do Produtor. 

Certo da atenção aproveito para reiterar protestos de elevada estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

,FtÉN ATWAUGUSTO ARDO 
S9ct-ágrio de Agritúltura 

- 

Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes 550— Mogilar — Mogi das Cruzes — SP -Telefone (11) 4798-5136-
e-mail: aciricultura ommc.corn.br 
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PROJETO DE LEI 

Estabelece normas para obtenção de Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, para a realização de 
Exposições e Comercializações Eventuais, nas 
dependências do Mercado Municipal do Produtor e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° -- Para efeito desta Lei, são considerados Expositores e Comerciantes 
Eventuais todo aquele que almeja utilizar as dependências do Mercado do Produtor para 
promoção de produtos, nas seguintes formas e características: 

§1°. Comerciais — aquelas que se proponham à comercialização de produtos do 
comércio e indústria, destinados ao consumo varejista; 

§2°. De Negócios — aquelas exclusivas vinculadas à amostra de produtos 
manufaturados e não destinadas ao consumo varejista; 

§3°. Técnicos e Científicos — aquelas destinadas ao intercâmbio técnico-
cientifico entre órgãos públicos e empresas privadas; 

Art. 2" — As Exposições e Comercializações, somente poderão ser realizadas em 
período e horário determinado através de Edital de Chamamento Público específico por evento. 

Art. 3° — Para obter o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, os 
interessados deverão requerê-lo junto à Prefeitura Municipal, da participação em Chamamentos 
Públicos OU Credenciamento, previamente credenciados, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

1-Requerimento solicitando o Alvará de Localização e funcionamento, constando 
razão social, endereço comercial, ramo de atividade, extensão da área pretendida c o tempo que 
permanecerá em atividade, quando esses não foram previamente estipulados no Edital de 
chamamento Público. 

II — Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou 
comprovante de Firma Individual, devidamente registrado; 
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III — Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNP& fornecido pela 
Agência da Receita Federal; 

IV — Inscrição na Secretaria da fazenda do Estado; 

V — Álvara Sanitário, em caso de industrialização ou comercialização de gêneros 
alimentícios e perecíveis, respeitando-se suas peculiaridades; 

VI — Apresentação do Layout do Evento, com indicação da exposição. 

VII — Certidão do PROCON da cidade de origem, que comprove não ter 
reclamações de consumidores; 

VIII — Autorização do proprietário do imóvel constando o período de utilização 
ou contrato de locação, ou ainda, escritura do imóvel comprovando a 
propriedade, devidamente registrada em Cartório; 

Art. 4" — O respectivo Alvará só poderá ser deferido, independentemente da 
juntada de toda a documentação exigida, se houver compatibilidade do zoneamento e forem 
observadas as normas relativas às posturas municipais, Bem como sua regularidade para o 
funcionamento e, devidamente vistoriados pelos órgãos competentes, visando exclusivamente 
sua segurança, para o regular e bom funcionamento. 

Art. 5° — Os expositores serão fiscalizados em relação ao cumprimento de todas 
as mormas tributárias, de licenciamento e segurança, emanadas da União, do Estado de são Paulo 
e do Mur icípio de Mogi das Cruzes, bem como os de natureza trabalhista de competência do 
ministéric do Trabalho. 

Art. 6° — Nos contratos de venda e compra deverão constar, sempre, o Fórum de 
Mogi das Cruzes, para dirimir conflitos e onde o vendedor venha a responder por quaisquer 
vícios ou defeitos dos produtos comercializados. 

Art. 70 — O não cumprimento do disposto nesta Lei importará na imediata 
suspensão do evento, se necessário, com o fechamento do local onde se encontrar instalado, 
ficando a empresa promotora do evento e ou seus organizadores sujeitos às seguintes 
penalidades: 

1— Multa no valor equivalente a 100% 

II — Suspensão da concessão de novas licenças para eventos dc qualquer natureza, 
pelo prazo de 03 (três) anos. 

§ 10 — A taxa que trata este artigo terá como base de cálculo o custo da atividade 
municipa da fiscalização, considerando-se para apuração de seu valor, o espaço destinado à 
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instalação do evento e o período de permanência, será cobrado igualitariamente, conforme 
tipificação, descrita no Artigo 1° e parágrafos, de acordo com a seguinte tabela: 

Valor Período Disponibilizado 
m2/hora Permanência Àrea 

Comerciais 

0,2 UFM 7 h/dia 
Mínima de 4m2

Máxima de 100m2De negócios 

Técnica e científica 

§ 2° — O sujeito passivo da taxa de que trata este artigo á a empresa promotora do 
evento. 

§ 30 — O recolhimento da taxa a que se refere este artigo deverá ser efetuado no 
prazo de até 24 (vinte quatro) horas antes do início do evento, sob pena de não ser deferida a 
licença, o que inviabiliza a sua abertura. 

§ 4" O produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do Evento, 
serão destinados ao Fundo Financeiro do Conselho Municipal de Abastecimento de Alimentos e 
Bens de Consumo — CAB. 

§ 5° — Do produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do 
Evento, 10% (dez) serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. 

Art. 8° — A supervisão e fiscalização dos Eventos serão de inteira responsabilidade 
do Município, nos termos da Lei Municipal n.° 6.537 de 10 de maio de 2011, respeitadas as suas 
esferas de atuação. 
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PROCESSO N°36.928/2019 

PARECER JURÍDICO 

Interess o(a): Secretaria Municipal de Agricultura (SMA) 

FOLHA N" 

Ci 1 

EMENTA. PROJETO DE LEI. NORMAS PARA 

OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE 

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA A 

REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E COMERCIALIZAÇÕES 

EVENTUAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO 

MUNICIPAL DO PRODUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS 

FORMAL, MATERIAL E DE INICIATIVA. POSSIBILIDADE 

JURÍDICA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE 

ELABORAÇÃO PRÉVIA DA VERSÃO FINAL, PELA 

SECRETARIA COMPETENTE, PARA POSTERIOR 

APROVAÇÃO DA MINUTA. 

1. Tr ata-se de expediente iniciado pela Secretaria Municipal de Agricultura, por 

intermédio do qual sugere a edição de projeto de lei para dispor sobre normas para 

obtençãc de alvará de licença de localização e funcionamento para a realização de 

exposiçõ 9s e comercializações eventuais nas dependências do Mercado Municipal 

do Produtor (fl. 02). 

2. O parâmetros para a edição do projeto de lei encontram-se encartados às 

fls. 03/05 

3. É ) relatório. Passo a opinar. 

4. Incialmente, ressalte-se que a presente manifestação toma por base, 

exclusivE mente, os elementos constantes nos autos até a presente data e que, em 

face do lue dispõe o art. 131, da Constituição Federal de 1988, simetricamente 

aplicado no âmbito municipal, incumbe ao procurador prestar consultoria sob o 

CGN 4k-\ 
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PROCESSO N° 36.928/2019 FOLHA Ir 

prisma estritarnente jurídico, sem adentrar, portanto, na análise da conveniênci 

oportunidade dos atos praticados pela Administração Municipal. 

5„ Prosseguindo com a análise, saliente-se que é competência do município 

legislar sobre matéria de interesse local (art. 30, 1, da CF), o que parece ser o caso 

dos autos. 

6. Quanto à iniciativa, também não se vislumbra óbice. Deveras, nos termos do 

artigo 80 da Lei Orgânica do Município, a iniciativa de lei ordinária e complementar 

compete, também, ao prefeito. Não se trata das exceções previstas no § 20 do 

referido artigo. 

7. Inclusive, em caso semelhante ao do presente expediente, o Orqão Especial 

do E. TJ/SP declarou inconstitucional lei municipal, de iniciativa parlã.mentar, que 

dispunha sobre permissão ou autorização para uso de espaço público pata 

exposição e venda de mercadorias, senão vejamos: 

"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal (ib. 

Valinhos, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre 

autorização de Feira Livre no bairro Jardim São Bento do 

Recreio em Valinhos". Norma de origem parlamentar que 

dispõe sobre permissão ou autorização para uso de espaço 

público para exposição e venda de mercadorias. Competenci:Á 

material do Prefeito para permitir ou autorizar, em caráter 

precário, o uso de bens públicos. Ofensa ao principio 

separação dos poderes, por usurpar a norma de competenct-; 

material do Chefe do Executivo. Precedente do órgao 

Especial. Ação julgada procedente". 

TJ/SP. Órgão especial. Des. Rel.: Márcio Bartoli Disp. 

04/09/2019. 

8. Como se pode verificar, todos os requisitos formais foram atenddos. Quanto 

ao aspecto material, também não existe óbice, tendo em vista que não contida com 

qualquer valor constitucional. 

• 

• 
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Procuradoria Geral do Municiiiio 
Av Vereador Narciso Yague Guimarães. 277, 3" andar 

CEP 08780.90U • Mogi das Cruzes - Brasil 
Telefono (55 11) 4798-63V 
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FOLHA N° 

9. Co itudo, faz-se necessário que o expediente seja primeiro encaminhado à 

SecretariE, de Governo para a elaboração do projeto de lei, em consonância com as 

diretrizes apresentadas pela Pasta interessada, para que só então retorne a esta 

Procuradoria para a competente análise da minuta. 

10. É o parecer. À Secretaria Municipal de Governo para as devidas 

providências. 

Procuradoria do Consultivo Geral, 23 de setembro de 2019. 

\\ 
JHONNY PRADO 

Procurador-Chefe da Procuradoria do Consultivo Geral 

OAB/SP n° 318.649 

CGN 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

ACÓRDÃO 

, w. • \ 

Li 1 

Registro: 2019.0000714908 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 2115384-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO 
MUNICIPAL DE VALINHOS, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VALINHOS. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO "EX 
TUNC". V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA 
CALCAS (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO 
SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA, RICARDO ANAFE, ALVARO PASSOS, 
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR COR TEZ, ALEX 
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, 
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, CAMPOS PETRONI, 
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São Paulo, 28 de agosto de 2019 

MÁRCIO BARTOL1 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 



TRIBUNAL »E JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paui o 

Ação Direta de inconstitucionalidade nu 

2115384-16.2019.8.26.0000 

São Paulo 

Requerente: Prefeito do Município de Valinhos 

Requerido: Presidente da Câmara Municipal 

de Valinhos 

40.615 

Ação direta de inconstitucional idade. l.ci municipal de Valinhos. 
de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre - a auiorimção de Feira 
Livre no bairro Jardim São Bento do kecreio em Va 
Norma de origem parlamentar que dispõe sobre permissào ou 
autorização para uso de espaço público para exposição e venda cie 
mercadorias. Competência material do 'Prefeito para permitir ou 
autorizar, em caráter precário, o uso de bens públicos. Ofensa ao 
principio da separação dos poderes, por usurpai a norma de 
competência material do Chefe do Executivo. l'reeedente Ciu 

Órgão Especial. 
Ação julgada procedente. 

1. Trata-se de ação direta 

inconstitucionalidade proposta em face da Lei n° 5.745, de 06 de 

novembro de 2018, do Município de Valinhos, que "[dfispée sobre 

autorização de Feira Livre no Bairro Jardim São Bento do ii*ecreio em 

Valinhos". Segundo o autor, a aludida norma padece de vicio de 

inconstitucionalidade uma vez que foi editada por iniciativa 

parlamentar, em desrespeito á iniciativa legislativa reservada ao 

Direta cie I nconstittleional idade n" 21. 1 5384-16.2019.8.26.01100 - São Paulo - volci 
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Chefe do Poder Executivo. Sustenta que o tema disciplinado pela lei 

impugnada adentra, explicitamente, na competência do Executivo 

Municipal e afronta o princípio da separação de poderes, insculpido 

no a -tigo 5° da Constituição do Estado de São Paulo. Destaca, ainda, 

o fato de a normativa não apontar a origem dos recursos que 

custearão sua execução, em inobservância ao previsto no artigo 25 

da Constituição Estadual. Aponta-se, ainda, a incompatibilidade da 

norma com leis municipais (fls. 01/15). Anexa documentos à inicial 

(fls. 16/41). 

A medida liminar pleiteada foi deferida às fls. 

43/45. 

O Presidente da Câmara Municipal de Valinhos 

pres:ou informações às fls. 56/64, remetendo cópias de documentos 

(fls. 35/110). 

A Procuradoria Geral do Estado foi citada, 

transcorrendo in albis o prazo para sua manifestação (fls. 111). 

Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça 

pela procedência da ação (fls. 114/121). 

2. A lei impugnada possui a seguinte redação: 

"Art. 1°. Fica autorizada a realização de Feira 

Livre no bairro São Bento do Recreio no Município de Valinhos. 
Direta dc Inconstitucionalidade n° 2115384-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - V0.1.0 N'3/12 
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Art. 2°. A Feira Livre de que trata o artigo anterior 

destina-se à venda, exclusivamente a varejo, de frutas, legumes, 

verduras, produtos de origem animal, artesanato, entre outos. 

Art. 3°. Os feirantes são isentos de quaisquer 

tributos previstos em Lei Municipal, ficando, porém, obrigados a 

provarem a qualidade de seu produto. 

Art. 4°. A Prefeitura Municipal fixará edital 

determinando o ponto de funcionamento da feira livre de produtor 

rural. 

Art. 5°. A feira livre funcionará aos domingos no 

horário das 06 (seis) às 12 (doze) horas. 

Art. 6°. O feirante fica obrigado ,t colocar.

plaquetas com preços explícitos e visíveis nas mercadorias a serem 

vendidas. 

Art. 7°. Os produtos que figurarem na feira só 

poderão ser vendidos em outro local se o feirante ou ambulante pagar 

o imposto de licença de comércio nos termos da legislaçác em vigor, 

fora de funcionamento da feira. 

Art. 8'. Os pontos de localização de cada feirante 

serão fixados e devidamente respeitados, ficando os r9spectivos 

feirantes obrigados a procederem à retirada de suas mercadorias 
Direta de Inconstitucional idade a" 2 1 15384-16.2019.8.26.0000 - Sào Paulo - vf.)11) 
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após o horário de término do funcionamento da feira. 

Art. 9°. Fica proibido o uso, para qualquer fim, das 

árvores existentes nas vias públicas onde se localizarem as feiras, 

salvc o estabelecimento de barracas debaixo delas, a critério da 

Preft,itura Municipal. 

Art. 10. As mercadorias adquiridas nas feiras não 

poderão ser revendidas no seu recinto, tampouco depositadas nas 

vias 3úb1icas. 

Art. 11. Depois de descarregados, os veículos 

deverão ser imediatamente retirados para outro local, a fim de se 

evitar acidentes ou prejudicar o trânsito no recinto da feira. 

Art. 12. Não é permitido aos feirantes abandonar 

no recinto da feira as mercadorias restantes que não tenham sido 

venoidas, cujas sobras terão de ser imediatamente recolhidas. 

Art. 13. Poderão os feirantes, caso assim o 

desejarem, retirar as suas mercadorias do recinto da feira antes 

mesmo do término do horário de seu funcionamento. 

Art. 14. Terminada a feira, a Prefeitura Municipal 

procederá à limpeza da área recém desocupada, o que deverá ser 

feito no prazo mais curto possível. 

Art. 15. Não é permitida a permanência ou o 
Direta de Ineonstitucionalidade n" 2115384-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N°5/12 
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trânsito de veículos no recinto da feira durante o horário de seu 

funcionamento, cabendo aos responsáveis tomar as medidas que 

julgarem cabíveis para a retirada dos mesmos. 

Art. 16. Ficará sob a responsabilidade exclusiva 

dos feirantes a instalação de suas barracas na feira municipal. 

Art. 17. O feirante ficará obrigado a estabelecer 

sua barraca pelo menos 3 (três) vezes num período de 30 (trinta) dias 

consecutivos, sob pena de perda de seu espaço. 

Art. 18. Para uso dos espaços físicos destinados 

instalação das barracas na feira livre deste Município, não serão 

cobradas taxas de qualquer natureza pelo órgão da administraçáo 

relação aos feirantes. 

Art. 19. A manutenção da ordem e da disciplina, 

bem como a segurança no expediente da feira, estará e cargo da 

Polícia Militar. 

Art. 20. O quilograma será a medida preferencial 

adotada na feira, ficando a cargo da Prefeitura Municipal a aferição de 

pesos e medidas, guando julgar necessária. 

Art. 21. O Executivo regulamentará estél 

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação." 
Direta de Inconstitucional idade n" 2115384-16.2019.8.26.0000 - Silo Paulo - N" 611 
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3. Consigne-se, inicialmente, que as alegações 

de incompatibilidade da norma impugnada com leis municipais de 

Valinhos não podem ser analisadas por esta via, isto porque, como já 

decidiu exaustivamente este Órgão Especial, o parâmetro de controle 

em juízo de constitucionalidade é sempre uma norma constitucional. 

E, em casos como o presente, julgado por Corte Estadual, o único 

parâmetro possível é a Constituição do Estado de São Paulo. 

Nesse sentido: "Direito Constitucional. Ação direta 

de rnconstitucionalidade. Lei Municipal. Instituição de feriado da 

'Consciência Negra'. Ausência de parâmetro constitucional estadual. 

Extinção. A demanda versa sobre a validade da Lei Municipal de 

Iperá n° 681/2009, que instituiu feriado relativo à 'Consciência Negra' 

no Município, diante da Lei Federal 9.093/1995, inexistindo parâmetro 

para controle na Constituição Bandeirante. Inadequação da via eleita. 

Jurisprudência deste Colendo Órgão Especial. Julga-se o processo 

extinto sem resolução de mérito" 1 . 

4. É caso de procedência da ação, todavia, no 

tocante aos vícios de constitucionalidade apontados. 

O artigo 1° da norma impugnada confere 

autorização para realização de feira livre em bairro específico da 

TJS1' Órgão Especial - ADI 9031460-37.2009.8.26.0000 - Rel. Xavier de Aquino j. 21.09.2011 
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municipalidade de Valinhos, nos seguintes termos: "Fica autorizada 

realização de Feira Livre no bairro São Bento do Recreio no Municipio 

de Valinhos." 

E, com efeito, conferir autorização para o 

funcionamento de feira-livre em via pública, ou seja, autorizar o uso 

de bem público de uso comum, é ato administrativo reservado ao 

Chefe do Poder Executivo, de sua competência material, não 

podendo o Poder Legislativo usurpar dessa prerrogativa sem que se 

atente contra a regra da separação dos poderes. 

Leia-se, a propósito do ato de autorização (ou 

permissão) para funcionamento de feiras-livres, a lição de Hety 

Lopes Meirelles sobre o tema: "as feiras livres são típicas e 

tradicionais instituições municipais. Realizam-se na  forma ao 

regulamento de cada Municipalidade nos locais, nos dias e nas 

condições estabelecidas pela Prefeitura, e ficam sujeitas 

inteiramente à sua fiscalização. A participação nas feiras livres 

depende de permissão ou autorização  (nunca de concessão) para 

exposição e venda de produtos de consumo doméstico, nos locais 

indicados nas vias e logradouros públicos. _pelos feirantes que 

obtiverem o respectivo alvará, atendidas as condições 

regulamentares e paga a remuneração  cabível. Essa aquiescência 
Direta de Ineonstitueionaliclade n" 21 15384-16.2019.8.26.0000 - Sào Paulo - voTo I 2 
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da Fre feitura é unilateral e precária, revogável e modificável a 

qualquer tempo, porque as exigências de utilização da via pública 

impõem frequentes mudanças de locais das feiras livres e até mesmo 

a supressão em determinadas áreas ou bairros. Por isso não pode 

haver um licenciamento contratual e definitivo, que gere direito de 

pear anência dos feirantes em qualquer área pública da cidade. Nulo 

seria o contrato que lhes desse tal estabilidade ou assegurasse a 

expcsição e venda de seus produtos permanentemente num ponto 

certc da via pública, porque tal ajuste seria contrário à destinação dos 

bens de uso comum do povo' . 

A lei objurgada, embora não defina logradouro 

específico para funcionamento da feira-livre criada, confere 

autcrização para seu funcionamento, ato administrativo reservado ao 

Cheie do Poder Executivo, bem como estabelece o bairro e horário de 

func onamento para o evento, detalhando condições a serem 

atendidas, como regras de limpeza, disposição e objetos de 

comercialização tudo em detrimento da competência do Prefeito 

pare fazê-lo. 

Verifica-se, portanto, de forma segura, usurpação 

pelo Poder Legislativo de competências materiais do Chefe do Poder 
LOP:=_S MEIRELLES, Hely. Direito Municipal Brasileiro, 17 edição. Ed. Malheiros. São Paulo, 2013. pág. 

470. 
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Executivo, o que é inadmissível na ordem constitucional v gente, sob 

pena de ofensa ao artigo 5' da Constituição do Estado de São Paulo. 

Caso, portanto, de procedência da ação. 

5. Assim decidiu este Órgão Especiak em 

hipótese assemelhada: "AÇÃO DIREL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N° 4.008, DE 25 ABRIL DE 2018, 

DO MUNICÍPIO DE POA QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 

FEIRA MUNICIPAL DE ARTE E ARTESANATO DE POA ;-=EMAAP' 

ATO NORMATIVO DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE INSTITUIU E. 

REGULAMENTOU O FUNCIONAMENTO  DE FEIRA MUNICIPAL, 

DEFININDO LOCAL ESPECÍFICO E PERMANENTE; CRIOU 

DIRETORIA EXECUTIVA E COMISSÃO AVALIADORA, 

REGULAMENTANDO SUAS COMPOSIÇÕES E COMPETÊNCIAS: 

IMPÔS NOVAS ATRIBUIÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE 

SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO, À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AO 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO; ALEM DE 

DEFINIR PRAZO DE VALIDADE E PARÁ METROS ESPECÍFICOS 

PARA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INADMISSIBILIDADE 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARA ÇAO DOS PODERES •• 

OFENSA AOS ARTIGOS 50, 24, § 2°, ITEM 2, 47, INCISOS II, XIV E 

• 

• 
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XIX, LETRA A', E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - 

TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE N° 878.911/RJ) - 

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE. 

'O Executivo goza de autonomia e independência em relação à 

Câtrara Municipal, que não podem ser violadas mediante elaboração 

legis ativa que tenha por escopo impingir ao Prefeito o que deve ser 

feito em termos de administração pública'. 'A ingerência da Câmara 

Municipal na esfera de competência exclusiva do Prefeito implica 

tramgressão ao _princípio da separação dos poderes previsto no 

artig) 50, caput, da Constituição Estadual'. 'Fere a iniciativa privativa 

do Chefe do Poder Executivo ato normativo de origem parlamentar 

que cria órgãos da administração pública e estabelece novas 

atrib iiçõesi."3

6. Deferida a liminar e não existindo fundamentos 

para modular os efeitos da presente declaração, atribui-se à decisão 

eficÉ cia ex tunc. 

7. Ante o exposto, por este voto, convalida-se a 

decisão liminar e julga-se procedente a ação direta para declarar a 

inconstitucionalidade da Lei n° 5.745, de 06 de novembro de 2018, do 

_ - 

3 Direta de Inconstituc,ionalidade 2105657-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/10/2018; Data de Registro: 
11/10/2018. 
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Município de Valinhos, por ofensa à regra da separação dos poderes, 

insculpida no artigo 50 da Constituição do Estado de São 

Márcio Bartoli 

Relator Sorteado 
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versão consolidada, com alterações até o dia 01/10/2014 

LEI N° 5458 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002. 

ESTABELECE NORMAS PARA OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE 

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, PARA A 

REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES NO TERRITÓRIO 

DO MUNICÍPIO ONDE OCORRA COMERCIALIZAÇÃO 

DIRETA NO ATACADO OU VAREJO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 

APROVOU E EU, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 82, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 

PROMULC-0 A SEGUINTE LEI: 

Art. 12 Para efeitos desta lei, são consideradas Feiras, os eventos de natureza eventual, realizados na 

cidade, Iras seguintes formas e características: 

§ 19 Comerciais - aqueles que se proponham à comercialização de produtos do comercio e indústria ao 

consumo varejista; 

§ 22 De N?gócios - aquelas exclusivas vinculadas à amostra de produtos manufaturados e não destinados 

ao consurio varejista; 

§ 39 Técn cos e Científicos - aquelas destinadas ao intercâmbio técnico-científico entre órgão públicos e 

empresas privadas; 

§ 42 De trabalhos artesanais - aquelas destinadas à exposição e comercialização de produtos artesanais. 

Eli}A (eiras c-Even-tes Comerciais, somente poderão ser real4ettdes-~iceses-de-i8fteffoifevereéro-e 'Art' 2Q
marearcem duração máxi-~e--1&-(-el-ee)-6its7-eorn-heráfio-ele-feneionamento-eles-14143B-as-2-2-.00hele 

segttrdft- fa-a-eiomgo-selv-es--feii=as promovides-eoi'n--o--apoio da Associação Comercial, com sedc no 

Nittnicípie- de-Megi-d Cruzes, que poderão ser reaizadas nos meses de janciro a dezembro, eo

horários +ferent-i-aders-e-ecn9-8-p.a.rttetp.a."— de 5055..(.eino entwiter_eente)_ele _expesi teres_ek r  temt4e+e

itreal7 

[Art. 22 As Feiras e Eventos poderão ser realizados entre os meses de janeiro e dezembro, com duração 

máxima cle 30 (trinta) dias, com período de funcionamento compreendido entre 8 e 22 horas, de 

https://leismunicipais.com.brá sp/m/mogs-das-cruzes/lei-ordinaria/2002/545/5458/;e1-ordinaria-n-5458-2002-estabelece-norrnas-para-obtencao-d... 1/5 
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segunda-feira a domingo, tendo a obrigatoriedade da participação de 50% (cinqüenta por cento) de 

expositores do comércio local. (Redação dada pela Lei ng 6971/2014)

1 Art-39  j-Ptte-ebtençãe-do-Alvere-de-L-leeme-de-l-eeekzeção-e-Fteselerremet~es- intereasedos- deverM 

requerê lo junto à Prefeitura Municipal, com 60 (sessenta) dias de antecedência, mediante

apresente( ins-des-segtrintes-deettnientes-

Art. 3e Pra obtenção do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, os interessados deverão 

requerê-lo à Prefeitura Municipal, com 30 (trinta) dias de antecedência, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei n2 6971/2014)

I - requeri nento solicitando o Alvará de Localização e Funcionamento, constando razão social, endereço 

comercial, ramo de atividade, endereço onde pretende instalar-se e o período que permanecerá em 

atividade e a comercialização ou prestação pretendida; 

II - contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estada ou comprovante de Firma 

Individual, devidamente registrada; 

III - inscriçío no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, fornecido pela Agência da Receita Federal; 

IV - inscriçio na Secretaria da Fazenda do Estado; 

V - alvará Sanitário, em caso de industrialização ou comercialização de gêneros alimentícios e perecíveis, 

respeitanc:o-se suas peculiaridades; 

VI - apresentação do Lay Out da Feira ou Evento, com a indicação de cada expositor, bem como as 

metragens da área de circulação; 

VII - certdão do PROCON da cidade de origem, que comprove não ter reclamações registradas de 

consumid wes; 

VIII - auto -ização do proprietário do imóvel constando o período de utilização ou contrato de locação, ou 
ainda, esc-itura do imóvel comprovando a propriedade, devidamente registrada em Cartório; 

IX - certifi :ado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

Art. 4a Em se tratando de empresa Promotora de Feiras e Eventos, será exigido aos que dela forem 
participar carta ou o devido credenciamento oficial, bem como os documentos previstos nos incisos II, III, 
IV, V e VII 

Parágrafo Único - A critério da Administração Pública, os documentos mencionados neste artigo, poderão 
ser substituídos por outros, observadas suas peculiaridades. 

LArt. O respectivo Alvará só poderá ser deferido, independentemente da juntada de toda a 
documen-ação exigida, se houver compatibilidade do zoneamento e forem observadas as normas 
relativas ls posturas municipais, bem como sua regularidade para o funcionamento, e devidamente 
vistoriades pelos órgãos competentes, visando exclusivamente sua segurança, para o regular e bom 
funcionamento. 

https://leismUnicipais.com.br/aisp/m/mogi-das-':zuzes/lei-oroinaria/2002/545/5458/1ei-ordinana-n-5458-2002-estabelece-normas-para-obtencao-d... 2/5 
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[Are. 62 expositores serão fiscalizados em relação ao cumprimento de todas as normas tributárias, de 

licenciamE nto e segurança, emanadas da União, do Estado de São Paulo e do Município de Mogi das 
Cruzes, be-i como, os de natureza trabalhista de competência do Ministério do Trabalho. 

Art. 79 nos contratos de venda e compra deverão constar, sempre, o Fórum de Mogi das Cruzes, para 
dirimir co atos e onde o vendedor venha a responder por quaisquer vício ou defeitos dos produtos 
comercializados. 

Art. 82 O.A expositores não poderão, em hipótese alguma, permitir a comercialização dos seus produtos, 
nas vias publicas da cidade, utilizando-se de vendedores ambulantes. 

Art. 99 não cumprimento do disposto nesta lei importará na imediata suspensão do evento, se 

necessárie, com o fechamento do local onde se encontrar instalado, ficando a empresa promotora do 
evento e c,u seus organizadores sujeitos às seguintes penalidades: 

I - multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da taxa de licença devida; 

II - Susper são da concessão de novas licenças para eventos de qualquer natureza, pelo prazo de 03 (três) 
anos. 

§ 19 Para regularização do evento no caso acima descrito, terá o infrator, até 24 (vinte e quatro) horas, 

contados ia Notificaçãc do auto de multa, previsto no inciso I deste Artigo, para seu pagamento, com a 

retomada da autorização na reabertura do evento e o cancelamento da penalidade prevista no inciso II. 

§ 2° Aplica-se, no que couberem, ao procedimento previsto neste Artigo, as disposições da Legislação 
Tributária Municipal. 

[ Art. 10 F ca instituída a taxa para o funcionamento das Feiras ou Eventos, que tem como fato gerador a 
autorização necessária para a outorga de licença para o funcionamento e subseqüente fiscalização quanto 
à natureza comercial no Município. 

5 1° A tax3 que trata este artigo terá como base de cálculo o custo da atividade municipal da fiscalização, 
considerado-se para apuração de seu valor, o espaço destinado à instalação do evento, bem como o 
tempo da sua permanência no Município, e será cobrado distintamente, conforme tipificação, descrita no 
Artigo 19 z parágrafos, de acordo com a seguinte tabela: 

https: /leismunicipais.com.bda'sp/m/rnogi-das-cruzes/lei-ordinana/2002/545/5458/1ei-ordinaria-n-5458-2002-estabelece-normas-para-obtencao-d... 315 
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4~44-gai,-~res-i—p~ae-er-1—ixrwaco-ar—i-
- ~ 4,4NC-EA-0E-441ERMANENG14 -1-

'ATÉ OS (CINCO) DF ATÉ 10 

1  —4  0IA5 (DCZ) 

4-40me4.4.4a4: 11,8 UFM p/m, 2,0 uni p/m2

4~3~4+; 10,1 uni p/m' 1,2 4n4

1 
4.Tec, 4 ci,nt,fica10,1 UFP p/m, 0,2 U,P p/m. 

4 

4.44~3na.à. 10,1  pin' 0,6 OF4 p/M2

FEIRtS t EVtNlOS 1PER1000 De PERMANÊNCIA DE1PER1000 DE PERMANÊNCIA DE 

1 ATÉ 10 (DE7) DIAS 1 ATÉ 30 (TRINTA) DIAS 

Comercia ,s 10,1 UFM p/ne' 10,2 UFM p/& 

1  -
De Negócios 10,075 UFM p/m' 10,15 UFM pine' 

  1   1  
Técnico e cientifica 10,0$ UFM p/e0 10,1 UFM p/& 

Artesanws 10,05 UFM p/m' 10,1 UFM p/m' 

(Redação dada pela lei n° 6971/201

§ 29 O SUÍtO passivo da taxa de que trata este artigo é a empresa promotora do evento. 

§ 39 O ret olhimento da taxa a que se refere este artigo deverá ser efetuado no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas antes do início do evento, sob pena de não ser deferida a licença, o que inviabiliza a sua 

abertura. 

§ 49 Do p-oduto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento das Feiras e Eventos, 20% (vinte 

por cento serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. 

§ 59 O período de permanência das feiras e eventos poderá ser prorrogado por uma vez, mediante o 

recolhimento da respectiva taxa de licença, respeitando-se a duração máxima de 30 (trinta) dias prevista 

no artigo 29 desta Lei. (Redação acrescida pela Lei n9 697112014)

rA"—ft,--141 Fee_instituída a taxa de licença para as feiras ou eventos-eemereicisrne-valor dc 10 (det)-Uffv) 

(-Unidade iseaf- e+aI), para habilitar a cada expositor participar das feti'as-c Evc ntos. (Revogado pela 

Lei n9 6971/2014)

[Art. 12 10 local do evento deverá oferecer estacionamento com Seguro de Automóveis, na proporção 

mínima d. 05 vagas para cada stand expositor, participante do evento. 

Art. 13 supervisão e fiscalização das Feiras e Eventos serão de inteira responsabilidade do Município, 

nos Terrr os da Lei Municipal n9 2,887/84, de 27.12.1984, reestruturada pela Lei n9 5.189/01, de 

02.01.20(1, respeitadas as suas esferas de atuação. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em 16 de dezembro de 2002, 4429 da 

Fundaçãr da Cidade de Mogi das Cruzes. 

JOSÉ AN1ONIO CUCO PEREIRA 

Presideni e da Câmara 

h8ps://leismunicipais.com.brWsp/m/mogi-das-cruzes/lei-crdinará/2002/545/5458,:ei-ordinaria-rs-5458-2002-estabelece-normas-para-oblencac-e... .11!.; 
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Registra& na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em 16 de dezembro de 

2002, 442 ' da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

JOSÉ ANTONIO FERREIRA FILHO 

Secretário Geral da Câmara 

AUTORIA 1)0 PROJETO: VEREADOR MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI 

Dota de inserção no Sistema LeisMuniclpais: 25/02/2019 

Noto: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial. 

• 

• 

ttps://leismunicipais.com.br/a/sp/m/mogi-das-abzes/lei-ordina ria/2002/545/5458/Iei-ord inaria-n-5458-2002-e sta belece-normas-para-oblencao-d ... 5/5 



02 

SECRETARIA E.E 
GOVERNO 

PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

INTERESSADO: Secretaria de Agricultura 

F
O

LH
A

 D
E

 IN
F

O
R

M
A

Ç
Ã

O
 O

U
 D

E
S

P
A

C
H

O
 

processo 

36.928 

17-12-19 

Data 

exercício fls 

2019 i 

(., 
Rubrica 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

Visto. Considerando o exposto nos termos da minuta de Projeto de Lei 

anexe, encaminhamos o presente para conhecimento, análise e manifestação ao 

pedido objetivado. 

SGov., 17 de dezembro de 2019. 

Acol o.

Visto 

o Soares) 
etreltario de Governo 

Luciana A. Silva 
RGF —17.495 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

INTERESSADO: 

 IPROCESSO N.° EXERC. FOLHA N." 

36928 2019 
DATA 

02.01.2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

À 

RUBRICA 
, 

Secretaria de Governo 

Tendo em vista o objeto na referida minuta de lei nada temos a opor quanto 

ao seu conteúdo. 

No tocante a Lei no. 5458 de 16 de dezembro de 2002 entendemos não ter 

interferência, uma vez que a minuta de lei proposta neste trâmite, é específico para o 

Mercado do Produtor. 

Em, 02 de janeiro de 2019. 

¡tico 1151(c) 

Resp. p/ Exp. Da Secretaria e Desenvolvimento Econômico e Social 
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À Procuradoria Geral do Município 
A/C Dra. Dalciani Felizardo 

PROCESSO Nr EXERCICIO 101.11A N" 

36.928 2019 

DATA R1)13121CA 

Visto. Restituímos o presente, tendo por finalidade consultar essa Unidade Jurídica se a 
pretensão formulada na inicial encontra vedação às normas instituídas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE e, bem como, às disposições da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), durante o exercício vigente e de eleições municipais. 

Ad _mnais, se superada a análise preliminar, o exame e manifestação sobre a minuta de 
projeto dt lei anexa. 

SGov, 15 de janeiro de 2020. 

- 

• 

rco Soares 
Seerétáriõ-de-GWV-eTrib--"--

SC;ow,rhin 

RECEBIDO 
PGM, %1 
As  ~e" horas 

1,P., 
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1(1 

GABINETE DO PREFEITO 

MINUTA - rbm 

PROJETO DE LEI 

Estabelece normas para obtenção de 
Alvará de Licença de Localização c 
Funcionamento para a realização de 
exposições e comercializações eventuais. 
nas dependências do Mercado Municipal 
do Produtor, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Para os efeitos desta lei, são considerados expositores e comerciantes 
eventuais todos aqueles que almejam utilizar as dependências do Mercado Municipal do 
Produtor para a promoção de produtos, nas seguintes formas e características: 

1 - comerciais: aquelas que se proponham à comercialização de produtos do 
comércio e da indústria, destinados ao consumo varejista; 

II - de negócios: aquelas exclusivas, vinculadas à amostra de produtos 
manufaturados e não destinadas ao consumo varejista; 

111 - técnicos e científicos: aquelas destinadas ao intercâmbio técnico-científico 
entre órgãos públicos e empresas privadas. 

Art. 2° As exposições e comercializações somente poderão ser realizadas em período 
e horário determinados, por meio de Edital de Chamamento Público específico por evento. 

Art. 30 Para a obtenção do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, os 
interessados deverão requerê-lo à Prefeitura Municipal, da participação em Chamamentos 
Públicos ou Credenciamento, previamente credenciados, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

I - requerimento solicitando o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento. 
constando a razão social, o endereço comercial, o ramo de atividade, a extensão da área 
pretendida e o tempo que permanecerá em atividade, quando estes não forem previamente 
estipulados no Edital de Chamamento Público; 

II - Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou 
comprovante de Firma Individual, devidamente registrado; 

III - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, fornecido Pela 
Agência da Receita Federal; 

IV - inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado; 
V - alvará sanitário, no caso de industrialização ou comercialização de gêneros 

alimentícios e perecíveis, respeitando-se as suas peculiaridades; 
VI - apresentação do layout do evento, com a indicação da exposição; 
VII - certidão do PROCON do município de origem, que comprove não ter 

reclamações registradas de consumidores; 

Av. Ver( ador Narciso Vague Guimarães, 277, 3° andar, Centro Civico. Mogi das Cruzes - SP •Telefone (11) 4798-5028 • 
e-mail. gabinete@pmmc.com.br 
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VIII - autorização do proprietário do imóvel constando o período de utilização ou 
contrato de locação, ou ainda, escritura do imóvel comprovando a propriedade, devidamente 
registrada em Cartório. 

Art. 40 O respectivo Alvará só poderá ser deferido, independentemente da juntada de 
toda a documentação exigida, se houver compatibilidade do zoneamento e forem observadas as 
normas relativas às posturas municipais, bem como sua regularidade para o funcionamento, e 
ainda, ser devidamente vistoriado pelos órgãos competentes, visando exclusivamente sua 
segurança, para o regular e o bom funcionamento. 

Art. 50 Os expositores e comerciantes eventuais serão fiscalizados em relação ao 
cumprimento de todas as normas tributárias, de licenciamento e de segurança, emanadas da 
União, do Estado de São Paulo e do Município de Mogi das Cruzes, bem como as de natureza 
trabalhista do órgão federal competente. 

Art. 6" Nos contratos de venda e compra deverão sempre constar o Fórum do 
Município de Mogi das Cruzes, necessário para dirimir eventuais conflitos e para que o vendedor 
venha a responder por quaisquer vícios ou defeitos de seus produtos comercializados. 

Art. 70 O não cumprimento do disposto nesta lei importará na imediata suspensão do 
evento, caso necessário, com o fechamento do local onde se encontre instalado, ficando a 
empresa promotora do evento e/ou seus organizadores sujeitos às seguintes penalidades: 

I - multa no valor equivalente a 100% (cem por cento); 
11 - suspensão da concessão de novas licenças para eventos de qualquer natureza, 

pelo prazo de 3 (três) anos. 

§ 1" A taxa de que trata este artigo terá como base de cálculo o custo da atividade 
municipal da fiscalização, considerando-se para apuração de seu valor o espaço destinado à 
instalação do evento e o período de permanência, devendo ser cobrado igualitariamente, 
conforme a tipificação descrita no artigo 10 desta lei, de acordo com a seguinte tabela: 

Área Valor 
in2 /hora 

• 
Período de 

Permanência 

Comerciais 

De Negócios 0,2 UFM 7 h/dia Mínima de 4m2
Máxima de 100m= 

Técnicos e Científicos 

§ 2° O sujeito passivo da taxa a que alude este artigo é a empresa promotora do 
evento. 

Av. Vere 3dor Narciso Vague Guimarães, 277. 30 andar, Centro Cívico, Mogi das Cruzes - SP •Telefone (11) 4798-5028 • 
e-mail: qabineteapmmc.com.br 
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§ 3" O recolhimento da taxa a que se refere este artigo deverá ser efetuado no prazo 
de até 24 (vinte quatro) horas antes do início do evento, sob pena de não ser deferida a licença, o 
que inviabiliza a sua abertura. 

§ 40 O produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do evento será 
destinado ao fundo financeiro do Conselho Municipal de Abastecimento de Alimentos e Bens de 
Consumo. 

§ 5* Do produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do evento, 
10% (dez por cento) serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. 

Art. 8° A supervisão e a fiscalização dos eventos de que trata esta lei serão de inteira 
responsabilidade do Município, nos termos das disposições contidas na Lei n° 6.537, de 10 de 
maio de 2011, com suas alterações posteriores, respeitadas as suas esferas de atuação. 

Art. 9° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES,   de   de 
2020, 4590 da Ftinclaçào da Cidade de Mogi das Cruzes. 

MARCUS MELO 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

Sliovirhin 

Av. Vere ador Narciso Yague Guimarães, 277, 30 andar. Centro Civico. Mogi das Cruzes - SP •Telefone (11) 4798-5028 • 
e-mail gabinete@prnmc com br 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

Processo n° 36.928/2019 

Procuradoria Geral do Município 
Av Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, 3' andar 

CEP 08780-900 • Mogi das Cruzes - SP - Brasil 
Telefone (55 11)4798-6303 

vamiv mogidascruzes sp.gov.ly 

(2)6PROCESSO N° 36.928/2019 FOLHA N° 

Interessaclo(a): Secretaria Municipal de Agricultura (SMA) 

1. Rebrna o expediente para resposta à consulta formulada pela Secretaria 

Municipal de Governo e análise da minuta do projeto de lei encartada às fls. 23/25. 

2. Questiona a Pasta antecedente sobre eventual vedação prevista nas normas 

instituídas pelo Tribunal Superior Eleitoral — TSE e na Lei Complementar Federal n° 

101/2000 )ara a tramitação do projeto de lei pretendido com o presente expediente. 

3. Passo a opinar. 

4. Em tese, o projeto de lei pretendido não viola nenhuma disposição da 

Legislação Eleitoral e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

5. A ninuta de fls. 23/25, sob o aspecto jurídico-formal, encontra-se apta ao fim 

que se destina, razão pela qual a aprovo. 

6. Apnas para retificação, no artigo 6° da minuta, sugiro a substituição do termo 

"Fórum" pelo termo "foro" (fl. 24). Ainda, recomendo a revisão do artigo 3°, caput da 

minuta, por ausência de coerência textual (fl. 23). 

7. No mais, reitero o parecer jurídico de fls. 06/07. 

À Secretaria Municipal de Governo. 

Procuradoria do Consultivo Geral, 22 de janeiro de 2020. 

JHO R'AD° 
Procurador-Chefe da Procuradoria do Consultivo Geral 

OAB/SP n° 318.649 

CGN 
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Ao Sec .etário Mu hicipal de Agricultura 
senhor Renato Augusto Abdo 

processo exercício fls 

36.928 2019 

27-01-20 

Data Rúbrica 

Visto. Restituímos o presente para conhecimento e adoção de 

providências cabíveis, nos termos da manifestação exarada na Procuradoria Geral 

do Muni 

Acolho. 

Visto 

SGov., 27 de janeiro de 2020. 

.Mio Soares 
Se etário de Governo 

- 

Cleusa Ferreira 
RGF-8667 
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PROJETO DE LEI 

Estabelece normas para obtenção dc Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, para a realização de 
Exposições e Comercializações Eventuais, nas 
dependências do Mercado Municipal do Produtor e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1" — Para efeito desta Lei, são considerados Expositores e Comerciantes 
Eventuais todo aquele que almeja utilizar as dependências do Mercado do Produtor para 
promoção de produtos, nas seguintes formas e características: 

§10. Comerciais — aquelas que se proponham à comercialização de produtos do 
comércio e indústria, destinados ao consumo varejista; 

§20. De Negócios — aquelas exclusivas vinculadas à amostra de produtos 
manufaturados e não destinadas ao consumo varejista; 

§3". Técnicos e Científicos — aquelas destinadas ao intercâmbio técnico-
científico entre órgãos públicos e empresas privadas; 

Art. 2" — As Exposições e Comercializações, somente poderão ser realizadas em 
período e horário determinado através de Edital de Chamamento Público específico por evento. 

Art. 3° — Para obter o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, os 
interessados deverão inscrever-se em Chamamentos Públicos ou por Termo de Compromisso, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

1—Requerimento solicitando o Alvará de Localização e funcionamento, constando 
razão social, endereço comercial, ramo de atividade, extensão da área pretendida e o tempo que 
permanecerá em atividade, quando esses não foram previamente estipulados no Edital de 
chamamento Público. 

II — Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou 
comprovante de Firma Individual, devidamente registrado; 
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III — Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, fornecido pela 
Agência da Receita Federal; 

IV — Inscrição na Secretaria da fazenda do Estado; 

V — Álvara Sanitário, em caso de industrialização ou comercialização de gêneros 
alimentícios e perecíveis, respeitando-se suas peculiaridades; 

VI — Apresentação do Layout do Evento, com indicação da exposição. 

VII — Certidão do PROCON da cidade de origem, que comprove não ter 
reclamações de consumidores; 

VIII — Autorização do proprietário do imóvel constando o período de utilização 
ou contrato de locação, ou ainda, escritura do imóvel comprovando a 
propriedade, devidamente registrada em Cartório; 

Art. 4" — O respectivo Alvará só poderá ser deferido, independentemente da 
juntada de toda a documentação exigida, se houver compatibilidade do zoneamento e forem 
observadas as normas relativas às posturas municipais, Bem como sua regularidade para o 
funcionamento e, devidamente vistoriados pelos órgãos competentes, visando exclusivamente 
sua segurança, para o regular e bom funcionamento. 

Art. 5° — Os expositores serão fiscalizados em relação ao cumprimento de todas 
as mormas: tributárias, de licenciamento e segurança, emanadas da União, do Estado de são Paulo 
e do Município de Mogi das Cruzes, bem como os de natureza trabalhista de competência do 
ministério do Trabalho. 

Art. 6° — Nos contratos de venda e compra deverão constar, sempre, o Foro de 
Mogi das Cruzes, para dirimir conflitos e onde o vendedor venha a responder por quaisquer 
vícios ou defeitos dos produtos comercializados. 

Art. 7" — O não cumprimento do disposto nesta Lei importará na imediata 
suspensão do evento, se necessário, com o fechamento do local onde se encontrar instalado, 
ficando a empresa promotora do evento e ou seus organizadores sujeitos às seguintes 
penalidades: 

1 — Multa no valor equivalente a 100% 

11 -- Suspensão da concessão de novas licenças para eventos de qualquer natureza, 
pelo prazo de 03 (três) anos. 

§ 1" — A taxa que trata este artigo terá como base de cálculo o custo da atividade 
municipal da fiscalização, considerando-se para apuração de seu valor, o espaço destinado à 
instalação do evento e o período de permanência, será cobrado igualitariamente, conforme 
tipificação, descrita no Artigo 10 e parágrafos, de acordo com a seguinte tabela: 
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evento. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Li 

PIOC. ,,ê(J.! 

Fls. 30 Fume 

_ 
Disponibilizado Valor Período 

m2/hora Permanência Àrea 

Comerciais 

De negócios 0,2 UFM 7 h/dia 
Mínima de 4m2

Máxima de 100m2
Tecnica e científica 

§ 20_ O sujeito passivo da taxa de que trata este artigo é a empresa promotora do 

§ 30 — O recolhimento da taxa a que se refere este artigo deverá ser efetuado no 
prazo de att-5 24 (vinte quatro) horas antes do início do evento, sob pena de não ser deferida a 
licença, o que inviabiliza a sua abertura. 

§ 40 O produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do Evento, 
serão destinados ao Fundo Financeiro do Conselho Municipal de Abastecimento de Alimentos e 
Bens de Consumo — CAB. 

§ 5" — Do produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do 
Evento, 10% (dez) serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. 

Art. 8" A supervisão e fiscalização dos Eventos serão de inteira responsabilidade 
do Município, nos termos da Lei Municipal n.° 6.537 de 10 de maio de 2011, respeitadas as suas 
esferas de atuação. 
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INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

À Secretaria de Governo 

Api .)s realizadas as alterações, indicadas às fls. 26, encaminhamos o presente para as 

providências subs equentes. 

Vi;to. De Acordo. 

SMAG, 4 de fevereiro de 2020 

Náwo, 

a iselma Sant'Anna 
Chefe de Divisão de Gestão 

Renato Augusto Abdo 
Secrêtárip Municipal 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

36.928/19 

GABINETE DO PREFEITO 

MINUTA - rbm 

PROJETO DE LEI 

Estabelece normas para obtenção de 
Alvará de Licença de Localização e 
Funcionamento para a realização de 
exposições e comercializações eventuais, 
nas dependências do Mercado Municipal 
do Produtor, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. I° Para os efeitos desta lei, são considerados expositores e comerciantes 
eventuais todos aqueles que almejam utilizar as dependências do Mercado Municipal do 
Produtor para a promoção de produtos, nas seguintes formas e características: 

I - comerciais: aquelas que se proponham à comercialização de produtos do 
comércio e da indústria, destinados ao consumo varejista; 

II - de negócios: aquelas exclusivas, vinculadas à amostra de produtos 
manufaturados e não destinadas ao consumo varejista; 

III - técnicos e científicos: aquelas destinadas ao intercâmbio técnico-científico 
entre órgãos públicos e empresas privadas. 

Art. 2" As exposições e comercializações somente poderão ser realizadas em período 
e horário determinados, por meio de Edital de Chamamento Público específico por evento. 

Art. 3° Para obter o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, os 
interessados deverão inscrever-se em Chamamentos Públicos ou por Termo de Compromisso. 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I - requerimento solicitando o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, 
constando a razâ'o social, o endereço comercial, o ramo de atividade, a extensão da área 
pretendida e o tempo que permanecerá em atividade, quando estes não forem previamente 
estipulados no Edital de Chamamento Público; 

II - Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Ustado ou 
comprovante de Firma Individual, devidamente registrado; 

M - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNI).1, fornecido pela 
Agência da Receita Federal; 

IV - inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado; 
V - alvará sanitário, no caso de industrialização ou comercialização de gêneros 

alimentícios e perecíveis, respeitando-se as suas peculiaridades; 
VI - apresentação do layout do evento, com a indicação da exposição; 
VII - certidão do PROCON do município de origem, que comprove não ter 

reclamações registradas de consumidores; 

Av Ver •ador Narciso Yague Guimarães, 277, 30 andar, Centro Civico, Mogi das Cruzes - SP *Telefone (11) 4798-5028 • 
e-mail: gabinete@pmmc.com.br 
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VIII - autorização do proprietário do imóvel constando o período de utilização ou 
contrato de locação, ou ainda, escritura do imóvel comprovando a propriedade, devidamente 
registrada em Cartório. 

Art. 4° O respectivo Alvará só poderá ser deferido, independentemente da juntada de 
toda a documentação exigida, se houver compatibilidade do zoneamento e forem observadas as 
normas relativas às posturas municipais, bem como sua regularidade para o funcionamento, e 
ainda, ser devidamente vistoriado pelos órgãos competentes, visando exclusivamente sua 
segurança. para o regular e o bom funcionamento. 

Art. 50 Os expositores e comerciantes eventuais serão fiscalizados em relação ao 
cumprimento de todas as normas tributárias, de licenciamento e de segurança, emanadas da 
União, do Estado de São Paulo e do Município de Mogi das Cruzes, bem como as de natureza 
trabalhista do órgão federal competente. 

Art. 6° Nos contratos de venda e compra deverão sempre constar o Foro do 
Municípic de Mogi das Cruzes, necessário para dirimir eventuais conflitos e para que o vendedor 
venha a responder por quaisquer vícios ou defeitos de seus produtos comercializados. 

Art. 70 O não cumprimento do disposto nesta lei importará na imediata suspensão do 
evento, c;.so necessário, com o fechamento do local onde se encontre instalado, ficando a 
empresa promotora do evento e/ou seus organizadores sujeitos às seguintes penalidades: 

1 - multa no valor equivalente a 100% (cem por cento); 
II - suspensão da concessão de novas licenças para eventos de qualquer natureza, 

pelo praz( de 3 (três) anos. 

§ 1" A taxa de que trata este artigo terá como base de cálculo o custo da atividade 
municipal da fiscalização, considerando-se para apuração de seu valor o espaço destinado à 
instalação do evento e o período de permanência, devendo ser cobrado igualitariamente, 
conforme a tipificação descrita no artigo 10 desta lei, de acordo com a seguinte tabela: 

Dis ponibilizado 

Comerciais 

De Negócios 

Técnicos e Científicos 

evento. 

Valor Período de 
rn2 /hora Permanência _ 

0,2 UFM 7 h/dia 

Área 

Mínima de 4m2
Máxima de 100m= 

TI 

§ 2" O sujeito passivo da taxa a que alude este artigo é a empresa promotora do 

Av. Ver .ador Narciso Yague Guimarães, 277, 3° andar. Centro Cívico, Mogi das Cruzes - SP •Telefone (11) 4798-5028 • 
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§ 30 O recolhimento da taxa a que se refere este artigo deverá ser efetuado no prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento, sob pena de não ser deferida a licença, 
o que invk biliza a sua abertura. 

§ 40 O produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do evento será 
destinado ao fundo financeiro do Conselho Municipal de Abastecimento de Alimentos e Bens de 
Consumo. 

§ 50 Do produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do evento, 
10% (dez por cento) serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. 

Art. 8° A supervisão e a fiscalização dos eventos de que trata esta lei serão de inteira 
responsabilidade do Município, nos termos das disposições contidas na Lei n° 6.537, de 10 dc 
maio de 2011, com suas alterações posteriores, respeitadas as suas esferas de atuação. 

Art. 90 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES,   de   de 
2020, 459' da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

MARCUS MELO 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

.SVovirbin 
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Ao Senhor Secretário de Gabinete do Prefeito 
Romildo de Pinho Campello 

/: RI IBRICA - - 

(i40 
4 

Vistos. De tudo mais que nos autos consta, consoante solicitação formulada na inicial, 
referente à exploração de espaço público para a finalidade que especifica, submetemos o 
presente para conhecimento, análise e superior decisão, nos termos das disposições contidas no 
artigo 45 da Lei Orgânica do Município. 

Gov, 27 de fevereiro de 2020. 

o es 

SGovirbm 
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09/03/20 Daniella das Neves
DATA RUBRICA 

iNTERESSADO: SECRETARIA DE AGRICULTURA 

Vistos, 

Tendo m vista as tratativas com a Sra. Mariselma, retornem os autos à Secretaha de 

Agrictutura para as adequações da minuta de projeto de lei. 

O artige 30, 40 e 6' deverá constar a seguinte redação: 

" Art.3 Para obter o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, os 

interessados deverão "habilitar-se" em Chamamentos Públicos ou "celebrarem" 

Termos de Compromisso, mediante a apresentação dos seguintes documentos:" 

"Art. 40 O respectivo Alvará só poderá ser deferido, independentemente da juntada de 

toda a locumentação exigida, se forem observadas as normas relativas às posturas 

municipais e vigilância sanitária, se houver, bem como sua regularidade para 

funcionamento, e ainda, ser devidamente vistoriado pelos órgãos competentes, 

visandc exclusivamente sua segurança e regular funcionamento." 

" Art. ( ° Nos contratos de venda e compra "dos produtos comercializados nos 

referidos eventos", deverá sempre constar o Foro do Município de Mogi das Cruzes, 

como n ?.cessário para dirimir eventuais conflitos e para que o vendedor responda por 

quaisquer vícios ou defeitos dos referidos produtos." 

E por fim, com relação ao inciso VIII, do artigo 30, este deverá ser suprimido. 

Após as adequações supra mencionadas, voltem os autos para deliberação. 

SGP, 9 de março de 2020. 

( 
,/ Romildo CaMpello 

Secretário de Gabinete 
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Estabelece normas para obtenção de Alvará de 
Licença de Localização e Funcionamento, para a 
realização de Exposições c Comercializações 
Eventuais, nas dependências do Mercado 
Municipal do Produtor e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. I° — Para efeito desta Lei, são considerados Expositores e Comerciantes 
Eventuais todo aquele que almeja utilizar as dependências do Mercado do Produtor para 
promoção de produtos, nas seguintes formas e características: 

§1°. Comerciais — aquelas que se proponham à comercialização de produtos do 
comércio e indústria, destinados ao consumo varejista; 

§2°. De Negócios — aquelas exclusivas vinculadas à amostra de produtos 
manufaturados e não destinadas ao consumo varejista; 

§3°. Técnicos e Científicos — aquelas destinadas ao intercâmbio técnico-
cientifico entre órgãos públicos e empresas privadas; 

Art. 2° — As Exposições e Comercializações, somente poderão ser realizadas em 
período e horário determinado através de Edital de Chamamento Público especifico por evento. 

Art. 3° — Para obter o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, os 
interessadcs deverão requerê-lo junto à Prefeitura Municipal e estar habilitado para participar do 
Chamamento Público ou Celebrarem Termo de Compromisso, mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

1—Requerimento solicitando o Alvará de Localização e funcionamento, constando 
razão social, endereço comercial, ramo de atividade, extensão da área pretendida e o tempo que 
permanecerá em atividade, quando esses não foram previamente estipulados no Edital de 
chamamento Público. 
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II— Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou 
comprovarr e de Firma Individual, devidamente registrado; 

III — Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNI).1. fornecido pela 
Agência da Receita Federal; 

IV — Inscrição na Secretaria da fazenda do Estado; 

V — Álvara Sanitário, em caso de industrialização ou comercialização de gêneros 
alimentícios e perecíveis, respeitando-se suas peculiaridades; 

VI— Apresentação do Layout do Evento, com indicação da exposição. 

VII — Certidão do PROCON da cidade de origem, que comprove não ter 
reclamações de consumidores; 

Art. 40 — O respectivo Alvará só poderá ser deferido, independentemente da 
juntada de toda a documentação exigida, forem observadas as normas relativas às posturas 
municipais e vigilância sanitária, se houver, bem como sua regularidade para o funcionamento, c, 
ainda, ser devidamente vistoriado pelos órgãos competentes, visando exclusivamente sua 
segurança e regular funcionamento. 

Art. 5" Os expositores serão fiscalizados em relação ao cumprimento de todas 
as mormas tributárias, de licenciamento e segurança, emanadas da União, do Estado de são Paulo 
e do Município de Mogi das Cruzes, bem como os de natureza trabalhista de competência do 
ministério do Trabalho. 

Art. 6" — Nos contratos de compra e venda de produtos comercializados nos 
referido eventos, deverá sempre constar o Foro do Município de Mogi das Cruzes, como 
necessário para dirimir eventuais conflitos e para que o vendedor responda por quaisquer vícios 
ou defeitos dos referidos produtos. 

Art. 70 — O não cumprimento do disposto nesta Lei importará na imediata 
suspensão do evento, se necessário, com o fechamento do local onde se encontrar instalado, 
ficando a empresa promotora do evento e ou seus organizadores sujeitos às seguintes 
penalidades: 

1 — Multa no valor equivalente a 100% 
11 — Suspensão da concessão de novas licenças para eventos de qualquer natureza, 

pelo prazo de 03 (três) anos. 

§ 10 — A taxa que trata este artigo terá como base de cálculo o custo da atividade 
municipal da fiscalização, considerando-se para apuração de seu valor, o espaço destinado à 



I: REFEITURA DE MOGI DAS CRUZES SECRETARIA DE AGRICULTURA(' 
4 

PROJETO DE LEI - FLS. 3 

Proc.  olG.CÃ.26/ I 5 

Fls, 'Y-1) Func 

instalação do evento e o período de permanência, será cobrado igualitariamente, conforme 
tipificação. descrita no Artigo l° e parágrafos, de acordo com a seguinte tabela: 

evento. 

Disponibiliz,ado 

Comerciais 

De negócios 

Técnica e científica 

Valor 
m2/hora 

0,2 UFM 

Período 
Permanência 

7 h/dia 

Àrea 

Mínima de 4m2
Máxima de 100m2

§ 2° — O sujeito passivo da taxa de que trata este artigo é a empresa promotora do 

§ 30 — O recolhimento da taxa a que se refere este artigo deverá ser efetuado no 
prazo de até 24 (vinte quatro) horas antes do início do evento, sob pena de não ser deferida a 
licença, o que inviabiliza a sua abertura. 

§ 40 O produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do Evento, 
serão desinados ao Fundo Financeiro do Conselho Municipal de Abastecimento de Alimentos e 
Bens de Consumo — CAB. 

§ 5° -- Do produto da arrecadação da taxa de licença por funcionamento do 
Evento, 10% (dez) serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. 

Art. 8" — A supervisão e a fiscalização dos eventos de que trata esta lei serão de 
inteira responsabilidade do Município, nos termos das disposições contidasna Lei Municipal n.° 
6.537 de 10 de maio de 2011, com suas alterações posteriores, respeitadas as suas esferas dc 
atuação. 

Art. 9°— Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, de  
de 2020, 459° da Fundação da cidade de Mogi das Cruzes. 

MARCUS MELO 
Prefeito de Mogi das Cruzes 
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INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

Ao Senhor Secretlrio de Gabinete do Prefeito 

Rornildo de Pinho Campello 

Restituímos o presente, após serem consideradas as alterações indicadas às fls. 36, na Minuta do 

Projeto de Lei, referente à exploração de espaço público, submetendo-a a análise de decisão superior, nos 

termos das disposi:.;ões contidas no artig045 da Lei Orgânica do Município. 

Visto. D acordo. 

• 

SMAG, 6 de maio de 2020. 

ariselma Sant'Anna 
Chefe de Divisão 

Renato Aitgiisto Abdo 
Secre‘áriO d,Agricultura 

N., 
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36928 2019 

08/05/2020 

DATA —1 
Daniella das Neves 

RÜBRICA 

[INTERESSADO: SECRETARIA DE AGRICULTURA 

sunto: Solicita análise da minuta que estabelece normas para obtenção de 
aluará de localização e funcionamento para realização de Exposições e 
Cc)mercializações Eventuais, no Mercado Municipal 

Da3pacho: Vistos. 

Tendo em vista a manifestação da Secretaria da Agricultura demonstrando a 
necessidade dc projeto de lei, e os pareceres jurídicos da Procuradoria Geral do Município (fls. 
6 e 7 e fls. 26), informando que o mesmo atendeu os requisitos formais e materiais não 
conflitando con qualquer valor constitucional e, que não viola nenhuma disposição da 
Legislação Eleiloral e da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando apta ao fim a que se destina, 
encontrando-se presente o interesse público e havendo a viabilidade do referido projeto, sugiro 
o encaminharr ento a Secretaria de Governo para as providências de praxe, smj, à 
consideração superior. 

SGP, 08 de maio de 2020. 

//ROmildo Campello 
Secretário de Gabinete 

De acordo. 

Diante das manifestações exaradas pela Procuradoria Geral do Município e pelo Secretario de 
Gabinete, que :omo como razão para decidir. Prossiga, encaminhando os autos à Secretaria 
de G 

Marcus Melo 
Prefeito de Mogi das Cruzes 
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