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163/2023Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 328/2022 de autoria do Nobre Vereador Jefferson 

Rodrigo Oliveira Silva, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica por meio de seu MEMORANDO n° 

009/2023- SMFGE/DRT, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e considerapao.

Atenciosamente,

V \
DANILO BARBOSA MACHADO 

Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Camara do Munidpio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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MEMORANDO n° 009/2023 - SMFGE/DRT

Cajamar, 18 de Janeiro de 2023.

Da: Secretaria Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica 

Para: Departamento de Apoio Tecnico Legislative

Assunto: Memoranda n° 3437/2022 - DTL/SMG 

Requerimento n° 328/2022 (19° sessao)

Em resposta ao memorando n° 3437/2022-DTL/SMG, 

que se refere ao Requerimento n° 328/2022, apresentado na 19a Sessao Ordinaria 

da Camara Municipal pelo nobre vereador Jefferson Rodrigo Oliveira Silva, 

informamos que os horarios dos estabelecimentos de bares e similares obedecem 

as regras estabelecidas no Codigo de Posturas do Municipio (Lei Complementar n° 

70/2005), ou seja, podem funcionar ate as 23:00 boras.

Pretendendo funcionar em horario diferente do permitido 

na legislaqao, o empresario devera formular pedido que sera apreciado por 

Comissao instituida para tal finalidade, que levara em consideragao questoes como:

• Ha interesse publico na antecipagao ou prorrogagao do horario? (§ 1° do art. 

225 do Codigo de Posturas)

• O estabelecimento atende as condigoes higienico sanitarias estabelecidas? (§ 

1° do art. 225 do Codigo de Posturas)

• O estabelecimento possui condigoes de seguranga para o publico que o 

frequenta? (§ 1° do art. 225 do Codigo de Posturas)

• O predio do estabelecimento apresenta condigoes de seguranga? (§ 1° do art.

225 do Codigo de Posturas) J
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• 0 estabelecimento esta situado em area residencial? (§ 2° do art. 225 do 

Codigo de Posturas)

• No local ha ruido, execugao ou reprodugao de musica ou outra atividade com 

intensidade sonora? (Art. 184 e § 2° do art. 225 do Codigo de Posturas)

• Ha no local materiais, recursos ou equipamentos suficientes para conter a 

intensidade sonora do seu interior? (Art. 184 e § 2° do art. 225 do Codigo de 

Posturas)

• Ha perturbagao do sossego da vizinhanga? (Art. 184 e § 2° do art. 225 do 

Codigo de Posturas)

• Ha alguma relagao entre o estabelecimento e a violencia no Municipio ou o 

uso de entorpecentes? (§ 3° do art. 225)

Enfatizamos ainda que, em relagao ao horario de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais, compete a Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Desenvolvimento Urbano o estudo necessario para a alteragao da 

legislagao vigente.

Era o que cumpria esclarecer.

No mais, renovamos protesto de estima e distinta

consideragao.

o'°
Atenciosamente,

>■

L--
r’

v'-’A 1 A
MICHAEL CAMPOS CUNHA >

Secretario Municipal de Fazenda e Gestao Estrati ■ .(AJA
A

MOISES HENRIQUE GATERA OLIVEIRA 
Diretor do Departamento de Receita Tributaria

k
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Estado de SSo Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 328 / 2022

Senhor Presidente

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e ap6s deliberaqao 
do plen£rio, a fim de o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado informe a esta Casa de 
Leis sobre a possibiiidade de, ap6s estudo feito pelos departamento competentes, 
efetuar a seguinte alteragao do Art. 225 da Lei Complementar que dispoes sobre o 
Cddigo de Postura do Municlpio de Cajamar:

O hor&rio de funcionamento de bares e similares de toda cidade de Cajamar, 
devera ser ate 01 hOO da manha as sextas e sabados e nos domingos ate as 23hs.

Os estabalecimentos que optarem pelo funcionamento ate 01h00 da manha, 
deverSo cuidar para que o art. 184 seja respeitado, adotando assim em suas 
instalaqdes, materiais, recursos e equipamentos de modo a conter a intensidade 

no seu interior, evitando perturbar o sossego da vizinhan9a.sonora

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista atender o desejo da 
populagao que deseja estender o horario de lazer em nosso municlpio e, n3o tenham 
necessidade de se locomoverem para outras cidades em buscar de entertenimentos e 
mementos de confraternizagao e lazer e atender tambdm as necessidades de 
comerciantes que ap6s meses diflceis por conta da pandemia, buscam meios de 
melhorar sua atividade ecdnomica.

Alem disso, possibilitar crescimento e estabilidade a esses estabelecimentos e 
proporcionar tambem mais empregos e melhorias a economia de nosso municlpio .

Sec*®^MHap; 
fieceb/doe/n.'j^^yjeuovemo3>|en3rj0 Ver Waldomiro dos Santos, 12 de setembro de 2.022.

I

JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA 
Vereador Municipal de Cajamarn
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