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PRORROGA AUTOMATICAMENTE OS ALVARÁS DE
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PELO PRAZO DE 180
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PROJETO DE LEI N°

“Prorroga

158/2020

automaticamente

os

alvarás

de

funcionamento de estabelecimentos pelo prazo de

180 dias, suspende a tramitação de processos

administrativos não urgentes em igual prazo e dá
outras providências”

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1o - Fica autorizado o poder executivo a prorrogar automaticamente

F3

os alvarás de funcionamento vencidos e vincendos no período de 18/02/2020 a

18/03/2020

16/08/2020 de estabelecimentos da Cidade de São Paulo, pelo prazo de 180 dias, em

decorrência da pandemia do Corona Vírus (COVID-19), que levou a Municipalidade a

-

Decretar situação de Emergência, nos termos do Decreto n° 59.283 de 17 de março

14815

de 2020.

112988

Art. 2o - Também fica autorizado o Poder Executivo a suspender a

Art. 3o - Decreto Regulatório definirá as diretrizes e os procedimentos

contidos nesta lei.
Art. 4o - As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por

conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Sala das sessõet
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irço de 2020.
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tramitação de seus processos administrativos não urgentes, pelo prazo de 180 dias.
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JUSTIFICATIVA
São Paulo está atualmente em situação de emergência, em decorrência
da edição do Decreto n° 59.283 de 17/03/2020, do Excelentíssimo Senhor Prefeito do

Município. Tal situação é decorrência da Pandemia do chamado Corona Vírus
(COVID-19), que pela potencialidade de malefícios à saúde dos munícipes, tem
deixado em pânico a nossa sociedade.

O vírus que tem origem conhecida na China, atualmente está disseminado
por todo o mundo, sendo que no Brasil sua escalada infecciosa tem atingindo média

de mais de 100% de novos casos todos os dias, com concentração maior na Cidade
de São Paulo.
O Decreto 59.283 de 17/03/2020 prevê uma série de ações no combate a
pandemia, além de autorizar a suspensão de atividades e reuniões no âmbito da

municipalidade, contudo, não enfrenta especificamente o problema da regularidade
dos estabelecimentos municipais.
A medida autorizada nesta lei tem por objeto impedir a aglomeração de

pessoas nos equipamentos públicos, bem como tornar desnecessário o dispendido
de atenção da municipalidade com a burocracia, quando os nossos esforços devem
estarem voltados para a contenção do problema de saúde sanitária.

Dessa forma, nobres vereadores, apresentamos este projeto de lei para
apreciação nas comissões pertinentes e discussão em plenário, por entender que o

mesmo representa uma necessidade atual e urgente.
Peço urgência na tramitação do Presente Projeto de Lei.
Sala das sessões, 18 março de 2020.
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