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LEI COMPLEMENTAR N.° 120/2020.22 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Dispoe sobre normas gerais relativas a livre iniciativa 
e ao livre exercicio de atividade econômica e 
disposiçoes sobre a atuacão do Municipio como 
agente normativo e regulador, e dá outras 
providéncias. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçoes que lhe são 

conferidas por lei. 

Faz saber, que a Cãmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

L El: 

Art. 10  Esta Lei dispöe sobre normas gerais relativas a livre iniciativa e ao livre exercicio de 
al atividade econômica e disposicoes sobre a atuacão do Municipio como agente normativo e 

regulador, aplicáveis em todo território municipal. 	 Ch 

Art. 20  São principios norteadores da Declaração Municipal de Direitos de Liberdade 
Ln 

Econômica: 

- a liberdade como uma garantia no exerciclo de atividades econômicas; 

11 - a boa-fe do particular peraiite o Poder Püblico ate prova do contrâno; 	
0 

Ill 	- a intervencão subsidiária, minima e excepcional do MunicIpio sobre o exercicio de . 
0 

atividades econômicas; 
	 0 

IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante 0 Municipio. 

Art. 30  São direitos de toda pessoa, natural ou jurIdica, de direito püblico ou privado, essenciais 
para o desenvolvimento e o crescimento econOmicos do Municipio, observado 0 disposto no 
parágrafo &inico do art. 170 da Constituiçao: 

I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivarnente de 
propriedade privada própria ou de terceiros consensuals, sem a necessidade de quaisquer atos 
pblicos de Iiberacao da atividade econômica; 

o. 
11 - desenvolver atividade econômica de médio risco, para a qual se vaiha exclusivamente de 
propriedade pnvada própria ou de terceiros consensuais, corn a emissão, automaticamente 
apOs o ato do registro, de alvará de funcionamento de caráter provisOrio; 

III - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, o 
sem que para isso esteja sujeito a cobrancas ou encargos adicionais, observadas: 

a) as normas de protecao ao meio ambiente, incluidas as de repressão a poluicao sonora e a 
perturbacao do sossego pUblico; 	

a! 
b) as restriçôes advindas de contrato, regulamento condominial ou outro negOcio juridico, bern 
como as decorrentes das normas de direito real, incluindo as de direito de vizinhança; 

C 

C) as disposicOes em leis trabalhistas. 	 < °- 
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IV - definir livremente, em mercados nâo regulados, o preco de produtos e de servicos como 
consequência de alteracoes da oferta e da demanda; 

V - receber tratamento isonômico de Orgãos e de entidades da Administraçao Püblica Direta ou 
Indireta, em todos Os atos referentes a atividade econômica, incluindo decisöes acerca de 
liberacöes, medidas e sancães, estando o órgão vinculado aos mesmos critérios de 
interpretacão adotados em decisOes administrativas análogas anteriores, observado o disposto 
em regulamento; 

VI - gozar de presuncão de boa-fe nos atos praticados no exercicio da atividade econômica, 
para os quais as dUvidas de interpretaçâo do direito civil, empresarial, econômico e urbanistico 
serão resolvidas de forma a preservar a autonomia de sua vontade, exceto se houver expressa 
disposicào legal em contràrio; 

VII - desenvolver, executar, operar ou coniercializar novas modalidades de produtos e de 
servicos quando Os atos normativos infralegais se tornarern desatualizados por força de 
desenvolvimento tecnologico consolidado riacional ou internacionalmente; 

VIII - implementar, testar e oferecer, gratuitarnente ou nao, urn novo produto ou servico para ca 
urn grupo privado e restrito de pessoas maiores e capazes, valendo-se exdusivamente de 
propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, apOs livre e claro consentimento, sem 
requerimento ou ato püblico de Iiberação da atividade econômica, exceto em hipóteses 
expressamente previstas em lei federal de seguranca nacional, de segurança pUblica Cu 

sanitária cu de saUde pUblica. respeitada a normatização vigente. inclusive no que diz respeito 00 
A propriedade intelectual; 

IX - ser informada imediatamente, nas solicitaçöes de atos pCiblicos de Iiberaçâo da atividade 
econômica, se apresentados todos os elementos necessários a instrucão do processo, acerca 
do tempo méximo para a devida análise de seu pedido; 

X - arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, desde que 
realizado de forma a manter a integndade, a autenticidade e, se necessãrio, a 
confidencialidade do documento, hipOtese em que se equiparará a documento fIsico e original 
para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito püblico ou 
privado; 

XI - nâo ser exigida medida ou prestacão compensatôria ou mitigatória abusiva, em sede de 
liberacão de atividade econômica no direito urbanistico, entendida como aquela que: 

a) distorça sua funcao mitigatOria ou compensatOria de modo a instituir urn regime de tributacão 
fora do direito tributérlo; 

b) requeira medida que já era planejada para execuçao antes da solicitaçao pelo particular, Q cc  
sem que a atividade econômica altere a demanda para execucao da mesma; 

cc  
c) utilize-se do particular para realizar execucöes que compensem impactos que existinam 
independentemente do empreendimento ou atividade econômica solicitada; 

d) requeira a execucao ou prestacão de qualquer tipo para areas ou situação além daquelas 
diretamente impactadas pela atividade econômica; ou 	 . 

e) mostre-se sem razoabilidade Cu desproporcional, inclusive utilizada como meio de coacãoCL 0  

ou intimidacao. 

CL 
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XII - ter acesso pUblico, amplo e simplificado aos processos e atos de Iiberacâo de atividade 
econômica: 

XIII - não ser autuada por infracao, em seu estabelecimento quando no desenvolvimento de 
atividade econômica, sem que seja possibilitado o convite a presença de procurador técnico ou 
jurIdico para sua defesa imediata; 

XIV - nao estar sujeita a sancão por agente publico quando ausente parãmetros e diretnzes 
objetivas para a aplicacão de normas abstratas ou subjetivas; 

XV - ter a primeira visita fiscalizatória para fins orientadores e não punitivos, salvo situacöes de 
iminente dana significativo, irreparavel e não indenizável; 

XVI - nao ser exigida, pela Administração Püblica Direta Cu Indireta, certidão sem previsão 
expressa em lei. 

CD 

a 

§ 20  Para fins do disposto nos incisos I e II, consideram-se de baixo e médio risco as atividades 
econômicas previstas em Decreto Municipal e desde que não contrariem normas estaduais Cu 
federais que tratem, de forma especifica, sabre atos pUblicos de Iiberacão. 

Art. 40  Os direitos de que trata esta Lei devern ser compatibilizados corn as normas que tratam COD 

de seguranca nacional, seguranca pUblica, ambiental, sanitária Cu saüde püblica. 

Parágrafo Unico. Em caso de eventual conflito de normas entre o disposto nesta Lei e uma 
norma especifica, seja ela federal ou estadual, que trate de atos püblicos de Iiberacào 
ambientais, sanitários, de saUde pibIica ou de protecâo contra o incêndio, estas Ultimas 
deverão ser observadas, afastando-se as disposicôes desta Lei. 

Art. 50  Os direitos de que trata esta Lei não se aplicam ao Direito Tributário e Financeiro, 
ressalvado o disposto no inciso X do art. 30 , condicionada a eficâcia do dispositivo a edicão de 
regulamento que estabeleca a técnica, os procedimentos e os requisitos que deverão ser 
observados para arquivarnento de qualquer documento por melo de microfilme ou par meio 

CL 

digital. 

Art. 6° Fica criado a Cornitê para Gestão da Declaraçao Municipal de Direitos de Liberdade 8 
Econômica, corn a seguinte composicão: 

Co 

- 01 (urn) representante da Procuradoria-Geral do Municipio; 

II - 01 (urn) representante da Divisão de Planejamento e Projetos; o  

-J 

III - 01 (urn) representante da Secretaria Municipal de Financas; 	 .< 

IV - 01 (urn) representante do Departamento de Meio Ambiente; 

V - 01 (urn) representante da Secretaria Municipal de Saüde; 

VI - 02 (dais) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econôrnico, 
Inovaçao e Tecnologia; 

Pagina 3 de 4 0 

§ 10  Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos ptblicos de liberacao: a Iicenca, a 
autorizacäo, a concessão, a inscriçao, a permissáo, o alvarà, o cadastro, o credenciarnento, o 
estudo, o piano, o registro, e Os demais atos exigidos, sob qualquer denominaçao, por Orgão Cu wM 

entidade da Administração Püblica na aplicacao de Iegislacao, como condicao para o exercicio co 
de atividade econômica. 



MunicipiodeChopinzinho 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 76.995.414/0001-60 	e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 	 CHOPINZINHO 	 PARANA 

 

VII - 02 (dois) representantes do Conseiho Municipal de Desenvolvirnento Econômico - CMDE; 
(NR) 

VIII - 01 (urn) representante da Associacao Comercial e Empresarial - ACEC; (NR) 

IX - 01 (urn) representante do Sindicato Rural Patronal; (NR) 

X - 01 (urn) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. (NR) 

§ 10  Caberá ao Prefeito Municipal, por meio de Portaria, a norneacão dos membros do Comitê. 

§ 20  0 Comité terâ a responsabilidade de planejar, propor e acornpanhar a irnplantaçâo de 
acöes que tenham por finalidade 0 pleno e eficaz cumprimento das disposicöes previstas nesta 
Lei. 

Art. 70  0 Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias. 

Art. 80  Esta Lei nao revoga e nem altera quaisquer normas especificas de regulacão das 
atividades empresarials e econOrnicas exercidas municipio. 

Art. 90  Esta Lei dispôe sobre normas gerais de interpretaçao, parâmetro e revisão das normas 
especificas de regulação das atividades empresariais e econômicas exercidas municipio, que 
deverao ser adequadas aos principios norteadores da Declaraçâo Municipal de Direitos de 
Liberdade Econômica. 	 •8 
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Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçào. 

Alvaro Dênis Ceni Scolaro 

Publicado no Diâno Oficial dos Munictros 
do Sudoeste do Paranfi 

DIOEMS 
EDI cÁo N226*de3  1J4  /2020 
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