
cÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Projeto de Lei nOA(11/2019

Campo Largo, 29 de julho de 2019

Assunto - Projeto de Lei

Súmula: Dispõe sobre o funcionamento de empresa em residências,
condomínios ou não, desde que em caráter meramente fiscal; regulamenta a
atividade de coworkings e espaços de economia colaborativa e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná, aprovou e eu,
prefeito municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPíTULO I

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Fica permitida a atividade econômica e abertura de empresas
em residências, ainda que em condomínio eminentemente residencial.

I - A expedição de licença de funcionamento e operação está
condicionada ao cumprimento do disposto nessa lei e demais
diplomas normativos aplicáveis.

§ 1°.O disposto nessa lei será observado na aplicação e interpretação
do Direito administrativo, tributário, urbanístico e ambiental que
estejam sob o escopo de competência da legislação municipal.
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Art. 2°. De igual modo, fica permitido a inscrição, licenciamento e
operação de mais de uma empresa em mesmo imóvel, desde que esse
comercial, ainda que de atividades não semelhantes ou incompatíveis
entre si.

I - A expedição das licenças de funcionamento e operação está
condicionada ao cumprimento do disposto nessa lei e demais
diplomas normativos aplicáveis, em especial à lei de Uso e Ocupação
do Solo Urbano, os decretos que regulamentem as atividades de risco,
estudo de impacto de vizinhança e afins.

11- A expedição das referidas licenças não depende e não se condiciona
à criação de centro empresarial, condomínio industrial ou
assemelhados, podendo ser expedida mais de uma licença à mesma
matrícula e à mesma edificação.

Art. 3°. São princípios que norteiam o disposto nesta lei:

I - A presunção de liberdade no exercício das atividades econômicas;

II - A presunção de boa-fé dos particulares;

111 - A busca pelo pleno emprego e desenvolvimento social e
tecnológico;

IV - A Função Social da Empresa, da Propriedade e as Funções Sociais
da Cidade;

V - A intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o
exercício da atividade econômica.

CAPíTULO \I

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS COM FINALIDADE MERAMENTE
FISCAL, ENDEREÇO FISCAL EAFINS.
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Art. 4°. Entende-se por atividades de fins fiscais aquelas que, ao que
pesem possuírem cadastro tributário e licença de funcionamento em
determinado endereço, nele não sejam desempenhadas de forma
acessível ao destinatário final.

I - Ainda em havendo realização da atividade, em caráter técnico-
administrativo, a subsunção de uma atividade à mera fiscalidade
depende do não atendimento ao destinatário final da atividade no
espaço físico citado, como também pela proibição de estoque
incompatível com a admissibilidade do local e a não percepção de risco
à edificação.

II - Atividades elencadas como CNAE de risco são passíveis de
permissão, desde que expressamente declarada a não utilização do
solo urbano para dada atividade em seu fim e finalidade.

III - O cadastro das atividades econômicas e seu grau de risco se dará
por meio de decreto.

Art. 5°. A permissibilidade de funcionamento de atividades com
finalidade meramente fiscal não está sub-rogada ao escopo de
atividades permitidas no zoneamento trazido para o endereço.

I - As atividades permitidas não se limitam às passíveis de trabalho
remoto, teletrabalho ou home office, que também passam a ser
permitidos.

Parágrafo único. Por não haver efetivo uso e ocupação do solo urbano,
ainda atividades que ocupem hall taxativo de atividades de risco são
passíveis de licenciamento, desde que cumpridos os requisitos do Art.
4° desta Lei.

Art. 6°. Em casos de pedido de licença de operação e funcionamento -
alvará - de empresas que tenham finalidade meramente fiscal,
independentemente de sua modalidade contratual, mas
especialmente se MEl ou empresa do Simples Nacional, fica permitida
a expedição de licença de operação e funcionamento em caráter
provisório de 60 dias.

I - Durante esse período, se constatada qualquer irregularidade ou
desconformidade com a finalidade fiscal da empresa, a licença deverá
ser imediatamente suspensa até a regularização da empresa sendo
que, não sendo passível a regularização, ocasionará a cassação e
revogação da licença.
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11- Não havendo constatação de irregularidade na mera finalidade fiscal
da atividade, a licença será convertida em definitiva, renovável nos
termos da legislação vigente.

111 - Para fazer jus ao alvará provisório, deve o requerente da licença
declarar expressamente que realizará a atividade como fim meramente
fiscal, independendo de analise previa de uso e ocupação do solo, dada
a não utilização efetiva do espaço.

CAPíTULO 111

DOS COWORKINGS, ESCRITÓRIOS VIRTUAIS, BUSINESS CENTERS E
ASSEMELHADOS

Art. 7°. Fica permitido, para todos os fins, o licenciamento e permissão
de instalação de Coworkings e demais espaços de economia
participativa na Cidade de Campo largo.

I - De igual forma, pois, fica permitida a criação, licenciamento e
funcionamento de mais de uma empresa por matrícula ou indicação
fiscal imobiliária, desde que em espaço comercial próprio que possa ser
compartilhado entre seus usuários, de acordo com termos contratuais
assinados inter partis, sobre os quais não compete a autoridade
municipal a chancela.

li - Aos coworkings se equiparam os escritórios virtuais, business
centers e demais espaços comerciais compartilhados.

Art. 8°. Entende-se por coworking o espaço de economia colaborativa
que abriga a mais de uma empresa, em caráter de startup ou não, que
em especial se dedicam à pesquisa e inovação tecnológica.

I - Quanto atividade, entende-se por coworking o trabalho realizado
prioritariamente em áreas com compartilhamento de espaço e
recursos de escritório, reunindo pessoas com atuação não
necessariamente na mesma empresa ou na mesma área,
independente da retribuição pelo uso do espaço e recursos ser paga ao
proprietário do espaço.
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II - Por se tratar de atividade, deve o empreendimento de coworking
também estar constituído como empresa para, assim, ser autorizado a
sediar múltiplas empresas em seus espaços.

Art. 9°. Por se tratar de espaço de economia colaborativa e possuir
empresas autônomas, não responde, solidariamente ou
subsidiariamente, o coworking ou assemelhado por infrações
cometidas por seus usuários.

Art. 10.A prestação de serviços em coworkings ou assemelhados, desde
que cumpridos os requisitos legais, não caracteriza sublocação de
espécie alguma.

Art. 11. Revogam-se os dispositivos em contrário.

Art. 12.Esta Lei entra em vigor desde a data de sua publicação.
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Vereador - Autor

Omnia In Bonum
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