
LEI N.º 4.490 – de 14 de maio de 2015. 
 

Autoriza o funcionamento de “Lojas Francas” no município 

de Uruguaiana, de acordo com o Decreto-Lei Federal N.º 

1455, de 7 de abril de 1976. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUGUAIANA: 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 96, inciso IV, da 

Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Uruguaiana aprovou 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Fica autorizada a instalação de “Lojas Francas” - denominadas “Free Shops”, 

no município de Uruguaiana/RS, conforme previsto no Decreto-Lei Federal N.º 1.455, de 7 de 

abril de 1976, alterado pela Lei Federal N.º 12.723, de 9 de outubro de 2012, com a finalidade de 

promover e potencializar o desenvolvimento local e regional. 

Parágrafo único.  A autorização aos estabelecimentos comerciais denominados 

“Lojas Francas” - “Free Shops”, no município de Uruguaiana, será expedida mediante a 

apresentação de todas as licenças emitidas pelos órgãos públicos, em especial a Licença de Fundo 

de Comércio e Alvará de Localização e Funcionamento. 

Art. 2º  Esta Lei permite que a Receita Federal e demais organismos de fiscalização e 

regulamentação das esferas Federal e Estadual, em consonância com a legislação municipal, 

também autorizem a instalação de “Lojas Francas” - “Free Shops”, no município de 

Uruguaiana/RS. 

Art. 3º  O Município constituirá Comissão Especial de Instalação de “Lojas Francas” 

para, juntamente com as entidades empresariais, elaborar regulamentação específica a esses 

estabelecimentos, no que diz respeito ao horário de funcionamento, zoneamento das localidades 

propícias à instalação e análise de projetos de implantação, bem como emitirá parecer para 

emissão da Licença de Fundo de Comércio. 

§ 1º  A Comissão Especial será composta pelos seguintes membros: 

I - 2 (dois) membros indicados pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e 

Trabalho - SEMIC; 

II - 2 (dois) membros indicados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico – COMUDE; 

III - 2 (dois) membros indicados pelo Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento, 

Urbano, Rural e Ambiental. 

§ 2º  O mandato dos membros da Comissão Especial, de que trata o caput, será de 2 

(dois) anos, permitida recondução, e considerado serviço público relevante, não remunerado. 

Art. 4º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 14 de maio de 2015. 

 

Luiz Augusto Schneider, 
Prefeito Municipal. 

 

 

José Alexandre da Silva Brum, 

Secretário Municipal de Administração. 


