
DECRETO Nº 26.609, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

Autoriza a instalação das "Lojas
Francas", no âmbito do Município de Foz
do Iguaçu.

O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pela alínea "a", inciso I, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, de
acordo com o disposto na Lei nº  4.459, de 3 de junho de 2016, e Considerando a vigência
da Lei Federal nº 12.723, 9 de outubro de 2012 e a Instrução Normativa nº 1.799, de 16 de
março de 2018, da Receita Federal, que tratam do funcionamento das "Lojas Francas", no
território do município e a Lei Complementar nº  271, de 18 de julho 2017, que institui o
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável - PDDIS/FOZ, a Lei
Complementar nº 276/2017, de 6 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Zoneamento
de Uso e Ocupação do Solo do Município de Foz do Iguaçu e a Lei Complementar nº  285,
de 3 de maio de 2018, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo para fins urbanos no
Município de Foz do Iguaçu e fixa normas, para o Desmembramento, Arruamento,
Loteamento, Condomínios de Lotes Horizontais Fechados, Subdivisão, Denominação e
Unificação de Terrenos no Município;

Considerando a previsão da Lei Municipal nº 4.459/16, em seu art. 3º, sobre a constituição
de "Grupo Técnico que, em conjunto com as entidades que compõem o Plenário do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu - CODEFOZ,
trabalharão na regulamentação dos horários de funcionamento, análise de projetos que
surgirem no processo de implantação das lojas francas e definição de zonas urbanas para
sua instalação, observada a Lei Orgânica do Município, o Plano Diretor, o Código de Obras
e a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo", sendo, que através do Decreto nº
 26.583, de 2 de agosto de 2018, cumpriu-se o que determina a previsão legal;

Considerando que na Lei Municipal nº 4.459/2016, em seu art. 4º, prevê que "Caberá ao
Poder Executivo estipular os critérios para expedição de alvará de funcionamento para
instalação dos referidos estabelecimentos comerciais nas zonas urbanas definidas pelo
Grupo Técnico de que trata o art. 3º desta Lei";

Considerando o conjunto das entidades que compõem o Plenário do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu - CODEFOZ, após amplo debate e
discussões manifestaram apoio unânime a liberação das chamadas "Lojas Francas" em
todo território municipal, obedecidas as normas legais vigentes, inclusive, propondo que o
horário de funcionamento seja definido das 8h às 22h, todos os dias da semana;

Considerando o "Grupo Técnico" instituído pelo Decreto nº 26.583/2018, em conjunto com
as entidades que compõem o Plenário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social de Foz do Iguaçu - CODEFOZ, definiu que:

a) o horário de funcionamento das "Lojas Francas" deve ser das 8h às 22h, todos os dias
da semana;
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b) as zonas para a instalação das "Lojas Francas" devem ser aquelas previstas nas leis
municipais em vigor, especialmente, a Lei Complementar nº 271/2017, que institui o Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável - PDDIS/FOZ e a Lei Complementar
nº 276/2017, que Dispõe Sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município de
Foz do Iguaçu;
c) a análise de projetos que surgirem no processo de implantação das lojas francas
obedecerá aos critérios em vigor, pelos órgãos municipais, cumprindo todos os requisitos
legais;
d) o "Grupo Técnico", instituído pelo Decreto nº 26.583/2018, deliberou por delegar aos
Órgãos Municipais responsáveis a atribuição pela avaliação, análise e aprovação de
projetos, optando por manifestar-se, apenas nos casos em que, seja consultado
expressamente, até que se revogue o dispositivo legal que prevê a sua instituição;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Título VII,
Da Ordem Econômica e Financeira, art. 170, parágrafo único, prevê que: "É assegurado a
todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei", DECRETA:

 Fica autorizada, naquilo que compete ao Poder Executivo Municipal, a instalação
das "Lojas Francas", conforme a Lei Federal nº 12.723/2012 e a Instrução Normativa nº
1.799/2018, da Receita Federal, e Lei Municipal nº 4.459/2016, em todo Território
Municipal, obedecendo a Lei Complementar nº 271/2017, que Institui o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado Sustentável - PDDIS/FOZ, a Lei Complementar nº 276/2017,
que Dispõe Sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município de Foz do
Iguaçu e a Lei Complementar nº 285/2018, que Dispõe sobre o Parcelamento do Solo para
fins urbanos no Município de Foz do Iguaçu e fixa normas, para o Desmembramento,
Arruamento, Loteamento, Condomínios de Lotes Horizontais Fechados, Subdivisão,
Denominação e Unificação de Terrenos no Município, e demais normas vigentes no
Município, especialmente as relativas à concessão de alvará de localização e
funcionamento.

Parágrafo único. A autorização para instalação das "Lojas Francas", prevista no caput deste
artigo, abrange todas às zonas destinadas ao funcionamento do comércio varejista,
conforme a Lei de Zoneamento.

 Definir, sem prejuízo do previsto na legislação em vigor, relativa ao horário de
funcionamento do comércio, os horários de funcionamento das "Lojas Francas", das 8h às
22h, todos os dias da semana.

Parágrafo único. Nos casos em que as "Lojas Francas" forem instaladas em locais ou
estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 (vinte e quatro) horas, ficam
autorizadas a adotar o mesmo horário de funcionamento.

 Instruir aos Órgãos Municipais responsáveis pela análise dos projetos que surgirem
no processo de implantação das "Lojas Francas", que obedeçam às normas,
procedimentos, critérios formais e legais, em vigor.

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
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 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 15 de agosto de
2018.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal da Administração

Salete Aparecida de Oliveira Horst
Responsável pela Secretaria Municipal de Governo

Gilmar Antônio Piolla
Secretário Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos

Erton René Neuhaus
Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda

Elsídio Emílio Cavalcante
Secretário Municipal de Planejamento e Captação de Recursos

Art. 4º
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