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LEI N. 10.521, DE 1 DE JUNHO DE 2022. 

Disp6e sobre o arquivamento de documento 
representativo do ato de libera~ao em meio 
digital acessfvel por codigo de barras 
bidimensional (QR Code) ou Plaqueta NFC (Near 
Field Communication), e dispensa a afixa~ao da 
informa~ao por outro meio. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~6es legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber 
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1Q Fica permitido que o comerciante ou empreendedor sujeito a ato publico de 
libera~ao arquive o correspondente documento representativo em meio digital acessfvel por codigo 
de barras bidimensional (QR Code) ou Plaqueta NFC (Near Field Communication), dispensando-se 
qualquer outro meio de afixa~ao da informa~ao aiE~m do meio digital e sua indica~ao de como 
realizar o acesso. 

§ 1Q 0 comerciante ou empreendedor devera afixar cartaz, encarte, paine!, ou 
qualquer outra forma de comunica~ao em que conste a indica~ao referente ao meio digital 
utilizado, para acesso aos documentos arquivados em local de facil acesso para o publico que 
frequente o local ou o estabelecimento comercial. 

§ 2Q Considera-se como "local de facil acesso" aquele em que esteja a vista das 
pessoas podendo ser proximo aos caixas de atendimento, proximo a entrada, ou qualquer outro 
local em que haja circula~ao regular de pessoas e conste a forma de acesso ao documento 
representativo de ato publico de libera~ao. 

§ 3Q A permissao contida no "caput" deste artigo aplica-se somente no ambito da 
fiscaliza~ao de documentos exigidos por orgao municipal e nao exime o comerciante ou 
empreendedor de manter a documenta~ao em meio ffsico para consulta, caso nao opte em 
disponibilizar em meio digital. 

Art. 2Q Os procedimentos e as tecnologias utilizados na digitaliza~ao de documentos 
ffsicos devem seguir as seguintes diretrizes: 

I- a integridade e a confiabilidade do documento digitalizado; 

II - a rastreabilidade e a auditabilidade dos procedimentos empregados; e 

Ill - o emprego dos padr6es tecnicos de digitaliza~ao para garantir a qu idade da 
imagem, da legibilidade e do usa do documento digitalizado. I 
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Art. 3Q Cabe ao comerciante ou empreendedor a responsabilidade perante terceiros 
pela conformidade do processo de digitaliza~ao dos documentos previstos nesta Lei e pela 
conformidade com os dados digitalizados frente aos constantes no documento ffsico. 

Art. 4Q Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos publicos de libera~ao a 
licen~a, a autoriza~ao, a concessao, a inscri~ao, a permissao, o alvara, o cadastre, o credenciamento, 
o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denomina!;aO, por 6rgao ou 
entidade da administra~ao publica municipal na aplica!;aO de legisla~ao local, como condi~ao para o 
exerdcio de atividade econ6mica, inclusive o infcio, a continua~ao e o fim para a instala~ao, a 
constru~ao, a opera!;ao, a produ!;aO, o funcionamento, o uso, o exerdcio ou a realiza!;aO, no ambito 
publico ou privado, de atividade, servi~o, estabelecimento, profissao, instala!;ao, opera!;ao, produto, 
equipamento, vefculo, edifica~ao e outros. 

Art. SQ Caso o Poder Publico Municipal ou terceiros interessados nao disponham de 
tecnologia para acesso aos documentos arquivados por meio digital, o comerciante ou 
empreendedor devera disponibilizar equipamento, seja computador ou outro dispositive, que 
realize o acesso pelo c6digo de barras bidimensional (QR Code) ou Plaqueta NFC (Near Field 
Communication) disponibilizados para consulta a documenta!;ao arquivada digitalmente. 

Paragrafo unico. Na hip6tese do comerciante ou empreendedor nao disponibilizar o 
equipamento previsto no "caput" deste artigo, devera manter a documenta~ao em meio ffsico para 
consulta. 

Art. 6Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 1 de junho de 2022. 

Anderson Fana Ferreira 
Prefei o 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Ju rfdico, ao 
primeiro dia do mes de junho do a no de dois mil e vinte e dois. 
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