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PROJETO DE LEI  Nº ______/2020.  

 

                                                                        
 

 

 

 

 
A Câmara Municipal de Campina Grande decreta: 

 

Art. 1°. Fica instituída a “Política Municipal de Incentivo ao Comércio Presencial 

e o Comércio Virtual, no município de Campina Grande, Estado do Paraíba”. 

 

Parágrafo Único. A política pública, a que se refere o caput tem deste artigo, 

será desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, com o escopo 

de fomentar o empreendedorismo, de forma isolada ou simultânea, utilizando 

meios de incremento à prática do comércio presencial, ou tradicional e o 

comércio virtual “e-commerce”. 

 

Art. 2º. Considera-se comércio virtual - “e-commerce”, ou eletrônico, o conjunto 

de atividades comerciais, que ocorrem on-line, envolvendo processo de compra 

e venda pela Internet entre diferentes ramos comerciais, produtos físicos ou 

virtuais e também serviços. 

 

Parágrafo Único. Incluem neste artigo as operações de compra e venda feitas 

através de plataformas e/ou equipamentos eletrônicos. 
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Art.3º. É considerado comércio presencial, ou tradicional, o conjunto de práticas 

de compra e venda, em infraestrutura fixa e em ambiente de proximidade física 

entre vendedor e cliente. 

 

Art.4º. A Prefeitura de Campina Grande utilizará incentivos, visando estimular 

atividades comerciais definidas nesta lei, sobretudo àquelas que demonstrem a 

manutenção, geração de novos empregos e a inclusão nas plataformas de 

vendas de produtos artesanais, artísticos e culturais, de autores nativos, com 

critérios a serem definidos em regulamentação. 

Art. 5º. Os incentivos compreenderão as formas mencionadas nesta lei, sem 

prejuízo de inclusão de outros tipos a serem inseridos na regulamentação. 

 

a) Orientação e montagem de campanhas publicitárias, incentivando a prática 

do “e-commerce”, isolado, ou consorciado às práticas físicas já vigentes; 

b) Desburocratização do ambiente de negócios. 

c) A realização de cursos preparatórios, através de convênios com órgãos 

públicos ou privados, para os empreendedores que desejem investir no 

segmento; 

d) Estímulos especiais aos empreendimentos comerciais, que compartilhem 

informações nos processos logísticos, visando maior integração entre o 

comércio tradicional e o comércio eletrônico, possibilitando planejamento de 

custo racional e o aproveitamento das mesmas bases tecnológicas para 

operações. 

e) A celebração de convênios com entidades de crédito ou instituições de classe, 

visando promover a concessão de microcrédito às micro e pequenas empresas, 

sediadas no município de Campina Grande, que realizem atividade de vendas 

de produtos, na forma estipulada na presente lei. 
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f) Instituição de parcerias e convênios entre órgãos públicos e entes federados, 

entidades da sociedade civil, movimentos sociais e empresas privadas, com o 

intuito de desenvolver trabalhos e análises conjuntas acerca da “política 

municipal de incentivo ao comércio presencial e o comércio virtual, no município 

de Campina Grande, Estado da Paraíba”. 

g) Outras iniciativas e procedimentos, que visem o incentivo e valorização dos 

empreendedores comerciais, enquadrados na presente lei. 

 

Art. 6º. Aplicam-se, no que couber, as regras específicas do comércio eletrônico 

previstas na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e o decreto 7.962, de 15 de 

março de 2013. 

 

Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que lhe couber, no prazo 

de 90 (noventa) dias. 

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das sessões da Câmara Municipal de Campina Grande “Casa de Felix 

Araujo”. 

 

Campina Grande PB, 17 de Julho 2020. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A pandemia antecipa mudanças substanciais nas atividades econômicas, 

incluindo-se as práticas comerciais. A cidade de Campina Grande tem a 

característica de funcionamento de uma vasta rede de comerciantes, lojistas, 

autônomos, shoppings centers, que carecem de proteção especial do poder 

público, no período de recuperação da economia, pós pandemia. 

O comércio, portanto, na cidade de Campina Grande é elemento 

absolutamente prioritário para a sobrevivência da população. 

O objetivo do presente projeto de lei é “conciliar” as práticas comerciais 

tradicionais, de vendas em infraestrutura fixa, e as transações advindas da 

transformação digital que se observa. Não se pode negar que a pandemia 

afastou o consumidor das lojas físicas, impondo ao Poder Público criar incentivos 

e estímulos para que o comerciante, já onerado pelas perdas advindas da crise 

sanitária, possa reavaliar as suas práticas e rotinas de negócios. 

As mudanças trazidas pela pandemia chegam de forma acentuada. No 

Brasil intensificam-se comportamentos ocorridos em outros países, onde 

consumidores adquiriram pela primeira vez um produto pela Internet. Estatísticas 

divulgadas na mídia mostram que a receita do ecommerce cresceu 42% durante 

a pandemia, considerando o período de 17 de março a 14 de abril na 

comparação com o mesmo intervalo de 2019. O que puxou o índice foi o 

aumento de pedidos, não o valor gasto. 

Diante dessa realidade, a integração do varejo físico com o digital, que já 

era tendência, tornou-se uma necessidade ainda mais evidente 

Sabe-se que mesmo antes da pandemia, a economia já estava debilitada. 

Após a recessão trazida por ela, será fundamental presença do Poder Público 

para ajudar a iniciativa privada na recuperação das empresas, que ficaram 

fechadas longo período. 

Essa ação dos governos se fará através de desburocratização do 

ambiente de negócios, redução da tributação e taxas de juros diferenciadas para 

incentivar novos investimentos e contratações. 

 A presente proposta antecipa providencias no âmbito da competência da 

legislação municipal, no sentido de colocar o Poder Executivo da cidade de 

Campina Grande engajado nos estímulos e incentivos para a recuperação do 

comércio da cidade. 
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 Espera o Autor, portanto, que a o presente projeto receba o apoio dos 

Ilustres Colegas, para transformá-lo em lei e dessa forma dotando a cidade de 

Natal de um instrumento legal, que possa contribuir no período de recuperação 

econômica e social, após a pandemia.  

 

 


