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ANR ALERTA ASSOCIADOS SOBRE NOVA LEI DE
ZONEAMENTO EM SÃO PAULO
A medida independe da medição de um
sonômero, ou seja, o estabelecimento
pode ser multado apenas por estar aberto
no horário de proibição. O funcionamento
só será permitido em casos de limpeza e
lavagem ou se as casas estiverem adaptadas,
com isolamento acústico, ou garantirem
o fechamento de varandas, sacadas,
fumódromos e espaços assemelhados, bem
como a retirada de mesas da calçada.

A

“Nova Lei de Zoneamento” (Lei
Municipal nº 16.402/2016) está
valendo na cidade de São Paulo desde
o dia 23 de março. A norma traz algumas
mudanças restritivas que causam impacto
direto nas atividades de bares, restaurantes,
choperias, entre outros.
O Artigo 147 do texto diz que“os estabelecimentos
que comercializem bebida alcoólica e que
funcionem com portas, janelas ou quaisquer
vãos abertos, ou ainda, que utilizem terraços,
varandas ou espaços assemelhados, bem como
aqueles cujo funcionamento cause prejuízo ao
sossego público, não poderão funcionar entre
1h e 5h, a menos que providenciem adequação
acústica e não gerem nenhuma incomodidade”
(Artigo 147, §3º).

As multas para quem descumprir chegam
ao valor de R$ 24 mil, além do possível
fechamento administrativo do comércio. A
ANR acredita que a nova medida seja passível
de contestação por meio de ação judicial, já
que restaurantes, lanchonetes, chopperias,
churrascarias e pizzarias permanecem sujeitos
à Lei nº 13.772/2004, segundo a qual esses
estabelecimentos não têm restrição para o
horário de término de suas atividades. Por ser
uma lei especial, não teria sido revogada pela
nova lei de zoneamento (norma geral).
Veja a íntegra do documento no informativo
ANR nº 11/2016 disponível no site da entidade:

www.anrbrasil.org.br

AGENDE-SE PLENÁRIA ANR ACONTECE NO DIA 26

A

segunda Reunião Plenária de 2016 está
marcada para a próxima terça-feira
(26), das 15h às 17h, na sede da ANR,
em São Paulo. O evento é aberto para todos
os associados e vai abordar os mais recentes
temas que impactam diretamente o setor de
alimentação fora do lar, incluindo a questão
da nova Lei de Zoneamento em São Paulo e
suas implicações para os bares e restaurantes.
O encontro será conduzido pelo diretor
executivo da entidade, Alberto A. Lyra,
e pelo consultor jurídico da ANR, Carlos

Augusto Pinto Dias, sócio do escritório Dias
e Pamplona, e será uma oportunidade para
que os representantes dos estabelecimentos
tirem suas dúvidas ou tragam questões para
serem debatidas.
Os associados interessados podem confirmar
presença pelo e-mail:

comunicacao@anrbrasil.org.br
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS É DESTAQUE
DO GT-TRIBUTÁRIO

N

o próximo dia 26 de abril, a partir das
9h30, o Grupo de Trabalho Tributário
se reúne, na sede da entidade
em São Paulo, para a terceira reunião do
ano. O tema principal do encontro será a
substituição tributária do ICMS (Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços) e as suas recentes alterações.
“É um assunto altamente sensível, já que na
maioria dos casos a substituição tributária

deveria ser inaplicável aos restaurantes”,
explica Luiz Pamplona, coordenador do GT
e sócio do escritório Dias e Pamplona.
A intenção do encontro é buscar novas ideias
sobre como lidar com esta situação e as suas
possíveis consequências. Composto por
proprietários e profissionais da área financeira,
tributária e de planejamento de empresas, o
grupo irá debater, ainda, outras questões do

SEJA OU IDENTIFIQUE UM BOM LÍDER
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Com carga horária de mais de duas horas,
o workshop tem o objetivo de apresentar
os recursos disponíveis nas empresas para
desenvolvimento de lideranças, os aspectos
fundamentais para novos líderes e como
motivar os já existentes.
Conduzido por Flávia Campana Omori,
psicóloga que trabalha como consultora e
instrutora na área de gestão empresarial desde
1995, o encontro vai abordar assuntos como
o objetivo do desenvolvimento de lideranças
e como incentivar os líderes a partilhar os
objetivos e estratégias da empresa.

N

o próximo dia 27 de abril (quartafeira), a ANR realiza a 7ª edição
do
workshop
“Desenvolvendo
Lideranças”. Marcado para acontecer na
sede da entidade, em São Paulo, o evento
é voltado para gestores de RH interessados
no aprimoramento de equipes.

Os interessados podem tirar dúvidas e realizar
as inscrições por meio do e-mail:
comunicacao@anrbrasil.org.br

ANR LANÇA NOVO GRUPO DE TRABALHO SOBRE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A

partir
dos
próximos
meses,
a
Associação
Nacional
de
Restaurantes vai oferecer mais um
grupo de trabalho aos seus associados:
o GT-TI. Com encontros mensais, a ideia
é discutir e analisar as aplicações de

tecnologia da informação disponíveis
no mercado. Além disso, as reuniões vão
abordar as necessidades das empresas
frente aos desafios de manter e/ou ampliar
os negócios com eficiência, permitir a troca
de informações e o networking.

Entre os temas previstos para os encontros estão:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT);
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e);
SAT x Nota Fiscal Paulista;
Impressão da informação de taxa de Serviço (Pré-Conta e Cupom Fiscal);
E-Social x Área de Tecnologia da Informação;
Automação Comercial x Ferramentas do BackOffice (Módulos Fiscais, ERPs);
Pagamentos Eletrônicos (Via Celuar, TEF Wi-Fi) x Emissão de Cupom Fiscal;
PAF ECF x Impressão de Pré-Conta em impressoras não fiscais.

O grupo é aberto para os proprietários
dos estabelecimentos e profissionais
de tecnologia da informação ou
áreas correlatas. Os interessados em
participar devem enviar um e-mail

informando nome, cargo, telefone e
e-mail de contato para:
comunicacao@anrbrasil.org.br

Conheça os próximos eventos previstos para acontecerem
na ANR e agende-se! Contamos com a sua participação:
11/05

workshop

17ª Turma de Primeiros Socorros

18/05

workshop

1ª Turma de Dinâmicas de Grupo

25/05

workshop

17ª Turma de Boas Práticas de Higiene e Fabricação de Alimentos

31/05

workshop

2ª Turma de Gerenciamento de Contratos

Quer se inscrever ou tirar dúvidas? Mande um e-mail para:
comunicacao@anrbrasil.org.br
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