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A presente iniciativa tem como objetivo estabelecer novos parâmetros para a 

implantação de mobiliário denominado jirau, constituído de estrado ou passadiço instalado a 
meia altura em compartimento, sem permanência humana prolongada. 

Os jiraus são comumente utilizados em estabelecimentos comerciais, para o 
armazenamento de estoque de mercadorias, especialmente em lojas situadas no interior de 
centros comerciais. 

A legislação em vigor permite a ocupação de, no máximo, 30% da área do 
compartimento para a instalação do jirau, o que em muitos casos limita significativamente o seu 
espaço, principalmente quando o compartimento possui dimensões reduzidas, dificultando 
assim a sua capacidade para o depósito de mercadorias. Uma das consequências que pode 
decorrer de tal situação é o aumento do fluxo de trânsito, em função do número de viagens 
necessárias para o abastecimento de estoques. 

Por outro lado, a ampliação da área do jirau, particularmente em estabelecimentos de 
menor porte, pode promover melhorias na qualidade do ambiente de trabalho, bem como influir 
no crescimento do faturamento, da oferta de empregos e da arrecadação municipal. Nesse 
sentido, o presente projeto de lei estipula três faixas de áreas de compartimento sobre as quais 
deverá ser aplicado um fator de multiplicação, de modo a permitir que áreas menores possam 
dispor de espaços de jirau proporcionalmente maiores. 

Ademais, o percentual previsto pela legislação vigente no Município de São Paulo, 
apresenta-se inferior ao adotado por grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Brasília 
e Campinas. 

Dessa forma, tendo em vista que a medida proposta certamente trará benefícios 
econômicos, sociais e de infraestrutura para a cidade, peço a sua aprovação aos nobres pares. 
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