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JUSTIFICATIVA - PL 0136/2016 
Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que dispõe sobre a 

instalação, localização e funcionamento de Feiras e Exposições de Indústria, Comércio, 
Prestação de Serviços e Similares, com vendas a varejo e por atacado, no Município de São 
Paulo, dependendo de prévia autorização, com a finalidade de atender todas as posturas 
municipais e o pagamento de tributos e preços públicos devidos. 

Equivalendo-se de todas as feiras que ocorrem de forma itinerante, as quais se 
instalam de maneira transitória, nos diversos locais dentro do Município, com o objetivo de 
realizar eventos de venda de algum determinado produto (s), em um período determinado. 
Uma vez expirado esse prazo, elas se deslocam para outra localidade. 

Segundo o posicionamento de alguns tribunais, a proibição da instalação de comércio 
de natureza eventual atenta contra os princípios do livre comércio e da livre circulação de bens, 
ambos consagrados na Constituição Federal, conforme assegurado nos artigos 111º e 144º da 
Constituição do Estado de são Paulo e o art. 5º, XVIII; 170º V e V da Constituição Federal. 

Também consta na Constituição Federal, como incumbência do Município, legislar 
sobre assunto de interesse Local: 

''Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 
sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em 
lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local." 

Diante do exposto, tendo em vista a relevância da matéria, conto com o imprescindível 
apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto. 
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