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JUSTIFICATIVA

A presente propositura pretende disciplinar, através de alterações a

serem feitas na lei 10.072/862, que trata da instalação de bancas de jornais e

revistas em logradouros públicos, aspectos nela atualmente não abordados,

mas que, tendo em visa a modificação dos costumes e as novas solicitações

da sociedade necessitam a ela serem incorporados.

Trata-se de introduzir na lei disposições relativas aos produtos e

serviços oferecidos, à forma e conteúdo da publicidade nelas expostas e,

ainda, quanto a possibilidade de sujeição justificada, por parte do interessado,

da aprovação de bancas de jornais e revistas com dimensões diferenciadas da

fixada pela lei resguardando-se, assim, a compatibilidade entre o equipamento

instalado e o local disponível.

As alterações pretendidas viabilizará a acomodação dos interesses

privados aos públicos, desejável ao desenvolvimento das atividades

econômicas, sem, todavia, afastar-se do exercido pelo Poder Público.

Ademais, a propositura tem embasamento em pleito de entidade

representativa da categoria e nas aspirações da própria comunidade, tendo em

vista a tramitação do projeto de lei n° 47/2000, consubstanciado em abaixo-

assinado da população com 70.000 assinaturas entregues ao Presidente da

Casa e as contribuições trazidas pela Associação dos Proprietários de Bancas

de Jornais e Revistas do Estado de São Paulo, fato que reflete a conveniência

da aprovação da propositura ora em pauta. 	 r-S
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O respeito pela natureza é o passaport para a vida.
(J.B.T.)	 -D.-
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LEI Folha n° p_G

LE49 10.072	 , DE 09 DE	 Junho DE 1.986
Dispõe sobre a instalação de bancas de
jornais e revistas em logradouros públi-
cos, e dá outras providências.

JÂNIO DA SILVA QUADROS, Prefeito do Município de São Pau
lo, usando das atribuições que lhe são conferidas por
lei.
Faz saber que a Cãmara Municipal, em sessão de 22 de
maio de 1986, decretou e eu promulgo a,segOnte lei: 	 •

Art. 19 - A instalação de bancas destina•
das A venda de jornais e revistas em logradouros públi=
coe somente se darã, mediante permissão de uso, am lo-
cais designados previamente pela Prefeitura, na Mrma des
ta lei e do decreto regulamentador a ser baixacio pelo Ex
cutivo.	 _

Art. 29 - As permissões de que trata • o
artigo anterior serão outorgadas na seguinte conformida-
de:

- 2/3 (dois terços), quando em pontoe
vagos, mediante prévio procedimento licitatõrio, a qual-
quer cidadão habilitado;

II - 1/3 (um terwo), mediante sorteio pé-
hlice e independente de licitaçao, a viúvas e cidadaos
com invalidez permanente ou de idade avançada, desprovi-
dos de recursos necessãrios A subsistência.

Parágrafo único - O procedimento licitatõ
rio de que trata o inciso I deste artigo versarã sobre o
valor do preço anual a ser pago pelo permissionãrio, e, cm
caso de igualdade de propostas, a liermissão serã concedi
da mediante sorteio publico. 	 _	 -

Art. 39 - O valor do preso anhal e a for-
ma de seu pagamento, devidos pela ocupaçao do solo, serão
fixados por decreto, conforme a localização dos pontos ou
torgados, tendo em vista a densidade demogrãfica do local
e o valor locativo da área, que seguirá o estatuído	 na
Planta Genérica de Valores.

§ 19 - Os valores referidos no "caput" c3e_s
te artigo serão expressos em cruzados e corrigidos, anuar.
mente, mediante a aplicação dos percentuais de atualiza-
ção da Planta Genérica de Valores.

§ 29 - Para as bancas que tenham acima de
16,00 m 2-(dezesseis metros quadrados), o preço será* acres
eido de percentuais a serem 'definidos pelo decreto regula
mentador.

§ No primeiro ano, o pagamento do
preço será efetuado de uma só voz; antecedendo a assinatu;
ra do Termo de Permissão, e, nos exercícios subsequentes,
em 4 (quatro) parcelas trimestrais, vencíveis no • último:
dia útil de cada trimestre.

§ 49 - Nos casos de transferencia da per--
missão, nos termos do artigo 69 desta lei, o novo permis
sionário pagarã, pelo uso da Ares, o mesmo preço anual'
que o permissionãrio original recolhia; desde que acima
do preço mínimo vigente, e o valor correspondente a este
último quando, por ocasião da treerencia, estiver sen-
do recolhido preço inferior.

Art. 49 - Os débitos relativos ao pagamen
to pela ocupação do solo, referentes aos exercícios ante-
riores ao ano de 1986, inscritos eu não gomo divida ati-:
va, poderão ser parcelados.

§ 19 - Para o parcelamento de que ,trata
cote artigo, os débitos serão acÇescirlos de correção mona
téria até 27 de fevereiro de 1986, e de juros calculados
até a data de publicação desta lei, parcelando-se o re-
sultado em 10 (dez) parcelas mensais iguais.

§ 29 - Os permlasionãrios terão 90 (noven
ta) dias para requerer o levantamento do débito, a contar
da publicação desta lei, perdendo o direito A permissão
de uso aqueles que não regularizarem seus débitos no refc
rido prazo.

Art. 59 - Para a licitação de que 	 trata
o inciso I do artigo 29 desta lei, os interessados na per
missão deverão apresentar os seguintes documentos, além
do que mais seja exigido no competente edital: .

a) Prova de identidade;
b) Prova de sanidade física e mental, ex-

pedido pelo órgão competente da Prefeitura;
c) Declaração de antecedentes;
d) Título de eleitor.
§ 19 - Para os fins previstos no 'inciso

II do artigo 29 desta lei, sem embargo da apresentação
dos documentos referidos nos. Itens "a", "c" e "d" deste
artigo, deverão ser ouvidas, também, a Assessoria de ser-
NIço Social da Secretaria das Administrações Regionais
quanto As condições de caréncia de recursos, e a Supervi
são de Saúde da mesma Secretaria no que respeitá A corápici
vação de invalidez permanente.

§ 29 - As exigências contidas neste arti-
go deverão ser observadas, no que couber, em relação aos
empregados e auxiliares do permissionãrio.

Art. 69 - É permitida A transferencia da,
permissão para instalação de banca de jornais e revistas;
mediante anuência do permissionãrfo e prévia aprovação da
Prefeitura, a quem satisfaça ás exigências legais e regn-
lamentares.-

§ 19 - A transferência não serã concedida
antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano da outorga da
permissão.

§ 29 4. Ocorrendo o falecimento do permis-
sionário, seu cOnjuge, ou, na falta ou desistência deste,
os filhos maiores, os pais ou os..irmãos do permissioná-
rio, na ordem mencionada, poderão prosseguir na explora-
ção do ponto, independentemente do intersticio referido
no pnragrafo anterior e com os mesmos direitos e obriga-
ções do sucedido.
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,	 § 39 - Para obter-o direito à sucessão,

.ermos do parágrafo anterior, deverã o interessado
...).0ere-la no prazo de 180 (cento e oitenta) dias conta-

precedem, apresentando os documentos referidos no artigo

§ 49 - Serão respeitados os direitos dos 
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dos da data do falecimento, comprovando sua condição de
'sucessor e, se ior o caso, a desisténcia dos demais que o

requerentes que, observada a legislação vigente à época
do,vedido, já tenham, até a data desta lei) autuado pro-•
cessos de sucessão ou transferencia. • 	 .Adefina Cul].	 _

Art. 79 - fi vedada a concessão de mais de
um ponto a um mesmo permissionerió.

Art. 89 - Aqueles que, na data desta lei,
venham exercendo a atividade de .jornaleiro, explorando ban
ca destinada ã venda de jornais e revistas sem título há-
bil, poderão requerer a regularização da permissão, no
prazo de 100 (cento , e oitenta) dias, contados da data da
vigéncla desta lei, observado o disposto no artigo 59.

§ 19 - Os intereseados na regularizaçãode
que trata este artigo deverão, juntamente com o requeri-
mento, apresentar declaração de 2 (duas) editoras de jor-
nela o revistas de São Paulo, bem como atestado expedido
pelo Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais
e Revistas, que tal exercicio.e desenvolvido hã6 (seis)
meses, no Mínimo.

§ 29 - Acompanhará os documentos referi-
dos no parágrafo precedente o comprovante do pagamento do
débito anterior, acrescido de . correção monetária até 27
de fevereiro de 1986 e de juros calculados ate a data da
publicação desta lei, dispensada a multa, a contar da da-
ta em que ne iniciou o exercício da atividade do jornalei
r0.

Art. 99 - A partir da regularização	 de•
que trata o artigo 89 desta lei, ás licitações de novos
pontos ficarão suspensas por 1 (um) ano, ressalvados os
casos de cassação de permissão já outorgada.

Parágrafo único - Transcorrido o prazo es
tabelecido no "caput" deste artigo, novas licitaçoes so-
mente serão permitidas a'critério da Secretaria das Admi-
nistrações Regionais, uma vez constatado o intereese pú-
blico.

,	 Art. 10.- Todo primeiro trimestre, quando
do pagamento da primeira parcela do ano em exercício, o
permissionerio deverá apresentar a prova de quitação da
contribuição sindical.

,	 Art. 11 - As bancas, no Município de São
Paulo, serão padronizadas na cor cinza. 	 .

Art. 12 - O modelo e dimensõesdas bancas,
-os locais de inátalação, bem como a fixação de espaços
ymínimos entre elas, serao estabelecidos em regulamento,
observadas as disposições desta ref7.-------------------"'

§ 19 - Não se permitirão bancas em calça-
das de largura inferior a 3,00 m (trás metros).

§ 29 - Excepcionalmente, a critério da Se
cretaria das Administrações Regionais, permitir-se-á W
instalação de bancas em calçadas com largura inferior a
3,00 m (três metros), desde que fique comprovada a inexis
tencia de local mais adequado, num raio de 100,00 m (ceie
metros) do ponto pleiteado, e que a localização da banca

cor-nnão dificulte o	 a Sito de pedestres. .

jd

§ 39 - A largura da banca não excederá . a
¡501 (cinquenta nto) da largura • da • calçada, ate o me
iximo de 5,00 m I- co metros) de.larguwa em calçadas com
dimensões auperiore a 10,00m (dez metros).
\	 49\- O comprimento terá o limite ' de
6,00 m (seis metr s)

§ - A ares máxima 'permitida sere de
30,00 m2 (trinta metros quadrados), respeitando-se as di-
mensiies da calçada e as medidas de comprimento e largu-
ra.

§ 69 - As dimensões das bancas serão comu
nicadas e Prefeitura, por todos os permissionerios, via
requerimento, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a par
tir da publicação desta lei.

•
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	 Art.. 13 - São...direitos do permissionerio:
'1 - Indicar o seu - subWtItrato, por comuni•

cedo à Unidade competente da Prefeitura, nas hipóteses 43W
'ausência por férias, licença medica ou outro motivo justi
ficável;

II - Expor e vender jornais, revistas, li-
vros culturais, gulas, figurinos, alfeanaques)	 opúsculos-,--
de leis, outras, publicações de interesse público e car-
tões postais;

. , III - Cofocar cartazes com moldura e acríli
co na parte. traseira da banca ou em um de seus lados, de"
interesse educativo, cultural e artístico, sem qualquer
exclusividade ou favorecimento aos anunciantes, mediante
prévia autorização da Prefeitura, observadas, ainda, • as
exigencias de ordem legal e tributária a que estiver su-
jeita essa forma de publicidade, podendo a Municipalidade
ocupar 20% (vinte por cento)' do espaço da banca para di-
vulgar informação educativa, turística e cultural .ao pii-

IV - A colocação de luminosos indicativos,—

Eg-

apenas permitida na parte superior dá banca, e de	 exclu n
Sividade do eermissio eri ,_atendendo-se às exigênciap_ljej
ais,e.tributMãS.	 ."-------.,____:.4- ...- - ,Parágrafo único - Em qualquer dos . casos,

é vedada á exposição e colocação de propaganda referente
a material pornográfico.

. Art. 14 - g,..3~0.....p.extgissi-ojArap:
I - Distribuir, expor, vender ou trocar

quaisquer materiais que não se enquadrem nesta lei ou não
constem de sua regulamentação;

II - Vender a menores ou violar invólucros
de publicações~O vas ou atentatórias à moral;

III - Utilizar árvores, postes, 	 caixotes,
tebuas, encerados -w- toldos, abAs ou laterais para aumentar
a banca, excluídas aquelas que servem de proteção contra
as intempéries;

IV - Transferir a terceiros ou remover a
banca do local determinado, sem previa autorização da Pre
feitura;

V - Ocupar passeios, muros ou paredes com
a exposição das publicações;

, VI - Alugar o ponto a terceiros.
Art. 15 - Gualguer infração ao disposto

nesta lei importará ta aplicaçao de multa variável entre
1/4 (um quarto) e uma vez o valor da Unidade de Valor Fie
cal do Município de São Paulo - . UM/. elevada ao dobro na
reincidència, e na perda da permissão, quando novamente
verificada.

RF. 100.406
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' Art. 16 - O Executivo regulamentara,	 no

prazo de 90 (noventa) dias, o disposto na presente lei.

17 - Esta lei entrara em vigor na da
ta de sua publicaçaoi revogadas as disposições em conta
rio, e, em especial, a Lei 119 8.944, de 11 de julho.
1979.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, aos 09 de Junho
de 1.986, 4339 da fundação de São Paulo.
JÃNIO DA SILVA QUADROS, PREFEITO: 	 •
CLAUDIO SALVADOR LEMBO, Secretario dos ' NegOcios Jurídicos
.CARLOS ALBERTO MAMÃES BARRETO,.secrotario das Finanças

NELSON GONÇALVES BARBOSA, Secretário das Administrações
Regionais
ALEX FREUA NETTO, Secretario dos NegOcios Extraordinários
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 09 de
Junho	 de 1.986.
JOÃO CARLOS FRITAS DE CAMARGO, Secretario do Governo Mu-
nicipal
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