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JUSTIFICATIVA 
 
 

Atualmente, o Auto de Licença e Funcionamento é emitido somente se o imóvel sede do 
estabelecimento comercial estiver regularizado e com planta aprovada e registrada na Prefeitura do 
Município de São Paulo. 
 
Contudo, ao percorrermos cotidianamente pela cidade de São Paulo percebemos que a maioria dos 
pequenos estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles localizados na periferia, estão 
instalados em imóveis irregulares, principalmente por não possuir planta registrada. É de suma 
importância frisar que na maior parte das vezes os imóveis citados não possuem planta pois são 
construídos pelos próprios moradores, paulatinamente, de acordo com suas respectivas condições 
econômicas. Desse modo, com a ausência da planta do imóvel, torna-se impossível a concessão do 
Auto de Licença e Funcionamento, cuja falta acarreta portanto a ilegalidade. 
 
O presente projeto de lei tem o objetivo de disciplinar as futuras concessões de Auto de Licença e 
Funcionamento para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e também de regularizar a 
situação daqueles que hoje estão irregulares, trazendo-os para a legalidade formal. 
 
É importante salientar que esses estabelecimentos geralmente funcionam em uma pequena área das 
residências da população paulistana. Em virtude do desemprego que assola a população brasileira é 
cada vez mais comum notar a abertura de estabelecimentos comerciais nas garagens das residenciais 
ou em algum espaço delas. Quando não estão instalados em pequenas áreas das residências estão em 
pequenos pontos comerciais. Porém, em virtude do que aqui foi exposto e também em decorrência 
da excessiva burocracia e dos elevados custos para regularização do imóvel, a maior parte dos 
estabelecimentos encontram-se na ilegalidade, uma vez que não obtém junto a Prefeitura do 
Município de São Paulo a concessão do Auto de Licença e Funcionamento. 
 
Propomos, através desta iniciativa, concessão diferenciada do Auto de Licença e Funcionamento 
para o funcionamento de estabelecimentos comerciais cuja área total não ultrapasse 50 m². Caso o 
imóvel seja maior que os 50 m² utilizados pelo estabelecimento comercial ou possua alguma área 
não utilizada pelo comércio, essa área suplementar somente poderá ser utilizada para fins 
residenciais, caso contrário, o imóvel não será enquadrado no presente projeto. 
 
Por último e também de suma importância para a cidade de São Paulo, afirmamos que ao disciplinar 
esses estabelecimentos irregulares, além de promover o desenvolvimento econômico e a 
sobrevivência desse tipo de atividade, provocaremos a regularização da atividade comercial, a 
conquista da segurança jurídica pelo comerciante e a obtenção de um instrumento valioso de 
combate a corrupção. 
 
Espero assim, contar com a aprovação dos meus nobres Pares. 
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Vereador - PT 


