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JUSTIFICATIVA - PL 0671/2015 
Este Projeto de Lei tem por finalidade instituir ao poder público municipal o dever de 

fornecer banheiros químicos públicos em todas as feiras livres devidamente regulamentadas na 
Cidade de São Paulo, para uso dos feirantes e da população que frequenta as feiras. 

A presente propositura tem amparo legal. 

As Feiras livres são equipamentos administrados pela Municipalidade, com a função de 
suplementar o abastecimento da região em que operam, por meio da comercialização, no 
varejo, de gêneros alimentícios e demais produtos existentes nos ramos de comércio. 

Atualmente a Cidade de São Paulo conta com aproximadamente 880 feiras livres 
cadastradas e regulamentadas, distribuídas pelas 32 subprefeituras, atuando de terça a 
domingo. 

O Decreto Municipal nº 48.172, de 06 de março de 2007 dispõe sobre o funcionamento 
das feiras livres no Município de São Paulo, e em seu artigo 3o, inciso II especifica que as 
feiras livres devem: 

"II - ser localizadas, sempre que possível, em áreas que permitam o estacionamento 
dos veículos dos usuários e feirantes e que disponham de instalações sanitárias públicas ou 
particulares, acessíveis a todos": 

Ocorre que o referido Decreto que regulamenta o funcionamento das feiras livres na 
Cidade de São Paulo foi sancionado em 2007, e estamos no ano de 2015 e até o momento, os 
feirantes e a população frequentadora das feiras não contam com sanitários de uso público, 
contando apenas com a boa vontade de comerciantes e moradores locais para utilização do 
banheiro em um momento de necessidade. 

Logo, por ser de competência do poder público municipal promover a estrutura 
necessária para a realização das feiras livres, este Projeto de Lei tem total relevância, uma vez 
que as feiras livres têm forte impacto na economia da Cidade, gerando trabalho e renda para a 
população. 

A gestão municipal vem empreendendo esforços na modernização das feiras, tendo em 
vista a necessidade de harmonizar sua estrutura com o cenário urbano da metrópole, e para 
isto a disponibilização de banheiros químicos públicos se torna medida de extrema 
necessidade para garantir que os feirantes tenham condições dignas de trabalho, e os 
freqüentadores possam contar com uma estrutura adequada. 

Salientando que as feiras livres na cidade de São Paulo é um evento tradicional, 
inserido quotidianamente na rotina dos cidadãos paulistanos, cabendo a nós legisladores 
fomentar políticas públicas que garantam a preservação desta tradição. 

Sendo assim, apresento este Projeto de Lei à aprovação de meus nobres pares. 
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