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PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 136/2016. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alessandro Guedes, 

"estabelece normas e condições para instalação, localização e funcionamento de feiras e 
exposições de indústria, comércio, prestação de serviço e similares com vendas a varejo e por 
atacado no Município de São Paulo e dá outras providências". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

Nos termos do projeto, 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, dependem de prévia autorização, além de atender 
todas as posturas municipais e o pagamento de tributos e preços públicos devidos. 

No que se refere aos prazos de apresentação de requerimento de autorização do 
evento, esta deverá ocorrer no mínimo 30 (trinta) dias e no máximo de 60 (sessenta) dias antes 
de sua realização. A documentação exigida será a seguinte: 

• Cópia de Inscrição Municipal; 

• Cópia do CPF (pessoa física) ou do CGC (pessoa jurídica); 

• Indicação do local, período, objetivo e horário de funcionamento do evento que 
pretende realizar; 

• Planta com dimensionamento, escala 1:100, com respectivo ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), alocando os boxes ou compartimentos, com identificação 
numerária e área ocupada e os equipamentos de prevenção e combate a incêndio, 
devidamente assinada pelo promotor do evento e profissional técnico habilitado inscrito 
na Prefeitura Municipal; 

• Laudo de vistoria da Secretaria da Saúde referente às instalações sanitárias e eventual 
praça de alimentação; 

• Laudo das instalações elétricas acompanhado do respectivo ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica); 

• Cópia do ofício em que ofereceu aos comerciantes locais, através da JUCESP (Junta 
Comercial do Estado de São Paulo) e do SECSP do ABC, em prazo de 30 (trinta) dias 
anteriores ao início do evento, 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de boxes ou 
compartimentos destinados ao evento e sua respectiva resposta; 

• Relação dos expositores assinada pelo promotor, anexando cópia xerográfica da 
inscrição municipal e estadual, do CPF ou CGC de cada um dos expositores, Certidão 
Negativa de Tributos, relação do que cada um irá expor e comercializar e a 
identificação numérica que irão ocupar. 

O autor também sugere a classificação dos eventos pelo número de visitantes, 
dividindo em Pequeno Porte (até 25 mil pessoas); Médio Porte (de 25 mil até 100 mil pessoas); 
Grande Porte (acima de 100 mil pessoas), de modo que possam ser apresentados documentos 
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complementares, conforme o tamanho do evento e as atrações previstas, como fogos de 
artifício, trio elétrico, entre outras explicações; 

No caso de impossibilidade de apresentação dos Laudos de vistoria e de instalações 
elétricas, o promotor do evento terá de apresentar esta documentação na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano de São Paulo, no prazo de 07 (sete) dias corridos antes da realização 
da feira ou exposição. 

De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, o projeto objetiva apoiar a 
instalação de comércio de natureza eventual sem deixar de atender todas as posturas 
municipais e o pagamento de tributos e preços públicos devidos. Na sua visão, este tipo de 
empreendimento está unido aos princípios do livre comércio e da livre circulação de bens, 
consagrados na Constituição Federal, bem como a Constituição do Estado de São Paulo. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve 
prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FERNANDO HOLIDAY (DEM) 

ANTONIO DONATO (PT) 

ALFREDINHO (PT) 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 

JOÃO JORGE (PSDB) 

ABOU ANNI (PV) 

CONTE LOPES (PP) 

ALESSANDRO GUEDES (PT) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

AURÉLIO NOMURA (PSDB) 

RICARDO NUNES (PMDB) 

RODRIGO GOMES (PHS) 

RODRIGO GOULART (PSD) 

OTA (PSB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/04/2017, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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