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PARECER Nº 1163/2019 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA PROJETO DE LEI Nº 78/16 

Objetiva o presente Projeto de Lei 78/16, de autoria da nobre vereador Alessandro 
Guedes (PT), a criação da Lei de Espaço Artesanato Fixo São Paulo, para comercialização de 
produtos que provêm da atividade artesanal e de econômico solidária. 

Os locais que têm a vocação desse empreendedorismo seriam a Rua 25 de março, 
Mercado Municipal, Feirinha da Madrugada, no bairro do Brás.  

Define-se por atividade artesanal a atividade econômica, reconhecido valor cultural e 
social, que assenta na produção, restaura ou reparação de bens de valor artístico ou utilitário, 
raiz tradicional ou étnica ou contemporânea e na prestação de serviços de igual natureza, bem 
como na produção, confecção e comercialização de alimentos, tal qual a descrição de artesão 
está contida na Lei nº 13.180/2015. 

A coordenação do Espaço Artesanato Fixo de São Paulo será executado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, com parceria da Secretaria 
Municipal de Cultura, Sindicato que os representem, Federação e Associações ligadas a grupos 
de artesões. E a atividade de artesão mesmo sendo de forma voluntária, será regulamentada 
conforme Lei Federal nº 13.180/15 (Dispõe sobe a profissão de artesão e da outras providências) 
onde abrange as diretrizes básicas e a forma de reconhecimento do artesão. 

A presente Lei tem por objetivos: conferir maior visibilidade e valorização social, 
valorização das políticas públicas, proteção da atividade, organização e qualificação profissional 
do artesão. Também criar linhas de créditos especiais para o fomento das atividades para o 
incentivo financeiro tanto de empreendimentos particulares como da Secretária de Cultura. 
Identificar os Artesãos no censo, pelo Sistema Cadastro Federativo, base do estado ligada às 
associações do setor. 

Para tal será criado um selo que terá a aprovação e a concordância dos artesãos que 
tiverem vínculo com o sindicato e associações do setor. O incentivo de empreendedorismo será 
a divulgação dos produtos artesanais tanto na forma gráfica documental (jornais, revistas, etc.), 
como por meio eletrônicos (sites de divulgação, páginas cooperadas).  

Feiras e exposições serão realizadas em locais projetados para o fim determinado por 
esta lei, deverão possuir um manual de normas e procedimentos relativos à segurança na 
montagem, na desmontagem das feiras, que deverá apresentado a todos os responsáveis pela 
realização dos eventos. 

A liberação de banheiros químicos, barracas e aparatos vinculados as feiras, deverá 
ocorrer quando o espaço que for liberado pelo Poder Executivo e nos espaços fechados, em que 
haja a liberalidade de ações do Governo a serem direcionadas a tais construções. 

Ao Artesão será concedido a isenção dos pagamentos das taxas municipais de 
Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento – TLF, prevista na Lei nº 9.670/1983, 
de Fiscalização de Anúncios – TFA, prevista na Lei nº 13.474, de 30 de dezembro de 2002, e de 
Fiscalização de Estacionamentos – TFE prevista na Lei nº 13.477 de 30 de dezembro. 

A utilização dos espaços para os eventos dos artesões serão autorizados pela 
concessão liberação de Alvará Imediato de Ocupação, no de atividades de prestação de 
serviços. 
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Um Grupo de Trabalho (GT), constitutivo e permanente será criado com objetivo e razões 
do trabalho do artesão. E a sua formação ficará sobre a responsabilidade do Sindicato, da 
Federação, de Cooperativas e Associações. 

Confirmar um Conselho, destinado ao Artesanato Paulistano com entes Federativos, 
Associados e Sindicais para viabilizar o artesanato e a mão de obra artesã.   

Deverão ser criados dentro das Comunidades, polos de artesanato, com a finalidade de 
capacitação profissional dos moradores, na técnica de aprendizado de artesanato. Estes polos 
serão vinculados às verbas direcionadas à Municipalidade, quanto a possibilidade de fomentos 
particulares, por meio de federações, sindicatos, cooperativas e associações da classe Artesã. 

O Poder Público Municipal poderá celebrar convênios, acordos de cooperação e 
protocolos de intenções com instituições nacionais, públicas ou privadas, e o oferecimento de 
atividades de extensão e estágio e a cooperação técnica para o fomento da classe artesã. 

Justifica o Autor que o Censo de Artesão, Governo do Estado de São Paulo fundou a 
Superintendência do Trabalho Artesanal das Comunidades (Sutaco) em 1972, com o objetivo de 
preservar e expandir essa forma de expressão artística, Eles possuem como maior atribuição a 
análise e oferecimento de soluções para problemas relacionados à absorção da mão de obra. 
De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em torno de 8,5 milhões de 
pessoas converteram o seu artesanato num pequeno negócio em todo o país. Estima-se que 
esses microempreendedores mobilizem mais de R$ 50 bilhões por ano. Somente no estado de 
São Paulo, a Sutaco já cadastrou mais de70 mil artesãos, desde que foi criada. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente e a Comissão de Administração Pública manifestaram-
se pela legalidade da propositura. 

O presente projeto com a sua complexidade e a realização de feiras e exposições nos 
locais que serão destinados para a atividade artesanal e econômica é de grande mérito. 

Assim sendo, o parecer é favorável ao presente projeto de lei. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 14/08/2019. 

Senival Moura (PT) – Presidente 

Adilson Amadeu (PTB) - Relator 

George Hato (MDB)  

Mario Covas (PODEMOS) 

Quito Formiga (PSDB) 

Xexéu Trípoli (PV) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/08/2019, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


