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PARECER Nº 1836/2003 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0079/2000. 
Projeto de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart (PMDB) visa a permitir àqueles 
que estiverem exercendo a atividade de jornaleiro, explorando banca destinada a 
venda de jornais, revistas ou livros, sem título hábil, comprovadamente há, no 
mínimo, 2 (dois) anos no mesmo ponto, observado o disposto na Lei nº 10.072, de 09 
de junho de 1986, requeiram a regularização da permissão de uso, no prazo de 90 
(noventa) dias contados da vigência desta lei. 
Determina que a comprovação da atividade far-se-á por meio de declaração de 2 
(duas) editoras de jornais, revistas ou livros de São Paulo, bem como atestado 
expedido pela associação de classe, sendo que a regularização não isenta o 
permissionário do pagamento dos tributos devidos desde a data em que se iniciou o 
exercício da atividade, atualizado monetariamente e acrescido de juros, até a data da 
regularização do ponto. 
Informações do Executivo esclarecem que não há bancas clandestina instaladas em 
nosso Município, com base em levantamento realizado atendendo solicitação do 
Ministério Público do Estado de São Paulo, sem precisar a data de sua ocorrência, e 
que novas bancas dependem de licitação e sorteio público, sendo que a fiscalização 
ocorre nas bancas que comercializam produtos não permitidos, quando é efetuada a 
sua apreensão. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, entende o interesse 
público da propositura e caso, eventualmente, houver alguma banca em situação 
irregular, esta seja colocada em processo licitatório após vencido o prazo e não tenha 
requerida sua regularização, razão pela qual apresentou substitutivo. 
A Lei nº 10.072, de 09 e junho de 1986, que “dispõe sobre a instalação de bancas de 
jornais e revistas em logradouros públicos”, através da Lei nº 10.596, de 16 de agosto 
de 1988, abriu um prazo de 30 (trinta) dias para que requerer a regularização da 
permissão de uso, os jornaleiros instalados há 6 (seis) meses, e pela Lei nº 11.082, de 
09 de junho de 1995, foi concedido novo prazo de 90 (noventa) dias para igual fim. 
Cientes de que a permissão de uso para a instalação das bancas são outorgadas 2/3 
(dois terços), quando em pontos vagos, mediante licitação e 1/3 (um terço) mediante 
sorteio público independente de licitação, a viúvas e cidadãos com invalidez 
permanente ou de idade avançada, desprovidos de recursos necessários à 
subsistência, sabemos que o crescimento de nossa cidade gera a instalação de novos 
pontos de bancas nas regiões onde aumenta a densidade demográfica, de modo que 
pode haver algumas em desconformidade com a legislação, em que pese o informado 
pelo Executivo, fazendo-se mister abrir novo prazo para a regularização, mesmo com 
exigência de comprovação da atividade com prazo maior como ora proposto. 
Favorável, portanto, é nosso parecer, nos termos do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 18/12/03. 
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