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PARECER Nº 1264/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0637/18. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Edir Sales, que institui a 
Feira Sustentável e a feira noturna. 

O projeto autoriza o Poder Executivo a criar e formalizar permissão de uso para a 
instalação de Feira Sustentável, que obriga cada permissionário a utilizar no comércio sacolas, 
canudos e copos biodegradáveis. 

A propositura ainda determina que os alimentos não comercializados poderão ser 
reaproveitados em programas sociais e em convênios com instituições de assistência social 
que realizem a distribuição gratuita de alimentos, bem como que os permissionários poderão 
fazer parcerias com entidades de reciclagem para o descarte adequado dos resíduos da feira. 

O projeto também autoriza a instalação de feira noturna, a partir das 14 (quatorze) 
horas, em locais abertos de livre acesso, bem como dentro de condomínios e locais fechados. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 

Consoante o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no art. 
13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841.) 

Outrossim, o projeto encontra respaldo no poder de polícia do Município, respaldado 
pelo art. 160 da Lei Orgânica do Município: 

Art. 160 - O Poder Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em 
seu território, cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e 
similares, dentre outras, as seguintes atribuições: 

I - conceder e renovar licenças para instalação e funcionamento; 

II - fixar horários e condições de funcionamento; 

III - fiscalizar as suas atividades de maneira a garantir que não se tornem prejudiciais 
ao meio ambiente e ao bem-estar da população; 

IV - estabelecer penalidades e aplicá-las aos infratores; 

V - regulamentar a afixação de cartazes, anúncios e demais instrumentos de 
publicidade; 

VI - normatizar o comércio regular, o comércio ambulante por pessoa física e jurídica 
nas vias e logradouros públicos e a atividade mercantil transitória em pontos fixos e em locais 
previamente determinados sem prejuízo das partes envolvidas; 

VII - regulamentar a execução e controle de obras, incluídas as edificações, as 
construções, reformas, demolições ou reconstruções, os equipamentos, as instalações e os 
serviços, visando a observância das normas urbanísticas de segurança, higiene e qualidade de 
vida em defesa do consumidor e do meio ambiente; VIII - outorgar a permissão de uso em 
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locais apropriados, inclusive vias e logradouros públicos, para os serviços de interesse da 
coletividade, nos termos a serem definidos em lei. 

(...) 

Por outro lado, a instituição da feira sustentável objetiva fomentar atitudes voltadas à 
preservação ambiental, de modo que encontra amparo no art. 225 da Constituição Federal, que 
assim dispõe: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

Não bastasse, o artigo 23, VI, da Constituição Federal determina que é competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas. 

Nesta toada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente, que o Município tem 
competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição, quando se tratar de 
interesse local (RE 194.704/MG). Dito de outro modo, o município é competente para legislar 
sobre o meio ambiente concorrentemente com a União e o Estado, no limite do seu interesse 
local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais 
entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal) (STF. RE 586.224. 
Repercussão geral. Tema 145. J. 09.03.2015). 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atenção ao disposto no art. 41, VIII, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovado, o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Pelo exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado para adequar o texto à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, somos PELA LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 637/18 

Institui a feira sustentável e a feira noturna no Município de São Paulo. 

A Câmara Municipal De São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar, implantar e conceder permissão para 
a instalação de feira sustentável no âmbito do município de São Paulo. 

Art. 2º Na feira sustentável todos os permissionários deverão utilizar sacolas, canudos, 
copos e embalagens biodegradáveis. 

Art. 3º A limpeza pós feira será realizada em conformidade com o decreto de 
regulamentação da presente Lei e será de responsabilidade do permissionário o recolhimento 
de todos os detritos, lixos, e o descarte dos materiais e alimentos que não forem utilizados. 

Parágrafo único. Os alimentos e produtos perecíveis não comercializados poderão ser 
reaproveitados em programas sociais e em convênios com instituições assistenciais para 
distribuição de alimentos gratuitos desde que a qualidade, a validade e o consumo estejam 
adequados para a doação. 

Art. 4º Os permissionários poderão fazer convênios e parcerias com entidades de 
reciclagem de materiais. 

Art. 5º Fica permitida a instalação de feira noturna em horários diversos a partir das 
14h00 horas em locais abertos de livre acesso, bem como dentro de condomínios e locais 
fechados, respeitados o direito de vizinhança, bem como as normas e regulamentações acerca 
de barulhos e ruídos. 

Art. 6º Fica sob a responsabilidade dos permissionários a instalação de banheiros 
químicos nas feiras instituídas por esta Lei, bem como nas feiras já em atividade. 
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Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/08/2019. 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) - Relatora 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2019, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


