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PARECER 416/03 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 079/00 
Visa o Projeto de Lei nº 079/00, de autoria do Nobre Vereador Goulart, conceder prazo para 
regularização da atividade de jornaleiro, e dar outras providências. 
A propositura estabelece que bancas de jornais instaladas irregularmente na cidade, há no 
mínimo dois anos, poderão ser regularizadas. Porém, ela não isenta do pagamento dos 
tributos devidos desde a data em que se iniciou a atividade. 
O Vereador proponente, ao justificar a propositura, diz que o serviço prestado pelo 
jornaleiro é de relevante significado para a comunidade, que pode ter, por esta via, forma 
acessível de obtenção de cultura global. 
A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, deu parecer pela legalidade. 
O projeto de lei reedita a anistia prevista no artigo 8º da Lei nº 10.072/86 e no artigo 33 do 
Decreto nº 22.709/86, ao dispor que a partir da data de publicação da lei proposta, e por 
90 dias, quem explorar banca de jornal sem permissão, há mais de dois anos, poderá 
requerer a regularização da permissão de uso. 
Consultado o Executivo, este informou que não há bancas de jornal clandestinas e 
irregulares instaladas no município e que a instalação de novas bancas em vias e 
logradouros públicos somente será possível através de licitação e sorteio público, conforme 
a legislação em vigor. 
Dessa forma, como as informações do Executivo não invalidam a presente propositura, a 
proposta apresentada vem ao encontro do interesse público pois que regularizando uma 
situação estabelecida há, no mínimo, dois anos está se fazendo justiça a essa atividade, 
razão pela qual a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente à sua aprovação. 
Porém, desde que não há, segundo informações do Executivo, atualmente, bancas 
irregulares e clandestinas no município, a Comissão crê que deva ser apresentado um 
susbstitutivo à propositura para que, se, eventualmente, houver alguma banca em situação 
irregular, ela seja colocada em processo licitatório. Tem-se, assim: 
 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE, AO PROJETO DE LEI Nº 79/00 
Concede prazo para a regularização da atividade de jornaleiro, e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, decreta: 
Art. 1º - Observado o disposto na Lei nº 10.072, de 09 de junho de 1986, aqueles que, na 
data da publicação da presente Lei, venham exercendo a atividade de jornaleiro, 
explorando banca destinada a venda de jornais, revistas ou livros, sem título hábil, 
comprovadamente, há no mínimo dois anos no mesmo ponto, poderão requerer a 
regularização de permissão de uso, no prazo de 90 (noventa) dias contados da vigência 
desta Lei. 
Parágrafo Único: A comprovação da atividade pelo prazo previstono "caput" deste artigo 
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. 
Art. 2º- A regularização prevista nesta Lei 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. 
Art. 3º - As bancas de jornais que estiverem em situação irregular e não forem atingidas 
pela presente lei deverão ser colocadas em processo licitatório. 
Art. 4º - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
a contar da data de sua publicação. 
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, em 16-04-03 
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