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Altera a redação do artigo 6° da

Lei 10.072/86, inclui parágrafo

ao seu artigo 12, acrescenta

incisos ao seu artigo 13 e dá

outras providências.

A CÂMARA MÜNCIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art. 1° - O "caput" do artigo 6° da Lei 10.072/86 passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 6° - É permitida a transferência da permissão para instalação

de banca de jornais e revistas, mediante anuência do

permissionário e prévia aprovação da Prefeitura, que será

expedida em até 60(sessenta) dias pelo órgão competente, a

quem satisfaça às exigências legais e regulamentares.".

Art. 2° - O artigo 12 da Lei 10.072/86 passa a vigorar com a inclusão do

seguinte § 7°:	 SEÇÂO DE REVISÃO
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"§ 70 - As dimensões das bancas de que trata esta lei poderão,

excepcionalmente, ser diferentes das fixadas nos parágrafos 30 e

4° deste artigo, desde que devidamente justificadas e submetidas

à avaliação técnica e aprovação do órgão competente.

(11-

Art. 30 - Fica alterada a redação dos incisos II e IV do artigo 13 da Lei

10.072/86, e acrescenta-se-lhe os incisos VI, VII e VIII com a seguinte redação:

"(---)

II — Expor e vender: jornais, revistas, livros culturais, guias e

mapas; álbuns e figurinhas; figurinos; almanaques; fascículose

coleções; opúsculos de leis; selos, envelopes, papéis de cartas e

cartões postais e comemorativos; discos, fitas e softwares

encartados em publicações; adesivos, cartazes e posters com

motivos culturais e esportivos; ingressos para espetáculos; pilhas,

filmes fotográficos, fitas e discos regraváveis; bilhetes de loterias,

talões de "zona azul" ou equivalentes, cartões telefônicos,

cigarros, cigarrilhas, charutos, fumo para cachimbo e isqueiros,

barbeadores e canetas; preservativos, pequenos produtos

industrializados, embalados e com condições técnicas de

consumo no ambiente da banca tais como: balas, chocolates,

guloseimas, confeitos, chicletes e derivados, sorvetes, água em

copos lacradosirefrigerantes enlatados e pequenos artigos de

época;

(.--)
06 JIJN 2000	 *

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)



Folha n°	 3  do proc.
N°

20,nt_ A loa- C icorr;;ZZ s.Câmara Municipal de aoRErés à!'"
Gabinete do Vereador Antonio Goulart

Viaduto Jacarei, 100 Sala 617 6° andar Centro CEP 01380-900 Tel.: 3111-2233 São Paulo SP
Endereço na Internet: agoulart@mandic.com.br

IV — Colocar anúncios publicitários, luminosos ou não, sem

caráter político partidário, na parte superior da banca desde que

atendidas as seguintes disposições:

a- a publicidade de que trata este inciso refira-se a produtos

comercializados na banca;

b- os anúncios publicitários não superem, no máximo, 70%

(setenta por cento) do espaço dos luminosos em duas faces

das bancas de jornais e revistas:

c- os anúncios publicitários em ambas as faces da banca sejam

de um único produto;

d- nas laterais das bancas de jornais e revistas só será permitida

a veiculação de anúncios institucionais, culturais ou artísticos

oriundos do Poder Público Municipal;

VI — utilizar toldos ou abas com largura máxima de 1,50m(um

metro e meio) de largura a fim proteger das intempéries os

usuários, pedestres, expositores frontais internos e vitrines;

VII — prestar serviços de fotocópias, mensagens eletrônicas como

"fax" e "e-mails", carimbos, captação de digitação e editoração,

encadernações e revelações fotográficas;"

ÃO	 VIII — para segurança dos usuários, instalar degraus de acesso

parafusados na calçada;
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IX — as bancas cuja localização seja a correspondente àquela

- Dl. 10-	 - fixada no Termo de Permissão de Uso — TPUs, não serão
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removidas daqueles locais, salvo em razão de alterações de

zoneamento urbano ou por necessidade ou utilidade pública."

Art. 40 - O inciso III do artigo 14 da Lei 10.072 passa a vigorar com a

seguinte redação:

111 - utilizar árvores, postes, caixotes, tábuas, encerados ou

laterais para aumentar a banca de jornais ou revistas."

Art. 5° - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90

(noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão

por conta das dotações próprias orçamentárias, suplementadas se necessário.

Art.7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Sala das Sessões,

ANTO)410 GOULART
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