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PROJETO DE LEI 01-00302/2011 do Vereador José Rolim (PSDB) 
“Dispõe sobre a concessão de alvará de funcionamento para lojas de atendimento de 
empresas de telefonia no Município e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º. Fica determinado que somente será concedido alvará de funcionamento a lojas 
de atendimento de empresas de telefonia que assinarem Termo de Compromisso com 
a Prefeitura do Município de São Paulo, comprometendo-se a disponibilizar o número 
mínimo de funcionários para atendimento ao público, inclusive caixas, como estabelece 
a presente lei.  
Art. 2º. Para concessão de alvará de funcionamento, observar-se-á a obrigatoriedade 
de disponibilização ao público de, no mínimo 3 (três) funcionários na função de 
atendentes, durante todo o horário de atendimento da loja, a cada 30 (trinta) metros 
quadrados de área construída.  
Art. 3º. O Termo de Compromisso mencionado no Art. 1º desta Lei deverá ser firmado 
antes do pedido de alvará de funcionamento e será parte integrante do processo, 
devendo ser realizado em papel timbrado da empresa compromissária e, após a 
concessão do alvará, o Termo de Compromisso deverá ser afixado em local visível do 
estabelecimento.  
Art. 4º. A falta da assinatura do Termo de Compromisso impossibilita a concessão do 
alvará de funcionamento.  
Art. 5º. A falta de cumprimento do Termo de Compromisso gerará, após confirmação 
fiscalizatória, multa cujo valor será fixado pelo Poder Executivo, e, diante de 
reincidência, caberá ao Executivo estabelecer também penalidades que, quando 
exauridas, implicarão na cassação do alvará de funcionamento.  
Art. 6º. As lojas de atendimento de empresas de telefonia que já estão em 
funcionamento deverão adaptar-se a presente Lei, no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados da data de sua publicação, solicitando novo alvará de 
funcionamento, assinando o competente Termo de Compromisso.  
Art. 7º. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no que couber no prazo de 
120 (cento e vinte) dias após sua publicação.  
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala das sessões, em 02 de junho de 2011. Às Comissões competentes.”  
 


