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Autores atualizados por requerimento:

Ver. EDIR SALES (PSD) 

Ver. FABIO RIVA (PSDB) 

""Institui a Feira Sustentável e a feira noturna e fixa outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:

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

Art.  2º  A  Feira  Sustentável  consiste  em  políticas  públicas  sustentáveis  ao  meio
ambiente  onde  cada  permissionária  utilizará  embalagens  biodegradáveis  para  sacolas,
canudos, copos, todos de acordo com as especificações técnicas sustentáveis.

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

Parágrafo único.  Os alimentos não comercializados poderão ser  reaproveitados em
programas sociais e em convênios com instituições assistenciais para distribuição de alimentos
gratuitos de forma 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 e produtos perecíveis com a finalidade de proteger o meio ambiente e
limpeza adequada do local da feira.

Art. 5º - Fica permitida a instalação de Feira Noturna em horários diversos a partir das
14h00min  em locais  abertos  de  livre  acesso,  bem como  dentro  de  condomínios  e  locais
fechados,  respeitados  o  direito  de  vizinhança,  as  normas  e  regulamentações  acerca  de
barulhos e ruídos, bem como a disponibilidade de acesso aos usuários.

Art.  6º  -  Fica  de  responsabilidade  dos  permissionários  a  instalação  de  banheiros
químicos nas feiras acima instituídas, bem como nas feiras já em atividade.

Art.  7º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 120 (cento e
vinte) dias.

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, revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Sessões, em

Às Comissões competentes."



Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/12/2018, p. 140

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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