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SUBSTITUTIVO DOS VEREADORES EDUARDO MATARAZZO SUPLICY E 
JULIANA CARDOSO AO PROJETO DE LEI Nº 078/2014 

Disciplina sobre o exercício de comércio e prestação de serviços de ambulantes nas 
vias e logradouros públicos do Município de São Paulo, cria o Conselho Municipal do Comércio 
e Prestação de Serviços de Ambulantes nas vias e logradouros públicos do Município de São 
Paulo e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º Esta Lei disciplina sobre o exercício de comércio e prestação de serviços de 
ambulantes nas vias e logradouros públicos do Município de São Paulo observados os critérios 
e as disposições nesta lei. 

Art. 2º Para fins desta Lei considera-se: 

I - comércio ambulante: comércio e prestação de serviços nas vias e logradouros 
públicos exercidos, em caráter precário e de forma regular, por profissional autônomo; 

II - trabalhador ambulante: microempreendedor individual ou pessoa física, civilmente 
capaz, que exerce atividade comercial ou prestação de serviços lícita por conta própria ou 
mediante relação de emprego, desde que devidamente autorizado pelo Poder Público 
competente, divididos nas seguintes categorias: 

a) deficiente físico de natureza grave (DFNG): as pessoas portadoras de cegueira, 
paralisia, falta de membros inferiores ou superiores ou outras deficiências que se equiparam, 
conforme definido no artigo 1º da Lei nº 5440, de 20 de Dezembro de 1957; 

b) deficiente físico de capacidade reduzida (DFCR) e sexagenários: as pessoas que, 
não satisfazendo o disposto no parágrafo anterior, sejam portadoras de deficiências físicas que 
as impossibilitem de exercer atividades normais de trabalho, atestadas por laudo médico 
expedido por órgão municipal, e, aquelas que, mesmo fisicamente capazes, tenham mais de 60 
anos de idade; 

c) egressos do sistema penitenciário (EGRESSOS): as pessoas egressas do sistema 
penitenciário, após cumprimento de pena de detenção ou reclusão 

d) fisicamente capazes (FC): as pessoas fisicamente capazes que não satisfaçam o 
disposto nos três parágrafos anteriores 

III - Áreas de Atuação: local onde a atividade for regulamentada, podendo ser bairros, 
logradouros e vias públicas; 

IV - Bolsões de Comércio (Shopping Popular): áreas de comercialização com real 
viabilidade econômica para sua implantação pela Prefeitura Regional, com infraestrutura 
adequada, dotada de equipamentos instalados, lado a lado ou separadamente, que atendam 
objetivos turísticos e urbanísticos do local e da cidade; 

V - Bolsões Lineares - as áreas de comercialização com real viabilidade econômica, 
que poderão ser implantadas em ruas ou praças, dotadas de equipamentos padronizados e 
individuais. 

CAPÍTULO I 

DA ATIVIDADE AMBULANTE 
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Art. 3º Quanto à forma de exercício da atividade, os ambulantes podem ser: 

I - efetivos: exercem suas atividades carregando junto ao corpo a sua mercadoria ou 
equipamento e em circulação, respeitados os locais permitidos pela respectiva Prefeitura 
Regional, segundo critérios de estética e funcionalidade do meio urbano local; 

II - de ponto móvel: exercem suas atividades com auxílio de veículos automotivos, de 
propulsão humana ou similar, ou, ainda, equipamentos desmontáveis e removíveis, em 
modelos fixados segundo critérios de estética, funcionalidade e segurança urbana, parando em 
locais permitidos pela respectiva Prefeitura Regional, nas vias e logradouros públicos, 
observadas as normativas específicas sobre o tema; 

III - de ponto fixo: os que exercem suas atividades em barracas não removíveis, em 
locais designados e com equipamentos previamente determinados pela respectiva Prefeitura 
Regional, segundo critérios de estética, funcionalidade e segurança urbana, observadas as 
especificações definidas em lei, no que diz respeito ao equipamento. 

Parágrafo Único. A permissão aos ambulantes que exerçam a sua atividade mediante 
veículos automotivos deverá ser regulamentada por meio de portaria da Secretaria Municipal 
das Prefeituras Regionais, ouvida previamente a Secretaria Municipal de Transportes. 

Art. 4º Somente produtos adquiridos legalmente poderão ser comercializados podendo 
ser alimentícios embalados, alimentícios não embalados e não alimentícios. 

Parágrafo Único. A comercialização dos produtos alimentícios deverá respeitar os 
termos da Lei 15.947 de 26 de dezembro de 2013 ou de legislação que a venha substituir. 

Art. 5º Em cada Prefeitura Regional deverá haver uma Comissão Permanente de 
Ambulante, para regulamentar e controlar a atividade, obedecida a política geral dada à 
matéria, podendo: 

I - indicar as áreas de Atuação e os pontos do exercício da atividade do Ambulante; 

II - indicar os locais para a implantação dos Bolsões de Comércio; 

III - relacionar os produtos e serviços a serem comercializados e prestados; e 

IV - dirimir as dúvidas surgidas na aplicação da presente lei na sua jurisdição 
competente. 

§ 1º As Comissões Permanentes Ambulantes serão coordenadas pelo Prefeito 
Regional da região e serão compostas por: 

I - três membros de entidades representativas do comércio estabelecido; 

II - três representantes, que atuam como ambulantes, associados ou filiados no 
mínimo, há um ano, a entidades legalmente constituídas e representativas do comércio 
ambulante, de natureza sindical ou não, que tenham, pelo menos, 70 (setenta) associados; 

III - três representantes da sociedade civil ou movimentos populares; 

IV - três representantes da Administração Municipal, sendo um deles o Prefeito 
Regional. 

§ 2º Cada membro titular das Comissões Permanentes de Ambulantes terá um 
suplente da mesma categoria representada. 

§ 3º Na hipótese de existirem várias associações representativas de cada categoria, 
serão escolhidas as que tiverem maior número de associados ou filiados e, no caso de empate, 
a mais antiga. 

§ 4º As representações de comerciantes e ambulantes deverão ser paritárias. 

§ 5º Em caso de empate cabe ao representante da Prefeitura Regional o voto de 
qualidade 

Art. 7º Fica delegada ao Prefeito Regional, ouvida a Comissão Permanente do 
Ambulante, a competência de regulamentar o comércio ambulante e a prestação de serviços 
em vias e logradouros públicos do seu respectivo território, podendo definir sobre: 

I - Áreas de atuação com os respectivos Pontos Fixos e horário de funcionamento 
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II - A lista de produtos que poderão ser comercializados e os serviços prestados, 
respeitadas as normas de controle sanitário e de Saúde Pública; 

III - A expedição do respectivo Termo de Permissão de Uso. 

CAPÍTULO II 

DA PERMISSÃO DE USO 

Art. 8º A atividade de ambulante, qualquer que seja a categoria, só poderá ser exercida 
mediante a emissão, pela respectiva Prefeitura Regional, de Termo de Permissão de Uso, a 
título precário, oneroso, pessoal e intransferível. 

§ 1º O TPU poderá ser revogado a qualquer tempo, a juízo da Administração, sem que 
assista ao interessado qualquer direito a indenização, através de notificação com prazo mínimo 
de 30 (trinta) dias para encerramento das atividades. 

§ 2º O preço público a ser cobrado pela Permissão de uso será definido por Portaria da 
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais, de acordo com o valor do metro quadrado da 
Planta Genérica de Valores. 

§ 3º Os pontos fixos e a sua distribuição aos interessados serão determinados pela 
Prefeitura Regional, garantindo-se a preferência de pessoas com deficiência física de natureza 
grave, deficiência física de capacidade reduzida, sexagenários e egressos do sistema 
penitenciário, observando-se, a antiguidade no comércio ambulante a ser comprovada 
mediante critérios estabelecidos por ato do Prefeito Regional, cabendo aos mais antigos 
precedência para escolha de ponto fixo e do tipo de equipamento. 

§4º Os pontos fixos estabelecidos em cada Prefeitura Regional serão destinados, até o 
limite máximo de 40% respeitando a seguinte forma preferencial: 

a) ambulantes com deficiência física de natureza grave: 20% 

b) ambulantes com deficiência física de capacidade reduzida e sexagenários: 16% 

c) ambulantes egressos do sistema penitenciário: 4% 

§5º Todos os Termos de Permissão de Uso (TPUs) emitidos deverão estar disponíveis, 
para consulta, no site da Prefeitura do Município de São Paulo. 

Art. 9º - O requerimento de Permissão de Uso deverá ser dirigido à respectiva 
Prefeitura Regional e instruído com documentos pessoais originais e válidos e submetidos à 
análise e deliberação do Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da 
Prefeitura Regional. 

Art. 10. Deverá constar no Termo de Permissão de Uso a identificação completa do 
permissionário e auxiliar e todas as informações da atividade 

Art. 11. A atualização do cadastro é bienal, mantendo-os em seus respectivos pontos 
fixos ou equivalente da mesma Prefeitura Regional. 

Art. 12. O permissionário poderá requerer a mudança do ramo de atividade ou a 
alteração da localização do ponto fixo, ficando a decisão do pedido a cargo do Coordenador de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Regional, no prazo de 30 (trinta) dias, 
mediante verificação de que a medida não afeta o interesse público, ouvida previamente a 
Comissão Permanente de Ambulantes. 

Parágrafo Único. Da decisão caberá recurso ao Prefeito Regional. 

Art. 13 Será concedido, dentro do prazo máximo de 10 dias, o afastamento do 
permissionário por até 90 dias anuais em caso de doença comprovada por Atestado Médico de 
profissionais em exercício na Rede Pública ou Privada do Município de São Paulo ou da 
grande São Paulo, em processo administrativo que possibilita o pedido de cadastro do auxiliar 
que exercerá a atividade durante o período do afastamento. 

Parágrafo único - O período poderá ser prorrogado em casos excepcionais 

Art. 14. O permissionário poderá requerer através de processo administrativo 
afastamento por descanso de até 30 dias ao ano de seu local de trabalho podendo ficar o seu 
auxiliar autorizado a substituí-lo neste período indicado. 
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Art. 15. A não utilização do Ponto Fixo pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
implicará na perda do mesmo, considerado como vago o respectivo Ponto. 

Art. 16. Em caso de morte do permissionário, seus sucessores terão direito de 
preferência na aquisição do Termo de Permissão de Uso do ponto do falecido, que deverá ser 
exercido no prazo de até 30 (trinta) dias da data do óbito, por meio de requerimento para a 
Prefeitura Regional, sendo o direito do filho menor de idade exercido pelo responsável legal. 

Art. 17. Em caso do ponto fixo ser desativado pela Prefeitura Regional, essa concederá 
outro ponto de comércio equivalente economicamente ao desativado para o permissionário na 
sua respectiva jurisdição. 

Art. 18 A Prefeitura Regional, ao regulamentar a atividade de Ambulante em sua 
Jurisdição, deverá determinar as vias e logradouros públicos onde será terminantemente 
proibido a sua presença e atuação, dadas as características inadequadas dos mesmos para 
essas atividades. 

Art. 19 São permitidos até 3 (três) auxiliares de acordo com as necessidades do 
permissionário 

Parágrafo único - Os auxiliares devem ser devidamente registrados nas Prefeituras 
Regionais e devem ser contratados nos moldes na legislação vigente. 

CAPÍTULO III 

DO EQUIPAMENTO 

Art. 20 No exercício das atividades de ambulantes, prevista nesta Lei, será permitido o 
uso dos seguintes equipamentos: 

a) - Modelo A - Removíveis - com dimensão máxima de 1,50m², com rodas para ser 
transportada a critério do permissionário, para ser instalado em ponto fixo nas vias e 
logradouros públicos; 

b) - Modelo B - Fixa - com a dimensão máxima de 2m² para ser instalado em locais 
apropriados determinados pela Comissão Permanente de Ambulantes da respectiva Prefeitura 
Regional. 

Parágrafo único - O permissionário poderá fazer uso de duas cadeiras ou bancos em 
volta de seu equipamento. 

Art. 21 Não poderão ser instalados equipamentos: 

I - a menos de 30 (trinta) metros do portão de acesso de hospitais e prontos-socorros. 

II - a menos de 20 (vinte) metros dos portões de acesso de qualquer estabelecimento 
de ensino; 

III - a menos de 5 metros de estação de embarque e desembarque do metrô, ferrovias, 
rodovias, e aeroportos, pontos ou abrigos de ônibus ou táxis e de monumentos. 

IV - em frente a portões de acesso, repartições públicas, quartéis, hospitais, farmácias, 
bancos, residências, guias rebaixadas e estabelecimento que venda o mesmo artigo, exceto se 
a permissão de uso do ambulante para a venda da mesma mercadoria foi anterior a 
comercialização do mesmo produto. 

V - a distância inferior a 3 metros entre os equipamentos nas vias públicas, exceto no 
bolsão de comércio que será regido pela Comissão Permanente de Ambulantes da respectiva 
Prefeitura Regional. 

VI - que não reservem o remanescente de 1,50 m de calçada para a circulação de 
pedestres. 

VII - em calçadas com largura inferior a 2,50 m 

CAPÍTULO IV 

DOS BOLSÕES DE COMÉRCIO 

Art. 22 - As Prefeituras Regionais e a Comissão Permanente do Comércio Ambulante, 
com auxílio dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de São Paulo, deverão definir e 
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implantar os locais de Bolsões de Comércio, mercados populares e as áreas de atuação para 
ponto fixo nas vias e logradouros públicos, e bolsões lineares nas vias públicas sem a 
necessidade de infraestrutura em locais com condições reais de comércio. 

CAPÍTULO V 

DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES, DAS PENALIDADES 

Art. 23 Além de outras obrigações previstas nesta Lei, são deveres do Permissionário 
Ambulante: 

I - a Afixação no equipamento do Termo de Permissão de Uso original 

II - Portar o Cartão de Identificação, o comprovante de pagamento dos preços públicos 
e outros documentos determinados quando da expedição da Permissão; 

III - manter a higiene pessoal, do equipamento e o entorno de 5m² local de trabalho 
durante e ao final da atividade, obedecendo o disposto na Lei 7775/72; 

III - conservar o equipamento dentro das especificações prescritas pela Administração 
Municipal e com cesto de lixo adequado a sua atividade. 

IV- vender produtos em bom estado de conservação e de acordo com a legislação 
vigente inclusive quanto a embalagem dos produtos de gêneros alimentícios 

V - observar irrepreensível compostura e polidez no trato público inclusive quanto a 
vestimenta; 

VI - indicar na respectiva Prefeitura Regional o horário das suas atividades 

VII - afixar sobre as mercadorias, de modo bem visível, a indicação de seu preço, 
observando os tabelamentos existentes; 

VIII - conservar devidamente aferidas as balanças e medidas utilizadas no seu negócio; 

IX - portar e exibir, quando solicitado pela fiscalização, o documento fiscal de origem 
relativo aos produtos comercializados; 

X - cumprir ordens e instruções emanadas do Poder Público competente. 

XI - exercer a atividade conforme a permissão válida, independentemente de 
requerimento de mudança de local ou atividade ativa. 

Art. 24 É proibido aos Ambulantes: 

I - ceder a terceiros, a qualquer título, sua permissão de uso, equipamento ou ponto. 

II - adulterar ou rasurar documentos necessários ao exercício das atividades. 

III - comercializar produtos tóxicos, farmacêuticos, inflamáveis ou explosivos, fogos de 
artifício, bebidas alcoólicas, animais vivos ou embalsamados e alimentos em desacordo com as 
normas higiênico-sanitárias. 

IV - comercializar mercadorias ou prestar serviços em desacordo com sua permissão. 

V - praticar qualquer tipo de jogo no local de trabalho. 

VI - utilizar aparelhos sonoros de qualquer tipo para promover a venda ou divulgação 
de seus produtos, ou apregoar sua mercadoria em alto brado; 

VII - usar o Termo de Permissão de Uso em outro ponto. 

VIII - exercer outra atividade remunerada ou possuir qualquer tipo de estabelecimento 
comercial ou de prestação de serviço. 

IX - manter auxiliar não registrado no termo de permissão de uso. 

Parágrafo Único. A inobservância do disposto neste artigo corresponde a infração de 
natureza grave. 

Art. 25 - As penalidades aplicadas podem ser de natureza. 

I - leve - Multa no valor de 2 (duas) UFM, acrescida de mais 1 (uma) UFM por 
reincidência e persistindo a infração se torna grave. 
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II - grave - Multa no valor de 4 (quatro) UFM e cassação do Termo de Permissão de 
Uso. 

§ 1º As penalidades podem ser cumulativas, podendo ocorrer apreensão das 
mercadorias e retenção de até 30 (trinta) dias, exceto as mercadorias perecíveis que serão 
doadas às entidades assistenciais cadastradas pela Prefeitura, na área de cada Regional. 

§ 2º O ambulante que tiver suas mercadorias apreendidas deverá, para conseguir sua 
liberação, apresentar nota fiscal ou outra comprovação de sua aquisição e origem, e pagar as 
multas e demais encargos. 

§ 3º Decorrido o prazo previsto no § 1º as mercadorias passam a ser de domínio 
público, estando o Poder Executivo autorizado a doar a entidades de assistência social, sem 
fins lucrativos, regularmente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. 

§ 4º As doações previstas deverão ser precedidas de laudo de avaliação emitido por 
comissão nomeada pela Prefeitura Municipal para esse fim. 

§ 5º As revogações e as cassações de Termos de Permissão de Uso se darão após 
decisão do Prefeito Regional em processo administrativo com manifestação fundamentada do 
Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Regional e da 
Comissão Permanente de Ambulantes. 

CAPÍTULO V 

DO CONSELHO MUNICIPAL 

Art. 26. Fica criado junto a Secretária Municipal das Prefeituras Regionais o Conselho 
Municipal dos Ambulantes. 

§ 1º O Conselho tem como atribuição propor e dirimir questões relativas ao Comércio 
Ambulante aprimorando a Política Pública, como também fiscalizar o cumprimento da 
legislação e dar suporte as Comissões Permanentes de Ambulantes constituídas nas 
Prefeituras Regionais. 

§ 2º O Conselho será composto de forma paritária pelos seguintes representantes: 

a - 07 (sete) representantes da Administração Municipal; 

b - 07 (sete) representantes da sociedade civil indicados por suas associações que 
tenham no mínimo 70 associados; 

c - 07 (sete) representantes, associados ou filiados, de entidades legalmente 
constituídas que atuam no comércio ambulante em ponto fixo, sendo duas vagas para 
portadores de deficiência física e sexagenário, pelo menos uma delas deficiência visual, que 
atuam no comércio ambulante como comerciante 

d - 01 (um) representante da Câmara Municipal de São Paulo como convidado. 

§ 3º Cada membro titular do Conselho terá um suplente da mesma categoria 
representada. 

§ 4º Na hipótese de existirem várias associações representativas de cada categoria, 
serão escolhidas as que tiverem maior número de associados ou filiados. 

§ 5º A participação dos membros no Conselho constituirá serviço público relevante. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 27 Considerando o enorme déficit de trabalhadores ambulantes na cidade e a 
demanda reprimida no âmbito desse segmento, a Câmara Municipal, no que compete as suas 
atribuições, propõe que a Administração Pública Municipal emita dez mil novos TPU's, sem 
prejuízos das emissões de novas TPU's, obedecendo os requisitos da ampla publicidade e 
impessoalidade. 

Art. 28 A fiscalização do comércio ambulante deverá ser regulamentada pela Secretaria 
Municipal das Prefeituras Regionais. 
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Art. 29 Os casos omissos nesta lei serão solucionados pelo Conselho ouvidas as 
Comissões Permanentes do Ambulante, quando for o caso, a Procuradoria Geral do Município. 

Art. 30 O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
sua promulgação. 

Art. 31 As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 32 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial as Leis nº 11.039 de 23 de Agosto de 1991, nº 11.124 de 26 de 
Novembro de 1991, nº 11.111 de 31 de Outubro de 1991, e nº 11.405 de 9 de Setembro 1993, 
27.619. de 4 de Janeiro de 1989 e nº 27.660. de 22 de Fevereiro de 1989. 

Sala das Sessões. Às Comissões competentes. 
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