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SUBSTITUTIVO N.º           AO PROJETO DE LEI N.º 562/2011  
DISPÕE SOBRE A  AMPLIAÇÃO DO ROL DE PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM 
OFERECIDOS E COMERCIALIZADOS EM BANCAS DE JORNAL E REVISTAS NA 
CIDADE DE SÃO PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
Artigo 1º - A Câmara Municipal de São Paulo, no uso de suas atribuições, autoriza 
as bancas de jornal e revistas da cidade a explorarem e comercializarem de forma a 
não descaracterizar a atividade principal do negócio, além dos itens já permitidos 
por Lei, os seguintes produtos por categoria de sortimento:  
Artigo 2º - Exporem e comercializarem refrigerantes, água mineral, isotônicos, 
energéticos, sucos de frutas industrializados, bebidas à base de soja, bebidas à 
base de café, chá pronto em lata, água de coco, bebidas lácteas, iogurte (líquido e 
natural), leite fermentado e outras bebidas não alcoólicas em embalagem lata, pet 
ou tetra pack de até 600ml, através de refrigeradores convencionais modelo 
vertical com dimensões máximas de 1,77m de altura x 0,50m de largura x 0,65m 
de profundidade devidamente acomodados no interior da área útil da banca.  
Artigo 3º - Exporem e comercializarem doces industrializados até 350 gramas, 
biscoitos salgados até 240 gramas, barra de cereais até 20 gramas, sorvetes em 
embalagem descartável individual até 90 gramas (palito) acondicionados em 
refrigeradores com dimensões mencionadas no artigo anterior, e outros produtos 
alimentícios - industrializados com até 30 gramas e devidamente embalados, para a 
manutenção de condições sanitárias adequadas.  
Artigo 4º - Exporem e comercializarem artigos eletrônicos de pequeno porte como 
pen drives, mídias (CD, DVD, outros), reprodutores de mídia, jogos para vídeo 
game, fones de ouvido, mouse, carregadores de celulares, cartuchos e toners para 
impressoras, cadeados, kit de ferramentas e outros produtos artigos de pequeno 
porte desta categoria.  
Artigo 5º - Exporem e comercializarem artigos de pequeno porte da categoria de 
higiene e beleza como antisséptico bucal, creme dental, escova dental, aparelho de 
barbear descartável, carga de barbear, lenço de papel, preservativos, esmaltes, 
protetor solar, álcool gel e outros itens de pequeno porte com até 60 gramas.  
Artigo 6º - Exporem e comercializarem artigos de pequeno porte da categoria 
papelaria como papel sulfite A4 (folhas individuais), papel de presente, envelopes, 
cadernos, agendas, calendários, cola escolar, pastas, fitas autoadesivas, blocos 
autoadesivos, clipes, elásticos, etiquetas, imãs, jogos de tabuleiro, jogos de cartas 
e outros produtos da categoria com pequeno porte e até 60 gramas.  
Artigo 7º - Exporem e comercializarem artigos como luvas, meias calça, capas de 
chuvas, calçados (chinelos e rasteiras), mochilas, necessários e outros itens da 
categoria de pequeno porte em embalagens individuais.  
Artigo 8º - Exporem e comercializarem artigos como cartões pré-pagos de recarga 
para celulares e chips de operadoras de telefonia.  
Artigo 9º - Prestarem serviços de correspondente bancário (receber pagamento de 
contas de água, luz, telefone e boletos diversos), transmissão e recepção de fax e 
correio eletrônico, comercialização de assinaturas de revistas, captação de serviços 
de revelações fotográficas e recepção de encomendas rápidas através de convênios 
com a Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e outras empresas do ramo que 
estejam devidamente regulamentadas.  
Artigo 10º - Para evitar a descaracterização da atividade inicial do negócio que tem 
o objetivo de levar informação e entretenimento através de produtos do segmento 
editorial, fica definido que apesar de incorporar novos produtos ao seu portfólio, a 
comercialização de revistas e jornais permanecerá como atividade principal. 
Portanto, 70% (setenta por cento) do espaço interno útil da banca serão destinados 
ao mix de produtos do segmento editorial e 30%  (trinta por cento) às demais 
categorias de produtos permitidos e indicados nos artigos anteriores.  



Artigo 11º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar de sua publicação.  
Artigo 12º -  A execução da presente lei contará com os recursos do orçamento 
municipal.  
Artigo 13º -  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
VEREADOR JOSÉ AMÉRICO DIAS  
  
PARECER Nº 274/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; POLÍTICA 
URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº        AO 
PROJETO DE LEI Nº 0562/11.  
Trata-se de substitutivo nº  apresentado em Plenário pelo Nobre Vereador 
José Américo ao projeto de lei nº 0562/11, de sua autoria, que dispõe sobre a 
ampliação do rol de produtos e serviços a serem oferecidos e comercializados em 
bancas de jornal e revistas na cidade de São Paulo.  
O substitutivo altera a proposta original, destacando-se as seguintes alterações: (i) 
inclui novos produtos passíveis de comercialização, tais como, chá pronto em lata, 
iogurte (líquido e natural), artigos de pequeno porte da categoria higiene e beleza, 
artigos de pequeno porte da categoria papelaria, luvas e meias calças; (ii) prevê a 
possibilidade de prestação de serviços de correspondente bancário; (iii) prevê que 
70% (setenta por cento) do espaço interno útil da banca serão destinados ao mix 
de produtos do segmento editorial e 30% (trinta por cento) às demais categorias 
de produtos, a fim de não descaracterizar a atividade.  
O substitutivo apresentado pode prosperar, como veremos a seguir.  
A matéria versada se insere no âmbito da competência municipal para legislar 
sobre assuntos predominantemente locais (art. 30, inciso I da Constituição Federal.  
Por interesse local, conforme Dirley da Cunha Junior (in "Curso de Direito 
Constitucional", 2ª edição, Salvador, Juspodivm, p .841), entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato, mais precisamente, explana a jurista Fernanda Dias 
Menezes de Almeida (in "Competências na Constituição de 1988", 4ª edição, São 
Paulo, Atlas, p. 97 e 98), o seguinte:  
(...) Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais 
gira necessariamente em torno da conceituação do que seja esse “interesse local”, 
que aparece na Constituição substituindo o “peculiar interesse” municipal do direito 
anterior.  
A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção 
doutrinária, avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer 
coincidir o peculiar interesse com o interesse predominante do Município.  
Além disso, a propositura encontra fundamento no Poder de Polícia da 
Administração em disciplinar as atividades econômicas desenvolvidas no território 
do Município.  
A definição legal do chamado poder de polícia nos é dada pelo artigo 78 do Código 
Tributário Nacional que reza:  
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos.  
Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, "compete ao Município a polícia 
administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da 
cidade. Esse policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos 



urbanos, desde a sua localização até a instalação e funcionamento (...) Para esse 
policiamento deve o Município indicar o proceder do administrado, regulamentar a 
fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas por lei. Nessa regulamentação se inclui 
a fixação de horário do comércio em geral e das diversificações para certas 
atividades ou estabelecimentos, bem como  o modo de apresentação das 
mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público". (in "Direito Municipal 
Brasileiro", 6ª ed., Ed. Malheiros, p. 370-371) – grifamos.  
O poder de polícia, portanto, é exercido sobre todas as atividades que possam, 
direta ou indiretamente, afetar os interesses da coletividade, incide sobre bens, 
direitos e atividades, esgota-se no âmbito da função administrativa e é exercido por 
órgãos administrativos de caráter fiscalizador, de maneira preventiva ou repressiva.  
Entende-se, no entanto, que o efetivo exercício do poder de polícia reclama, a 
princípio, medidas legislativas que servirão de base para uma futura atuação 
concreta da Administração nessa condição, razão pela qual é comum afirmar que a 
polícia administrativa se desdobra em uma competência legislativa e uma 
competência administrativa, como entende, também, Marçal Justen Filho (In, Curso 
de Direito Administrativo. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 469), nesses 
termos:  
O chamado poder de polícia se traduz, em princípio, em uma competência 
legislativa. [...] Até se poderia aludir a um poder de polícia legislativo para indicar 
essa manifestação da atuação dos órgãos integrantes do Poder Legislativo, em que 
a característica fundamental consiste na instituição de restrições à autonomia 
privada na fruição da liberdade e da propriedade, caracterizando-se pela imposição 
de deveres e obrigações de abstenção e de ação. Usualmente, a lei dispõe sobre a 
estrutura essencial das medidas de poder de polícia e atribui à Administração 
Pública competência para promover a sua concretização. (grifamos)  
Nestes termos, tem o Município de São Paulo competência para editar normas que 
regulamentem o exercício de determinadas atividades tendo em vista o bem estar e 
o interesse público.  
Desta forma, o Município como agente normativo e regulador da atividade 
econômica poderá regular determinada atividade de forma a garantir a livre 
iniciativa e a livre concorrência (artigos 1º, inciso IV e 170, inciso IV, da 
Constituição Federal).  
A Lei Orgânica Paulista também prevê a possibilidade de “normatizar o comércio 
regular, o comércio ambulante por pessoa física e jurídica nas vias e logradouros 
públicos e a atividade mercantil transitória em pontos fixos e em locais previamente 
determinados sem prejuízo das partes envolvidas”.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Quanto ao mérito, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente e 
a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia entendem inegável o interesse público da proposta, razão pela qual se 
manifestam  
FAVORAVELMENTE ao projeto.  
Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias.  
FAVORÁVEL, portanto, o parecer.  
Sala das Comissões Reunidas, 09/04/2013  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
Alessandro Guedes – PT  
Arselino Tatto – PT  
Conte Lopes – PTB  
Eduardo Tuma – PSDB  
George Hato – PMDB  



Goulart – PSD  
Laercio Benko - PHS  
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE  
Dalton Silvano – PV  
Nelo Rodolfo – PMDB  
Nabil Bonduki – PT  
Paulo Frange – PTB  
Toninho Paiva – PR  
COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA  
Claudinho de Souza – PSDB  
Coronel Telhada – PSDB  
Ricardo Young – PPS  
Senival Moura – PT  
Vavá – PT  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Adilson Amadeu – PTB  
Jair Tatto – PT  
Milton Leite – DEM  
Paulo Fiorilo – PT  
Ricardo Nunes – PMDB  
Wadih Mutran – PP  
 
 


