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Ementa:

ACRESCENTA O ARTIGO 41-A À LEI N° 15.947, DE 26 DE DEZEMBRO
DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE AS REGRAS PARA
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS EM VIAS E ÁREAS PÚBLICAS COMIDA DE RUA, PARA ESTABELECER QUE OS EQUIPAMENTOS
DAS CATEGORIAS B E C PODERÃO SER MANTIDOS NA VIA
PÚBLICA PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE PERMISSÃO,
QUANDO O PERMISSIONÁRIO FOR IDOSO OU PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.
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720/2019

Acrescenta o art. 41-A a Lei n° 15.947, de 26 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre as regras

para comercialização de alimentos em vias e áreas

públicas - comida de rua, para estabelecer que os

equipamentos das categorias B e C poderão ser
mantidos na via pública pelo período de vigência do

termo de permissão, quando o permissionário for
idoso ou pessoa com deficiência.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1o A Lei n° 15.947, de 26 de dezembro de 2013, passa a vigorar acrescida do art. 51-A,
com a seguinte redação:
“Art. 41-A. O permissionário ou o sócio da pessoa jurídica permissionária

que for idoso ou pessoa com deficiência, poderá manter suas barracas

montadas no local designado no termo de permissão de uso, incluídos os
equipamentos das categorias B e C, pelo período de vigência do termo de
permissão.” (NR)

Art. 2o As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

TONINHO vESPOLI
Vereador
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SAO PAULO
JUSTIFICATIVA
A presente proposta tem como objetivo a tutela dos idosos e das pessoas com
deficiência, que possuem dificuldade com a montagem e desmontagem de barracas
diariamente, o que dificulta a sua atividade de comércio de alimentos em vias e áreas

públicas.
Assim, insere-se dentre as medidas de proteção e integração das pessoas com

deficiência e de amparo ao idoso.

Enfatize-se que, desta maneira, a proposta é harmônica à previsão do art. 225, da

Lei Orgânica do Município de São Paulo, que estabelece que o Município procurará
assegurar a integração dos idosos na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-

estar.
Além disso, a Lei Orgânica tutela os direitos das pessoas com deficiência, uma vez

que estabelece que o Município buscará garantir à pessoa com deficiência sua inserção na

yida social e econômica, através de programas que visem ao desenvolvimento de suas

potencialidades (art. 226).
Deste modo, a proposta permite maior facilidade às pessoas com deficiência e aos

idosos na participação nas atividades de comercialização de alimentos em vias e em áreas
públicas, já que elimina esta dificuldade.

Portanto, evidenciada a necessidade e o interesse público da presente propositura,
peço o apoio para a sua aprovação junto aos nobres integrantes deste Parlamento

Municipal.
Sala das Sessões,

TONINHO VESPOLI
Vereador

Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.saopaulo.sp.leg.br
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