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PROJETO DE LEI Nº 048/2016 – 029-014 

 
“Dispõe sobre a instalação de bancas 
de jornais e revistas em logradouros 
públicos e dá outras providências. ” 

 
 
Art. 1º - A instalação de bancas de jornais e revistas em logradouros públicos no 
município de Salinas dependem da licença prévia concedida, a título precário, e 
atendidas as condições estabelecidas nesta Lei. 
Parágrafo Único - A licença, expedida em nome do requerente, será renovada 
anualmente. 
 
Art. 2º - As bancas serão de propriedade dos permissionários. 
 
Art. 3º -  A licença para a exploração de bancas é pessoal e será expedida em nome 
do requerente. 
§ 1º - O licenciado poderá registrar na Secretaria Municipal de Fazenda um preposto 
que responderá solidariamente por todas as obrigações decorrentes da licença. 
§ 2º - Em caso de falecimento ou incapacidade do titular, a licença será transferida 
ao cônjuge ou companheiro estável, na forma da legislação federal ou aos filhos do 
permissionário, guardadas as prescrições desta Lei. 
 
Art. 4º - As áreas para a instalação de bancas de jornais e revistas serão indicadas 
pelo Executivo Municipal. 
 
Art. 5º - Compete ao Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda a 
fiscalização do cumprimento das normas previstas nesta Lei 
 
Art. 6º - O permissionário recolherá, anualmente, taxa pelo uso dos espaços 
públicos, no valor constante do anexo IV, tabela 05, da Lei Complementar nº 
006/2005, Código Tributário Municipal, por metro quadrado ocupado por sua banca. 
 
Art. 7º - A partir da publicação da presente Lei, os modelos de bancas de jornais e 
revistas a serem aprovados pelo órgão municipal competente deverão possuir as 
seguintes dimensões: até 15 metros quadrados de área; até 3,50 metros de altura. 
§ 1º - As dimensões das bancas serão determinadas pelo Executivo, de acordo com 
o local da instalação. 
§ 2º - Poderão ser instaladas bancas com modelos e dimensões diferentes dos 
padrões estabelecidos nesta Lei, desde que haja licença especial do Executivo, 
adaptando-as a projetos de urbanização e paisagismo. 
 
Art. 8º - Fica proibida a instalação de bancas de jornais e revistas nas seguintes 
situações. 
I - com largura superior a 60% (sessenta por cento) da extensão transversal do 
passeio público, observando-se o disposto no art. 9º da presente Lei; 
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II - com distância inferior a 10 (dez) metros dos pontos de embarque e desembarque 
de coletivos; 
III - em locais onde, a juízo do órgão competente, possa ocasionar embaraços para 
o trânsito de pedestres e veículos, ou para sua segurança. 
 
Art. 9º - As bancas poderão ser instaladas nos alargamentos dos passeios públicos, 
devidamente autorizada pelo Executivo. 
 
Art. 10 - É vedado ao Executivo estabelecer padrão de cores para a pintura das 
bancas que beneficie a promoção pessoal de autoridade, servidores públicos e 
partidos políticos. 
 
Art. 11 - A área superior das bancas, na largura máxima de 1,00m (um metro), 
contada a partir da cobertura em sentido vertical, em suas fachadas frontal, posterior 
e lateral, poderá ser destinada à publicidade juntamente com a área da fachada 
posterior e laterais, que poderão conter painéis iluminados. 
 
Art. 12 - Respeitada a situação existente, a distância mínima entre uma e outra 
banca será de, no mínimo 200 (duzentos) metros. 
Parágrafo Único - A distância prevista neste artigo será medida ao longo do eixo dos 
logradouros. 
 
Art. 13 - Somente será permitida a mudança de localização da banca, com 
autorização expressa do Executivo. 
 
Art. 14 - Ao permissionário de banca de jornais e revistas, a seu preposto ou 
empregado que descumprirem o disposto neste Lei serão aplicadas as sanções 
previstas em regulamento a ser expedido pelo Executivo Municipal. 
Parágrafo Único - O permissionário responde subsidiariamente por infrações 
cometidas pelo seu preposto ou empregado. 
 
Art. 15 - Não será permitida a exploração de bancas de jornais e revistas aos 
proprietários de empresas distribuidoras de jornais e revistas, proibição extensiva ao 
cônjuge. 
Parágrafo Único - A proibição de que trata o caput se estende aos respectivos 
cônjuges. 
 
Art. 16 - As infrações aos termos desta Lei serão punidas com: advertência, multa e 
cassação de permissão. 
 
Art. 17 - Da pena de cassação da permissão caberá pedido de reconsideração, com 
efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência do interessado. 
Parágrafo Único - Indeferido o pedido de reconsideração na pena de cassação da 
permissão, caberá recurso ao Executivo, com efeito suspensivo, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, a contar da data do indeferimento do pedido, com a respectiva 
ciência do interessado. 
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Art. 18 - Considera-se cientificado o permissionário que receber pessoalmente ou 
através de preposto ou empregado, a notificação ou auto de infração de que trata 
esta Lei. 
§1º - A recusa no recebimento da notificação ou do auto de infração será suprida 
pela assinatura de 02 (duas) testemunhas presentes ao ato. 
§2º - A notificação ou o auto de infração poderá ser realizada por meio postal, com 
aviso de recebimento. 
 
Art. 19 - O recolhimento de multa será efetuado aos cofres do Município nos 
seguintes prazos: 
I - trinta dias, contados da publicação do ato ou de comunicação escrita, se não tiver 
havido pedido de reconsideração ou recurso; 
II - trinta dias, contados a partir da ciência pelo interessado do ato que tenha 
indeferido o pedido de reconsideração ou negado provimento ao recurso, ou ainda, 
da notificação escrita, conforme o caso. 
 
Art. 20 - O não recolhimento da multa nos prazos previstos no art. 19 desta Lei, 
implicará um acréscimo, mês a mês, correspondente à atualização do valor da UFIR 
e à inscrição do débito na dívida ativa. 
 
Art. 21 - A notificação da irregularidade numerada será lavrada em 03 vias, no 
momento em que a infração for constatada, destinando-se a primeira via ao infrator, 
a segunda ao município e a terceira ao setor de fiscalização, devendo permanecer 
no talonário. 
 
Art. 22 - Sem prejuízo das atividades afins, é facultada às bancas a comercialização 
de: jornais e revistas, flâmulas, álbuns de figurinhas, emblemas e adesivos, cartões 
postais e comemorativos de datas, mapas e livros, picolés e sorvetes, bebidas, 
cartões telefônicos, talões de estacionamento e selos postais, bilhetes de loterias e 
prognósticos explorados ou concedidos pelo poder público, periódicos de qualquer 
natureza, inclusive elementos de audiovisuais que os acompanhem e integrem, 
ingressos para espetáculos públicos, carnês de sorteio autorizados pela Fazenda 
Pública, artigos de papelaria de pequeno porte, serviços de cópia, impressos de 
utilidade pública, artigos de bomboniére, brindes diversos, pilhas, preservativos, 
CD`s/DVD’s, confecção de chaves e plastificação de documentos em geral. 
§ 1º - É permitida às bancas a distribuição de encartes, folhetos e similares de cunho 
promocional. 
§ 2º - A concessão prevista nesse artigo não poderá descaracterizar a atividade 
própria da banca. 
§ 3º - As bancas que se utilizarem da concessão prevista neste artigo estarão 
sujeitas à fiscalização dos órgãos competentes. 
§ 4º - Em qualquer momento, o Executivo poderá permitir a inclusão de outros 
produtos para comercialização. 
 
Art. 23 - O permissionário de banca de jornais e revistas poderá utilizar-se de 
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mostruário para exposição de jornais, revistas e cartões, desde que o mesmo não 
altere as características externas da banca. 
 
Art. 24 - Constituem atos lesivos ao desempenho da atividade de permissionário de 
bancas de jornais e revistas, e da aplicação de penalidade: 
I - deixar de manter em condições de higiene e funcionamento as instalações da 
banca; 
II - interromper o atendimento ao público por período igual ou superior a 5 dias e 
inferior a 30 dias consecutivos, sem justo motivo ou autorização do órgão 
competente. 
III - expor ou vender mercadoria e comercialização não autorizada; 
IV - depositar jornal, revista ou qualquer outra mercadoria no solo, mesas, caixotes, 
estantes ou outros recursos fora da área considerada restrita à banca, bem como 
efetuar a sua comercialização; 
V - não tratar o público com urbanidade; 
VI - dificultar a ação da fiscalização; 
VII - não recolher nos prazos regulamentares os tributos devidos à Fazenda 
Municipal e pertinentes à atividade; 
VIII - veicular qualquer espécie de propaganda política ou ideológica, bem como 
eleitoral, salvo a que constar de jornais, revistas ou publicações expostas à venda; 
IX - transferir a banca do local sem prévia autorização do órgão competente; 
X - interromper o atendimento ao público por período igual ou superior a 30 dias 
ininterruptos, sem motivo justificável, caracterizando desistência da exploração. 
Parágrafo Único - As multas e as advertências aplicáveis aos incisos anteriores 
serão estabelecidas em regulamento a ser expedido pelo Executivo Municipal. 
 
Art. 25 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretaria de Fazenda, cabendo 
ao interessado o devido recurso. 
 
Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
 

 
Salinas/MG, 27 de outubro de 2016. 

 
 
 
 
 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS  
Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

À Câmara Municipal de Salinas/MG 

Senhor Presidente 

 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência 

o anexo Projeto de Lei, o qual autoriza o Poder Executivo autorizar a terceiros a 

exploração de bancas de jornais e revistas no Município de Salinas 

Tal Projeto de Lei faz–se necessário para regularização das situações já 

existentes, haja vista que em nossa cidade já temos a presença de ao menos uma 

banca de jornal e revista, que integra o conjunto de prédios públicos do mercado e 

do minishopping.  

Ademais, mister enfatizar o interesse público na presente situação vez 

que a exploração e funcionamento de Banca de Jornal e Revista tem por finalidade 

garantir a divulgação da cultura e o direito à informação, bem como a sua 

acessibilidade ao maior número possível de indivíduos, contribuindo para a 

formação de cidadãos mais conscientes e críticos para nossa sociedade. 

Sendo o que se apresenta para o momento, reafirmamos nossos votos 

de estima e consideração. 

 

 

Salinas-MG, 27 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 
Prefeito Municipal 
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