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LEI N° 467 DE 13 DE ABRIL DE 2017

Discipl ina o exercíc io do comércio ou prestação de serviços
ambulantes nas vias e logradouros públicos do Município de Floresta
do A ragua ia .

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará:
Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA CONCEITUAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 1°. Fica disciplinado o exercício do comércio ou prestação de serviços
ambulantes nas v ias e logradouros públ icos do Município de Floresta do Aragua ia ,
observados os critérios e as disposições instituídos nesta lei.

Art. 2°. O comércio e a prestação de serviços nas vias e logradouros públicos
poderão ser exercidos, em caráter precár io e de forma regular, por Microempreendedor
Individual - MEI, de acordo com as determinações contidas nesta lei.

Parágrafo único. Se a atividade não puder ser enquadrada como
Microempreendedor Individual - MEI, o comércio e a prestação de serv iços nas vias e
logradouros públ icos poderão ser exerc idos por p ro f i ss iona l autónomo.

Art. 3°. Cons idera-se vendedor ou prestador de serv iços nas v ias e logradouros
públicos, reconhecido como ambulante, a pessoa f ís ica, civi lmente capaz, que exerça
at iv idade lícita por conta própr ia ou mediante re lação de emprego, desde que
devidamente autor izado pelo Poder Públ ico.

Art. 4°. Do ponto de vista da condição pessoal do ambulante e das cominações
previstas nesta lei, os ambulantes f i cam d iv id idos nas seguintes categor ias:

a) def ic iente f ís ico de natureza grave;

b) deficiente f ís ico de capac idade reduzida e sexagenár io ;

c) egressos do s istema peni tenciár io e f is icamente capazes.

§ 1°. Enquadram-se na categor ia da a l ínea "a" deste art igo, as pessoas por tadoras
de ceguei ra , para l i s ia , fa l ta de membros in fer iores ou super iores ou outras de f i c iênc ias
equ iparadas, a tes tada por laudo médico expedido por órgão da Secretar ia Munic ipal de
Saúde Públ ica.

§ 2°. Enquadram-se na ca tegor ia da al ínea "b" deste ar t igo, as pessoas que, não
sat is fazendo o disposto no parágra fo anterior, sejam portadoras de def ic iênc ias f ís icas
que as impossibi l i tem de exercer a t i v idades normais de trabalho, a testada por laudo
médico expedido por órgão da Secretaria Municipal de Saúde Pública, e, aquelas que,
mesmo normais, tenham mais de 60 (sessenta) anos de idade.

§ 3°. Enquadram-se na ca tegor ia da a l ínea "c" deste art igo, as pessoas
fisicamente capazes que não satisfaçam o disposto nos dois parágrafos anteriores, ou
sejam regularmente egressas do sistema penitenciár io, após cumprimento de pena de
detenção ou reclusão.

Art. 5°. Do ponto de vista da forma com que a atividade é exercida, os ambulantes
são c lass i f i cados como:
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b) de ponto móvel;

c) de ponto f ixo.

§ 1°. Efetivos são os ambulantes que exercem sua at iv idade carregando junto ao
corpo a sua mercador ia ou equipamento e em c i rcu lação.

§ 2°. De ponto móvel são os ambulantes que exercem a sua at iv idade com o
auxílio de veículos automotivos ou não, ou equipamentos desmontáveis e removíveis,
parando em locais permitidos de vias e logradouros públicos.

§ 3°. De ponto fixo, são os ambulantes que exercem a sua atividade em barracas
não removíveis em locais previamente designados de vias e logradouros públicos.

Art. 6°. Para efeito do que d ispõe esta lei entende-se como:

a) áreas de a tuação os Bair ros do Município de Floresta do Aragua ia onde a
atividade for regulamentada;

b) praças de atuação os logradouros públicos onde a atividade for regulamentada;

c) ruas de atuação as vias públicas onde a atividade for regulamentada.

Art. 7°. Sob a coordenação do Diretor do Departamento de Terras e Cadastro, f ica
criada uma Comissão Permanente dos Ambulantes, para regulamentar e controlar esta
atividade, obedecida a polít ica geral dada à matéria, const i tuída por:

1 - 2 (dois) membros de ent idades representat ivas do comércio estabelecido;

II - 2 (dois) membros de ent idades representa t ivas do comércio ambulante;

III - l (um) representante da soc iedade civi l ou movimentos populares;

IV - 4 (quatro) representantes da Admin is t ração Munic ipal .

§ 1°. Cada membro titular da Comissão Permanente dos Ambulantes terá um
suplente da mesma categor ia representada.

§ 2°. As representações do comérc io estabelecido e do comércio ambulante
deverão sempre será paritária com os representantes da Administração Municipal.

§ 3°. A Comissão Permanente dos Ambulantes será constituída e regida por ato da
Secretaria Municipal de Adminis t ração e F inanças.

Art. 8°. Poderão ser convidados, para as reuniões da Comissão Permanente dos
Ambulantes, representantes da Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia
Militar, Secretar ia de Estado da Fazenda, Ministér io Público do Estado e demais órgãos
municipais, de acordo com a temát ica em d iscussão.

Art. 9°. A Comissão Permanente dos Ambulantes contará com suporte técnico dos
diversos órgãos municipais, em especia l da Secre tar ia Munic ipal de Administ ração e
Finanças; Secretar ia Munic ipal de Saúde Públ ica; Secretar ia Municipal de Obras e da
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.

Art. 10. Compete à Comissão Permanente dos Ambulantes:

a) indicar as áreas, praças e ruas de atuação e os pontos do exercício da atividade
do ambulante;

Avenida JK n° 1962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - CEP n° 68.543-000 - CNP)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DD ARAGUAIA
GABINETE DD PREFEITO

b) re lac ionar os produtos e serv iços a serem comerc ia l izados e prestados;

c) relacionar os períodos de eventos especia is que poderão criar permissão para
comerc ia l i zação de produtos especí f icos;

c) dirimir as dúvidas surg idas na ap l i cação da presente lei.

Art. 11. Fica de legado ao Diretor da do Departamento de Terras e Cadast ro ouvida
a Comissão Permanente dos Ambulantes, a competência de baixar os atos atinentes ao
comércio de ambulantes e a prestação de serviços em vias e logradouros públicos; em
especia l :

a) a f i xação das áreas, praças e ruas de a tuação com os respect ivos pontos f ixos;

b) a lista de produtos que poderão ser comercializados e os serviços prestados,
respei tadas as normas de controle san i tá r io e de saúde pública;

c) a expedição do edital de credenciamento e do respect ivo termo de permissão de
uso.

Art. 12. Na f i xação dos pontos, praças e ruas de atuação, será obedecida a
seguinte esca la de pr ior idade de uso da via púb l ica :

a) c i rcu lação de pedestres e de veículos;

b) estacionamento de pedestres, tais como: pontos de táxi e moto-táxi, saídas e
entradas de escolas, repar t ições públ icas, agênc ias bancár ias , hospi tais, farmácias,
cemitérios e estabelecimentos assemelhados;

c) paradas de veícu los para carga e descarga ;

d) ins ta lação de equipamentos públ icos (orelhão, caixa de correio, etc.).

Art. 13. A ut i l ização das v ias e logradouros públicos será feita a t ravés de
permissão de uso, a título precár io, oneroso, pessoal e int ransfer ível , que poderá ser
revogada a qualquer tempo, a juízo da Admin is t ração, sem que assista ao interessado
qualquer direito a indenização.

Parágra fo único. A Admin is t ração not i f icará o permissionár io, com prazo não
inferior a 30 (trinta) d ias, quando da revogação da permissão de uso.

Art . 14. Para exercer a a t iv idade prevista nesta lei, será cobrado preço público, a
ser determinado por lei.

CAPÍTULO II
DA PERMISSÃO

Art. 15. A permissão de uso é uma outorga uni lateral fei ta pelo Poder Público ao
Microempreendedor Individual - MEI ou ao prof iss ional autónomo que sat isfaçam as
disposições emit idas nesta lei e do edital de credenciamento.

Art. 16. As permissões de uso de que trata esta lei serão outorgados mediante
edital de credenciamento e deverão ser formal izados através de termo de permissão de
uso.

Parágra fo único. Para a hab i l i tação no credenciamento exigir-se-á dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

a) cédula de ident idade; Publicado Conforme
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b) comprovante de inscr ição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF);

c) cert idão negativa expedida pelo Cartór io distr ibuidor dos feitos cr iminais das
Comarcas (Justiça Federal, Just iça Estadual e Juizado Especial Criminal);

d) comprovante de residência no Município de Floresta do Aragua ia ;

e) ficha de saúde, fornecida por órgão da Secretaria Municipal de Saúde Pública,
da qual conste que o interessado não é portador de moléstia contagiosa,
infectocontagiosa ou repugnante;

f) atestado médico que dec lare o grau de def ic iência física, nos termos da lei,
expedido por órgão da Secre tar ia Munic ipal de Saúde Pública, quando for o caso;

g) documento de inscr ição como segurado do Instituto Nacional de Segur idade
Social (INSS), para a pessoa que exerça a atividade na condição de prof issional
autónomo;

h) Certif icado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

i) cert idão provando ser regularmente egresso do sistema penitenciár io, após
cumprimento de pena de detenção ou reclusão, quando for o caso;

j) a lvará de l icenciamento expedido pela Prefeitura.

Art. 17. É requisito essencial para a obtenção da permissão de uso, o tempo
mínimo de 2 (dois) anos de residência e domicíl io no Município de Floresta do Aragua ia ,
comprovados de forma inequívoca.

§ 1°. Fica expressamente proibido aos vendedores ambulantes, que não
comprovarem residência f ixa há mais de 2 (dois) anos em Floresta do Aragua ia ,
comercial izarem produtos ou mercador ias de qualquer natureza no território do Município.

§ 2°. Toda e qualquer prática de comércio ambulante ilegal no Município, inclusive
daqueles que o fizerem fora do local e horár io especif icado, impl icará orientação,
not i f icação e em retenção e apreensão da mercador ia ou produto pela f i sca l i zação
municipal.

§ 3°. Na primeira abordagem os ambulantes serão apenas or ientados ou
notif icados, porém, persist indo a prática de forma ilegal, será feita a retenção e
apreensão dos produtos ou mercador ias, inclusive, se necessário, com uso de força
policial, somente podendo ser l iberados após a apresentação da nota f iscal, recolhimento
de multa ao Tesouro Municipal equivalente a 100 Unidades Fiscais de Floresta do Araguaia
- UFFA e outras determinações estabelec idas em lei.

§ 4°. Na retenção e apreensão dos produtos ou mercadorias, seja qual for a
situação, o agentes público da f i sca l i zação deverá adotar o seguinte procedimento:

a) a mercadoria apreendida deve ser colocada em saco próprio da Prefeitura e, em
seguida, lacrada;

b) a numeração do lacre deverá ser entregue ao ambulante.

c) o agente público responsáve l pela f i s ca l i zação deverá preencher o auto de
apreensão com descrição e quantidade dos produtos e entregar o. documento ao
ambulante, que deve confer i r as ano tações . -. .
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d) o ambulante poderá recuperar a mercadoria na Prefeitura após a apresentação
de notas fiscais e de comprovante do pagamento das taxas e multas. No ato, deve
veri f icar se os produtos devolvidos conferem com a lista do auto de apreensão.

Art. 18. Da permissão de uso deverá constar obrigatoriamente:

a) nome do permissionário, com foto 3x4 (recente);

b) local designado para o exercício da atividade com identif icação do ponto;

c) o número do permissionário;

d) descr ição do ramo de at iv idade;

e) prazo máximo de validade;

f) horário de exercício da atividade;

g) número do processo referente à permissão e número do edital de
credenciamento;

h) nome do auxiliar, quando for o caso.

Art. 19. Com o objetivo de se criar oportunidade permanente aos profissionais
autónomos que desejam iniciar-se nesta atividade e de se induzir aos permissionários a
se prepararem para exercer a atividade formal do comércio e de seu ramo de negócio,
ficam estabelecidos os seguintes prazos máximos para as permissões, sem prejuízo do
disposto no art. 13 desta lei e seu parágrafo único:

a) categoria "a" de ambulante: 3 (três) anos;

b) categoria "b" de ambulante: 2 (dois) anos;

c) categoria "c" de ambulante: l (um) ano,

Parágrafo único. Os períodos acima poderão ter no máximo, 3 (três) renovações
iguais, a critério da Administração.

Art. 20. Os pontos f ixos e a sua distribuição entre os interessados serão
determinados pela Administ ração, observando-se a ordem de antiguidade no comércio
ambulante através de documento expedido pelo Poder Público, cabendo aos mais antigos
precedência para escolha de ponto fixo e do tipo de equipamento.

§ 1°. Os pontos fixos estabelecidos serão destinados preferencialmente aos
ambulantes da categoria "a" e "b" definidos nesta lei até a soma das mesmas alcançar o
limite máximo de 2/3 (dois terços) das partes designadas, f icando os pontos
remanescentes destinados aos ambulantes da categoria "c".

§ 2°. Uma praça, rua de atuação, deverá abr igar sempre ambulantes da mesma
categoria.

Art. 21. A mudança de local designado do ponto fixo ou ramo de atividade poderá
ser concedida pela Administ ração, mediante requerimento do interessado que deverá ser
definido ou não em prazo de 30 (trinta) dias da data do protocolo do recebimento.

Parágrafo único. Enquanto aguardar a decisão sobre o seu requerimento, o
permissionário deverá continuar exercendo a sua at iv idade no local inicial, sob pena de
perda ou indeferimento. . ,. ."»- - «Publicado Conformar
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Art. 22. A não ut i l ização do ponto f ixo pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias,
implicará na perda do mesmo, cons iderado como vago o respectivo ponto.

Art. 23. Não havendo pedido de renovação da permissão, respeitado o parágrafo
único do art. 19 desta lei, após 90 (noventa) dias do seu vencimento, a mesma será
considerada automaticamente como cancelada.

Art. 24. A Admin is t ração ao regulamentar a atividade do ambulante, deverá
determinar as vias e logradouros públ icos onde será terminantemente proibido a sua
presença e atuação, dadas as carac ter ís t icas inadequadas dos mesmos para essas
at iv idades.

CAPÍTULO III
DO AUXILIAR

Art. 25. Os ambulantes das categorias "a", "b" e "c" poderão ter l (um)
empregado que os auxiliem observada a legislação, em vigor no que lhe for pertinente.

Parágrafo único. O empregado aqui mencionado será regido .pela leg is lação
pert inente.

Art. 26. Para o seu registro na Admin is t ração, o auxi l iar deverá apresentar os
documentos por ela determinada, reservado o direito de ser recusado o pedido daqueles
cujos antecedentes não o recomendem para a atividade.

CAPÍTULO IV
DO EQUIPAMENTO

Art. 27. No exercício das at iv idades de ambulantes, previstas nesta lei, serão
permitidos o uso dos seguintes equipamentos:

a) MODELO A - desmontáveis e removíveis, com dimensões máximas de l,20m;

b) MODELO B - f ixos, com dimensões máximas de 2,00m.

§ 1°. O MODELO B, destina-se apenas aos ambulantes da categoria "a", enquanto
que o MODELO A, destina-se a todos os ambulantes.

§ 2°. Os equipamentos previstos nesta lei serão padron izados por portar ia do
Departamento de Terras e Cadast ro , obedec idas as caracter ís t icas da área de atuação.

§ 3°. Os ambulantes de ponto móvel independem da padron ização prevista no
parágra fo anterior.

Art. 28. No equipamento do permissionário deverá estar previsto local para
recipiente de coleta de lixo decorrente da sua atividade, bem como cartão de
identificação em local visível e apropriado.

Art. 29. A l iberação do tipo de equipamento para determinada rua de atuação
deverá levar em conta a restr ição de que, após a sua insta lação a largura remanescente
da ca lçada no local, não seja infer ior a l,50m para a c i rcu lação de pedestres.

Art. 30. A distância entre equipamentos deverá obedecer aos seguintes critérios:

I - MODELO A - pelo menos 15 (quinze) metros;
Publicado Confcí;, «
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Parágrafo único. Nas ruas de pedestres poderão, no máximo, ser instalados 20
(vinte) equipamentos de MODELO A, observada a distância de 15 (quinze) metros entre
um equipamento e outro.

Art. 31. Não poderão ser insta lados equipamentos:

a) a menos de 5 (cinco) metros de pontos ou abrigos de táxi ou moto-táxi;

b) em frente a guias rebaixadas;

c) em frente a portões de acesso a edifícios e repart ições públicas, quartéis,
hospitais, fa rmác ias , bancos e estabelecimentos assemelhados;

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

e) em frente a estabelec imento que venda o mesmo artigo.

f) em frente a residências.

CAPÍTULO V
DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES

Art. 32. Além de outras obr igações previstas nesta lei, são deveres do ambulante:

a) portar o termo de permissão de uso, o car tão de ident i f icação e outros
determinados quando da expedição da permissão;

b) portar o comprovante de pagamento dos preços públ icos e de outros impostos
devidos conforme esta lei e outras d ispos ições vigentes;

c) exercer pessoalmente a sua at iv idade;

d) demonstrar rigorosa higiene pessoal, bem como do seu equipamento;

e) conservar o equipamento dentro das especi f icações prescr i tas pela
Administração;

f) vender produtos em bom estado de conservação e de acordo com a legis lação
vigente;

g) usar papel adequado para embrulhar os géneros al imentícios;

h) manter limpo o seu local de t rabalho;

i) observar irrepreensível compostura e polidez no trato público;

J) respei tar o horário de trabalho determinado pela Administ ração;

k) af ixar sobre as mercador ias, de modo bem visível, a ind icação de seu preço,
observando os tabelamentos existentes;

I) conservar devidamente afer idos os pesos e balanças ut i l izados no seu negócio;

m) exibir, quando, sol ic i tado pela f i sca l i zação , o documento f iscal de origem
relativo aos produtos comerc ia l izados;

n) manter sua inscr ição no Cadastro de Contr ibuintes Mobi l iár io (CCM);
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o) cumprir ordens e instruções emanadas do Poder Público.

Art. 33. É proibido aos ambulantes:

a) ceder a terceiros, a qualquer título, a sua permissão de uso, ponto fixo ou
equipamento;

b) adulterar ou rasurar documentos necessários à sua atividade;

c) comercializar produtos tóxicos, farmacêuticos, inflamáveis ou explosivos, fogos
de artifício, bebidas alcoólicas, animais embalsamados, relógios, jóias e óculos, e
alimentos em desacordo com as normas higiênico-sanitarias;

d) comercializar mercadorias ou prestar serviços em desacordo com a sua
permissão.

CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES

Art. 34. O descumprimento do disposto nas alíneas "a" a "o", do art. 32, constitui
infração passível de multa a ser determinada em lei, podendo chegar até a cassação da
permissão de uso.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças deverá, no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias da publicação desta lei, baixar normas e ato de constituição da
Comissão prevista nesta lei.

Art. 36. Durante o prazo concedido no art. 35 desta lei, a implantação das normas
estabelecidas na presente lei ficará sob a responsabilidade direta e imediata da
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 37. O Poder Executivo deverá afixar placa informativa em todas as entradas
da cidade indicando a proibição de que trata o § 1°, do art. 17 da presente lei.

Art. 38. As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta de
dotações orçamentarias próprias.

Art. 39. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da sua publicação.

Art. 40. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Floresta do Araguaia/PA, 13 de abril de 2017

Adélio jdc
Prefeito

.
íntos de Sousa publicado Conforme
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