
 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 33/2016 

 

      O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais, amparado no art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal 

e arts. 371 e seguintes da Lei nº 561/2010, de 07 de dezembro de 2010, 

 RESOLVE: 

Art. 1º- Considera-se comércio ambulante a atividade temporária de venda a varejo, de 

mercadorias, sem vinculação com terceiros, sendo esta pessoa jurídica e/ou física em locais 

e horários previamente determinados pelo Município.  

§ único- É proibido o exercício do comércio ambulante fora dos horários e locais demarcados pelo 

Município. 

Art. 2º- As atividades do comércio ambulante e da prestação de serviços ambulantes poderão ser 

exercidas: 

I- De forma itinerante, quando o ambulante e seus auxiliares desenvolverem suas atividades, 

carregando suas mercadorias e equipamentos junto ao corpo; 

II- Em ponto móvel, quando o ambulante e seus auxiliares, estacionado em locais autorizados 

de vias e logradouros públicos, desenvolverem suas atividades utilizando-se de suportes ou 

de equipamentos de apoio desmontáveis ou removíveis ou de veículos, automotivos ou não; 

e 

III- Em ponto fixo, quando o ambulante e seus auxiliares desenvolverem suas atividades em 

equipamentos não removíveis, instalados nas vias e nos logradouros públicos, em locais 

autorizados pelo Executivo Municipal. 

Art. 3º- Fica criada a Comissão Permanente de Licença para Atividades Ambulantes, a ser 

designada por Portaria baixada pelo Prefeito Municipal, composta por 7 (sete) membros, 

assim distribuídos: 

I- 1 (um) representante da Vigilância Sanitária do Município de Rio Azul; 

II- 1 (um) representante do Departamento de Cadastro e Tributação; 

III- 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, responsável 

pela análise do uso e ocupação do solo; 

IV- 1 (um) representante da Associação Comercial de Rio Azul – ACIARA; 

V- 1 (um) representante da Sala do Empreendedor; 

VI- 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Engenharia; 

VII- 1 (um) representante da Procuradoria do Município.  

§ 1º- Compete à Comissão Permanente de Licença para Atividades Ambulantes: conceder a 

permissão de utilização do espaço comum, em áreas pré-determinadas, com objetivo de 

planejar, organizar, e demarcar locais adequados ao exercício da atividade de ambulantes 

no Município de Rio Azul. 

§ 2º-      A Comissão deverá considerar, para fins de conceder a permissão, os seguintes               

      critérios: 

 I- O Planejamento urbanístico vigente, bem como a Lei que trata sobre o zoneamento 

municipal; 

 II- As características de frequência de pessoas em áreas que permitam o exercício da 

atividade, sem ferir o direito de ir e vir, impedindo ou atrapalhando a utilização do passeio 

(calçada); 

 III- Os horários a serem autorizados; 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 IV- A demarcação quanto a disposições de utilização deste espaço, impedindo que haja 

bloqueios, barreiras, quanto ao uso indevido do passeio, além daquele autorizado; 

 V- As espécies de mercadorias, a sua origem, bem como a sua exposição no local; 

 VI- Os tipos de estabelecimentos a serem utilizados pelos Ambulantes sejam eles: 

   a) Expositores de metais; 

   b) Expositores de isopor; 

   c) Barracas; 

   d) Bancas; 

   e) Carrinhos; 

   f) Trailers; 

   g) Vans; 

   h) Veículos: (automóveis, camionetes, caminhões); 

   i) Reboques; 

   j) Semi-Reboques; 

   k) Ônibus. 

Art. 4º- O comércio ambulante só poderá ser exercido em vias públicas desde que          obedecidas 

as disposições de uso e ocupação do Plano Diretor. 

Art. 5º- Não será permitido o exercício do comércio ambulante:  

I- Num raio de 50 (cinquenta) metros dos portões de entrada e saída dos estabelecimentos 

escolares; 

II- A menos de 30 (trinta) metros de raio de ponto já licenciado para a mesma atividade e de 

estabelecimentos comerciais que desenvolvam atividade semelhante. 

Art. 6º- A indicação dos locais é feita em caráter temporário, podendo ser alterada, a qualquer 

momento, em razão do interesse público ou a pedido do próprio ambulante após 

permanência mínima determinada no alvará no ponto inicial, do desenvolvimento da 

cidade, ou quando estes se mostrarem prejudiciais e inadequados. 

§ único- Ocorrendo a hipótese prevista no caput, o vendedor ambulante será notificado, por escrito, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, remova o equipamento do local em que se encontra, 

instalando-o no ponto indicado. 

Art. 7º- O horário de funcionamento do comércio ambulante obedecerá a legislação específica 

sobre funcionamento de bares, lanchonetes e similares (atualmente Lei nº 290/2005, com 

as alterações promovidas pela Lei nº 474/2009). 

Art. 8º- São obrigações comuns a todos os vendedores ambulantes: 

I- Comercializar somente as mercadorias especificadas na licença e exercer a atividade nos 

limites do local demarcado, de acordo com os padrões estabelecidos e dentro do horário 

estipulado; 

II- Colocar à venda mercadorias em perfeitas condições de consumo, atendido, quanto aos 

produtos alimentícios ou qualquer outro de interesse da Saúde Pública, o disposto na 

legislação sanitária vigente; 

III- Portar-se com urbanidade e respeito para com o público em geral e os colegas de profissão; 

IV- Não permitir algazarras ou qualquer outro tipo de barulho, provocados ou ocasionados 

pelos frequentadores de seu carrinho ou equipamento, de forma a não perturbar o sossego 

e a tranquilidade pública; 

V- Acatar rigorosamente as ordens emanadas das autoridades municipais, bem como exibir, 

sempre que exigido, os documentos que os habilitam para o exercício de suas atividades; 

VI- Manter a licença para o exercício do comércio ambulante devidamente renovada; 

VII- Manter em rigoroso estado de limpeza os seus equipamentos, as mercadorias expostas à 

venda, bem como o local e imediações onde estiver exercendo a atividade, colocando à 

disposição do público lixeiras, para serem lançados os detritos resultantes de seu comércio; 

VIII- Zelar pelos logradouros públicos, de forma a não danificar árvores, bancos, calçadas, 

muros, portões e jardins públicos ou particulares, bem como veículos; 

 

 

 



 

 

 

 

IX- Usar guarda-pó, jaleco ou avental em cor clara, protetor para os cabelos e luvas descartáveis 

para manipulação de produtos prontos ao consumo, bem como manter o asseio pessoal 

durante o período de funcionamento; 

X- Transportar os equipamentos e bens de forma a não impedir ou dificultar o trânsito de 

pedestres e veículos; 

XI- Manter tabela de preços à mostra. 

Art. 9º- É proibido a todos os vendedores ambulantes: 

I- Servir, nos carrinhos ambulantes, maionese, ketchup, mostarda ou qualquer tipo de molho 

ou condimento similar em sacos plásticos ou embalagens que permitam recarga, como 

bisnagas, vidros e outros; 

II- Vender bebidas alcoólicas, cigarros, medicamentos, óculos de grau, instrumentos de 

precisão, produtos inflamáveis, facas e canivetes, réplicas de arma de fogo em tamanho 

natural, telefones celulares, artigos pirotécnicos, cartões telefônicos, produtos de fabricação 

estrangeira introduzidos irregularmente no País, produtos com marcas de terceiros não-

licenciados e outras mercadorias não previstas no licenciamento; 

III- Efetuar qualquer tipo de publicidade nos carrinhos; 

IV- Trabalhar fora dos horários estabelecidos para a atividade autorizada. 

Art. 10- Os Ambulantes deverão portar a Licença, ou sua cópia autenticada, quando for o caso, 

quando em exercício de sua atividade. 

§ 1º- A falta deste documento licença, implicará nas sanções previstas na lei da regência. 

§ 2º- A reincidência implicará em cassação da Licença. 

§ 3º- A perda da licença se dará também em razão do Ambulante descumprir quaisquer das 

obrigações ou praticar proibições previstas nos arts. 8º e 9º. 

Art. 11- O Exercício da atividade ambulante dependerá de autorização, "licença" expedida pelo 

Departamento de Cadastro e Tributação, após análise e parecer da Comissão Permanente 

de Licença para Atividades Ambulantes. 

§ 1º- O pedido será efetuado por via de requerimento assinado pelo interessado, no qual deverá 

preencher compondo este com a seguinte documentação: 

 I- Cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de endereço; 

 II- Indicação das mercadorias objeto da autorização; 

 III- Indicação do horário; 

 IV - Endereço identificado o local onde pretende se estabelecer, com identificação: 

a) Da rua e bairro em que pretende se estabelecer; 

b) Especificação se o local é em frente a terreno, edificação, na calçada, no 

estacionamento (via pública). 

§ 2º- Em caso de ocupar espaço em frente de terrenos, ou em frente de edificações que não forem 

de sua propriedade, deverá trazer uma autorização por escrito do proprietário, com validade 

por 1 (um) ano, devendo ser renovada anualmente. 

§ 3º- A licença terá validade para 1 (um) ano, podendo ser renovada, desde que atendidas as 

exigências condicionadas para o exercício da atividade. 

Art. 12- A existência de débitos para com a Municipalidade, referente ao comércio ambulante, 

impedirá a renovação da licença. 

Art. 13- Será licenciado o exercício de uma única atividade por categoria por vendedor ambulante. 

§ 1º- Para as atividades que tenham comércio de alimentação, frutas, bem como lanches e 

salgados, deverá o ambulante, atender ao que determinam as normas de vigilância sanitária, 

contendo o despacho exarado pela fiscalização no processo. 

§ 2º- Em caso de lanches, deverá apresentar o laudo do corpo de bombeiro pela utilização do 

gás. 

§ 3º- Se o ambulante utilizar-se de carvão para assar churrasquinho ou outro tipo de lanche, os 

níveis de fumaça devem ser mínimos evitando assim incômodo à população em geral. 

§ 4º- A autorização para o comércio ambulante é de caráter pessoal e intransferível, servindo 

exclusivamente para os fins nela vinculados. 

 

 

 



 

 

 

Art. 14- A Administração Municipal poderá limitar a concessão de licenças para o exercício do 

comércio ambulante quando julgar necessário. 

§ único- Fica condicionado a renovação das Licenças já expedidas, até o prazo máximo de 31 de 

dezembro de 2016, para comparecerem junto ao Departamento de Cadastro e Tributação, e 

efetuarem seu recadastramento, bem como, fazerem as adequações junto as novas regras. 

Art. 15- Fica o Comércio ambulante sujeito a legislação discal do Município, a legislação sanitária, 

de meio ambiente e do código de prevenção de incêndio, do Corpo de Bombeiros. 

Art. 16- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licença para Atividades 

Ambulantes. 

Art. 17- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

       Gabinete do Prefeito Municipal,   

       Em Rio Azul, 29 de abril de 2016. 

 

 

 

 

       

       Silvio Paulo Girardi 

        Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


