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LEI Nº 2018 DE 10 DE SETEMBRO DE 2018 
 
 
 

“REGULAMENTA O COMÉRCIO DE AMBULANTES NO 
MUNICÍPIO DE RESTINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
 
 

AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de 
Restinga, Estado de São Paulo, fazendo uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Restinga APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

 
RESOLVE: 
 

TÍTULO I 
Da Taxa de Fiscalização da Licença para o Exercício da Atividade de Comércio  

Ambulante ou Eventual 
 

Capítulo I 
Da Inscrição 

 
Art. 1º. Nenhuma atividade de comércio ambulante, feirante ou 

eventual será permitida sem prévia inscrição da pessoa que a exercer na 
Repartição competente da Prefeitura. 

Art. 2º. A inscrição é permitida mediante o preenchimento de 
formulário próprio, com a exibição de documentos previstos na forma 
regulamentar. 

§1º. Caso o comércio seja exercido por empregado ou preposto de 
licenciado, tal fato deverá constar da inscrição como sendo então, com relação a 
este, exigida a apresentação dos mesmos documentos pessoais exigidos para o 
licenciado. 

§2º. Para o exercício de comércio eventual, exigir-se-á vistoria do 
local, se para a sua prática houver consertos ou reparos de construções, mesmo 
que provisório ou equipamentos que impliquem em segurança e comodidade 
dos usuários, dispensado se for exercida em estabelecimento já licenciado e 
vistoriado.  

Art. 3º. Não será feito, em hipótese alguma, licenciamento de 
atividades a menores de 18 (dezoito) anos, sendo, porém, permitido, nos termos 
da lei, o trabalho destes como empregados. 

Art. 4º. Será fornecido ao interessado documento comprovatório da 
inscrição, mediante recibo ou talão de licença pessoal, que só terá validade para 
o exercício ou período a que se referir e se quitados.  

Parágrafo único: Além do nome e endereço do licenciado, constarão 
do talão de licença: 

I - Os gêneros ou mercadorias que constituem o objeto do comércio; 
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II - O período de licença, o horário e as condições especiais para o 
exercício do comércio; 

III - O nome do empregado ou preposto quando o comércio não for 
exercido pelo próprio licenciado; 

Art. 5º. O talão de licença deverá estar sempre em poder do 
ambulante ou do feirante para ser exibido aos encarregados da fiscalização 
quando solicitado.  

Art. 6º. Os ambulantes e feirantes deverão renovar a inscrição 
anualmente até o dia 31 de Janeiro de cada exercício.  

Art. 7º. A licença de ambulante só será válida para o exercício normal 
de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em geral, com exceção dos 
artigos que, por suas características, sejam de venda normal fora desse horário.  

Art. 8º. A licença de feirante obedecerá aos horários estabelecidos 
pela Prefeitura.  

Art. 9º. Não será permitido o comércio ambulante ou feirante dos 
seguintes artigos: 

I -  medicamentos ou quaisquer outros farmacêuticos;  
II - aguardente ou quaisquer bebidas alcoólicas; 
III -  gasolina, querosene ou quaisquer substâncias inflamáveis ou 

explosivas; 
IV - armas e munições;  
V - folhetos, panfletos, livros ou gravuras de caráter obsceno ou 

subversivo;  
VI - pastéis, doces, balas ou outras guloseimas, desde que não 

estejam protegidas por envoltórios rigorosamente impermeáveis. 
Art. 10. Os ambulantes não poderão, salvo licença especial, fixar-se 

nas ruas, praças ou qualquer logradouro público. 
Art. 11. A licença especial para estacionamento em vias e logradouros 

públicos somente será concedida desde que não prejudique o trânsito e o 
interesse público.  

Capítulo II 
Do Lançamento 

 
Art. 12. O lançamento da taxa é anual, mensal ou diário, de 

conformidade com a atividade exercida ou opção do contribuinte. 
 

Capítulo III 
Da Base de Cálculo 

 
Art. 13. Ficam estabelecidos os valores constantes da tabela abaixo, 

que deverão ser recolhidos de uma só vez, antecipadamente: 
 

Descrição Valor diário em UFESP 

Ambulante a pé  3 (três) UFESP por dia 

Ambulante com veículo automotor 6 (seis) UFESP´s por dia 

Ambulante com veículo automotor e 
propagação sonora  

10 (dez) UFESP´s por dia  

Feirante, com exceção das constantes 5 (cinco) UFESP´s por dia 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – CEP: 14430-000 TEL/FAX: 016 3143 1172 

EMAIL: juridico@restinga.sp.gov.br 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ: 45.318.581/0001-42 

 

na Lei Municipal nº. 2008 de 11 de 
junho de 2016 

Trio elétrico automotor com propagação 
sonora  

15 (quinze) UFESP´s por 
dia 

Outras Atividades 15 (quinze) UFESP´s por 
dia 

 
Art. 14. No caso de autorização para funcionamento além do horário 

normal, será devida outra licença de valor igual à prevista na tabela, cujo 
lançamento e arrecadação se fará no momento em que for concedida.  

 
Art. 15. Aos aposentados ambulantes fica estipulado a metade do 

valor estipulado no art. 13 desta Lei. 
Art. 16. Os casos omissos serão decididos pelo Setor Tributário, 

mediante prévio requerimento protocolizado junto ao Setor de Cadastro do 
Município.  

 
Capítulo IV 

Da Fiscalização 
 
Art. 17. Os fiscais municipais serão designados para a fiscalização e 

autuação da regularidade das inscrições, talões de licença, concessões de 
alvarás, quando necessário, bem como regularidade do recolhimento dos 
valores das taxas constantes da tabela do art. 13. 

Art. 18. Fica criada vantagem pecuniária no valor de R$100,00 (cem 
reais) por dia trabalhado em fins de semana e feriados, destinada aos Fiscais do 
Município, sanitários ou não, que se dispuserem a exercer a função fiscalizadora 
no Município de Restinga. 

§1º. A vantagem pecuniária mencionada no caput deste artigo será 
concedida àquele que se comprometer, por escrito, junto ao Gabinete do 
Prefeito, até o limite de 04 (quatro) fiscais. 

§2º. Os fiscais que fizerem jus à gratificação mencionada no caput 
obedecerão à escala, que ficará sob a responsabilidade de servidor designado 
especificamente para esta finalidade. 

§3º. A vantagem pecuniária concedida na forma do §2º deste artigo 
será devida apenas durante o período em que o servidor estiver prestando 
serviço aos finais de semana e feriado e não será incorporável a qualquer título. 

Art. 19. Fica criada vantagem pecuniária no valor de R$1.200,00 (um 
mil e duzentos reais) mensais para o exercício da Coordenação da Equipe de 
Vigilância Sanitária, a um servidor do quadro de efetivos do Município. 

Parágrafo único. A vantagem pecuniária concedida na forma do caput 
deste artigo será devida apenas durante o período em que o servidor estiver 
prestando serviço aos finais de semana e feriado e não será incorporável a 
qualquer título. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 20. As despesas desta lei correrão por conta do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.  

Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.  

 
Restinga, 10 de setembro de 2018. 

 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
PREFEITO MUNICIPAL 


