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PROJETO DE LEI Nº. 053/2022.  

REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO 

MUNICIPIO DE ABAETETUBA COMO PRAÇAS E OUTROS À 

UTILIZAÇÃO DE QUIOSQUES, TRAILERS E ASSEMELHADOS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Prefeita Municipal de Abaetetuba, no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Esta Lei estabelece normas para utilização dos espaços de Praças Públicas e de 

demais áreas públicas por mobiliários urbanos tipos traillers, bem como similares a estes para 

o exercício de atividades econômicas; 

Art. 2º - Para os efeitos desta lei consideram-se as seguintes definições: 

Área de consumo: área de quiosque ou trailler adjacente ao balcão de atendimento composta 

por banquetas, mesas, cadeiras, destinadas ao atendimento da clientela; 

Plano de ocupação: documento resultante do procedimento que definirá os espaços 

destinados à instalação dos mobiliários urbanos do tipo quiosque ou trailer; 

Quiosque: Pequena construção edificada em área pública destinada ao exercicio de atividade 

economica; 

Trailler: Bem imóvel acoplado a um veículo automotor ou o próprio veículo adaptado 

destinado à comercialização de produtos ou à prestação de serviços; 

Similar a quiosque e trailler: carrinhos de sucos e lanches rápidos, estufas, churraqueiras a 

carvão vegetal e a gás para o preparo de assados em geral, caixas térmicas para a venda de 

bebidas em eventos ou temporadas culturais, artísticas, turísticas, esportivas, educativas ou 

de negócios, bem como de móveis e equipamentos utilizados na atividade comercial desde 

que totalmente retirados após o horário autorizado para o funcionamento. 

§ 1º - Comprovada a necessidade pelos ocupantes dos mobiliários urbanos, poderá o Poder 

Executivo autorizar a instalação de toldo retrátil nos quiosques, cabendo-lhe a 

responsabilidade pela definição de seu tamanho e características; 
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Art. 3º - O máximo de ocupação de área pública por trailer é de dez metros quadrados, 

inclundo a área de consumo. 

Parágrafo Único – É permitida a utilização de parte da área máxima descrita no caput para 

colocação de toldo recolhível com altura máxima de dois metros e cinquenta centímetros; 

Art. 4º - A instalação de quiosques e traillers e similares no município de Abaetetuba é 

permitida  somente se previstos em projeto urbanístico aprovado e registrado em cartório de 

registro de imóveis ou projeto paisagístico aprovado ou constante no plano de ocupação. 

§ 1º - Os documentos descritos no caput devem ser aprovados pelos órgaos ou entidades de 

planejamento urbano; 

Art. 5º - A autorização para o funcionamento de unidade ou ponto de venda classificado como 

similar a quiosque e trailler somente será concedida à pessoa que a explore na condição de 

autônomo ou microempreendedor individual (MEI), vedada a outorga de mais uma 

autorização ao mesmo beneficiário; 

§ 1º - O similar a quiosque e trailer corresponde a dois tipos: 

I – O autorizado a funcionar em local pré-determinado; 

II – O ambulante cadastrado pelo poder público, autorizado a exercer atividade comercial em 

eventos ou temporadas culturais artísticas, turísticas, esportivas, educativas ou de negócios; 

III – Os locais de funcionamentos de similares a quiosques e traillers serão definidos no Plano 

de Ocupação; 

§ 2º - No caso de eventos o Poder público estabelecerá a quantidade e os locais onde os 

autorizados poderão se instalar, observados os requisitos de segurança, mobilidade e 

acessibilidade do público presente; 

Art. 6º - O plano de ocupação, além de outros parâmetros definidos na regulamentação, deve 

definir os espaços públicos onde estarão instalados novos quiosques, traillers e similares, 

respeitados os projetos de parcelamento aprovados e registrados em cartório competente; 

Art. 7º - A definição dos locais no Plano de ocupação não deve: 

I – comprometer o fluxo de segurança de pedestres e veículos; 

II – Prejudicar a paisagem urbana da cidade e os visuais dos conjuntos arquitetônicos 

significativos; 

III – Obstruir estacionamento público; 

Art. 8º - A utilização de área pública por quiosques ou trailers deve ser precedida de licitação 

pública, observadas as normas desta lei e da lei federal nº.8.666 de 21 de junho de 1993, com 

prazo  máximo de cinco anos, instrumentalizada por meio de Termo de Permissão de Uso; 

Art. 9º A instalação de equipamentos em passeios públicos deverá respeitar a faixa livre de 

1,20m (um metro e vinte centímetros) para circulação.  

Art. 10 A ocupação dos espaços públicos ou privados de uso comum destinados ao comércio 

de que trata esta Lei será permitida na forma de Termo de Permissão de Uso, outorgada a 



título precário, intransferível, oneroso e por prazo de 2 (dois) ano, podendo ser renovado por 

períodos iguais e sucessivos.  

§ 1º A concessão de Termo de Permissão de Uso - TPU fica condicionada à apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeitos negativos de tributos municipais.  

§ 2º É vedada a concessão de mais de um Termo de Permissão de Uso - TPU à mesma 

pessoa física ou jurídica.  

Art. 11 A concessão do Termo de Permissão de Uso - TPU deverá levar em consideração:  

I - a existência de espaço físico adequado para receber o equipamento e consumidores;  

II - a adequação do equipamento quanto às normas sanitárias e de segurança do alimento em 

face dos alimentos que serão comercializados;  

III - a compatibilidade entre o equipamento e o local pretendido, levando em consideração as 

normas de trânsito, o fluxo seguro de pedestres e automóveis, bem como as regras de uso e 

ocupação do solo;  

IV - o número de permissões já expedidas para o local e período pretendidos;  

Art. 12 A concessão do Termo de Permissão de Uso - TPU deverá ser requerida junto à 

Secretaria Municipal e deverá ser feita em formulário próprio e acompanhada dos seguintes 

documentos, sem prejuízo de outros a serem fixados em decreto regulamentador:  

I - cópia do Cadastro de Pessoas Físicas ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;  

II - identificação do ponto pretendido contendo rua, número, bairro, CEP, e foto do local, e 

definição do período e dias da semana em que pretende exercer sua atividade, não podendo 

ser inferior a 4 (quatro) horas nem superior a 12 (doze) por dia pleiteado;  

III - descrição dos equipamentos que serão utilizados de modo a atender às condições 

técnicas necessárias em conformidade com a legislação sanitária, de higiene e segurança do 

alimento, controle de geração de odores e fumaça;  

IV - indicação dos alimentos que pretende comercializar;  

V - descrição da utilização de toldos retráteis fixos ao veículo e de mobiliário (mesas, bancos 

e cadeiras), se assim desejar.  

Art. 13  Aqueles que, comprovadamente, exerceram de modo contínuo nos últimos dois anos, 

antes da vigência dessa Lei, atividade em determinado ponto, terão preferência pelo mesmo. 

Art. 14  Havendo mais de um interessado pelo mesmo ponto que também tenha apresentado 

a documentação de forma completa e tempestiva, a seleção será realizada atendendo aos 

critérios estabelecidos no artigo 5°.  

Art. 15 Para a comercialização de alimentos em vias e áreas públicas, por ocasião de eventos 

públicos ou privados, o interessado deverá indicar o evento ou calendário de eventos, os 

equipamentos e seus respectivos produtos a serem comercializados, ficando vedada a 

concessão de Termo de Permissão de Uso – TPU quando se tratar de evento que tenha por 

objeto central feira gastronômica ou similar.  



Art. 16  A solicitação requerida por permissionário para a renovação de Termo de Permissão 

de Uso – TPU poderá ser feita com antecedência máxima de 180 (cento e oitenta) e mínima 

de 90 (noventa) dias, contados da data final de seu TPU.  

Art. 17  Publicado o Termo de Permissão de Uso – TPU, o permissionário terá prazo de 90 

dias, prorrogável justificadamente uma única vez, por igual período, para se instalar 

efetivamente, realizar inspeção junto à Coordenação de Vigilância Sanitária, antes de seu 

efetivo funcionamento, e comprovar a regularidade das alterações do veículo junto ao órgão 

de trânsito, quando aplicável, sob pena de cancelamento do TPU.  

Art. 18 A permissão de uso será suspensa, sem prévio aviso, nas hipóteses de realização de 

serviços ou obras e de modificação na sinalização da via quando impedirem o regular 

estacionamento do equipamento no local autorizado. Parágrafo único. O permissionário cuja 

permissão de uso tenha sido suspensa nos casos de que trata o parágrafo anterior, poderá 

requerer a sua transferência para um raio de até 50 metros do ponto atual.  

Art. 19 A permissão de uso poderá ser revogada a qualquer tempo por descumprimento das 

obrigações assumidas em decorrência de sua outorga, bem como nos casos de não 

atendimento ao interesse público, mediante regular processo administrativo, garantida a 

ampla defesa do interessado.  

Art. 20 O preço público devido pela ocupação da área, a ser pago anualmente, será definido 

pelo Poder Executivo e terá como base de cálculo o valor do metro quadrado efetivamente 

utilizado, constante da Planta Genérica de Valores Imobiliários do Município. Parágrafo único. 

É permitido ao titular da permissão solicitar, a qualquer tempo, o cancelamento de sua 

permissão, respondendo pelos débitos relativos ao preço público.  

Art. 21 É dever do permissionário: I - apresentar-se, durante o período de comercialização, 

munido dos documentos necessários à sua identificação e à de seu comércio, exigência que 

se aplica também em relação aos prepostos e auxiliares; II - responder, perante a 

Administração Municipal, pelos atos praticados por seu preposto e auxiliares quanto à 

observância das obrigações decorrentes de sua permissão e dos termos dessa Lei; III - pagar 

o preço público e os demais encargos devidos em razão do exercício da atividade, bem como 

renovar a permissão no prazo estabelecido; IV - afixar, em lugar visível e durante todo o 

período de comercialização, o seu Termo de Permissão de Uso – TPU; V - armazenar, 

transportar, manipular e comercializar apenas os alimentos aos quais está autorizado; VI - 

manter permanentemente limpa a área ocupada pelo equipamento, bem como o seu entorno, 

instalando recipientes apropriados para receber o lixo produzido, que deverá ser 

acondicionado em saco plástico resistente e colocado na calçada; VII - coletar e armazenar 

todos os resíduos sólidos e líquidos para posterior descarte de acordo com a legislação em 

vigor, vedado o descarte na rede pluvial; VIII - manter higiene pessoal e do vestuário, bem 

como assim exigir e zelar pela de seus auxiliares e prepostos; IX - manter o equipamento em 



estado de conservação e higiene adequados, providenciando os consertos que se fizerem 

necessários.  

Art. 22 Fica proibido ao permissionário:  

I - alterar o seu equipamento;  

II - manter ou ceder equipamentos e/ou mercadorias para terceiros;  

III - manter ou comercializar mercadorias não autorizadas ou alimentos em desconformidade 

com a sua permissão;  

IV - colocar caixas e equipamentos em áreas públicas e em desconformidade com o Termo 

de Permissão de Uso;  

V - causar dano ao bem público ou particular no exercício de sua atividade;  

VI - permitir a permanência de animais na área abrangida pelo respectivo equipamento; VII - 

montar seu equipamento fora do local determinado;  

VIII - utilizar postes, árvores, gradis, bancos, canteiros e edificações para a montagem do 

equipamento e exposição das mercadorias;  

IX - perfurar calçadas ou vias públicas com a finalidade de fixar seu equipamento;  

X - comercializar ou manter em seu equipamento produtos sem inspeção, sem procedência, 

alterados, adulterados, fraudados e com prazo de validade vencido;  

XI - fazer uso de muros, passeios, árvores, postes, banco, caixotes, tábuas, encerados ou 

toldos, com o propósito de ampliar os limites do equipamento e que venham a alterar sua 

padronização;  

XII - apregoar suas atividades através do quaisquer meios de divulgação sonora;  

XIII - expor mercadorias ou volumes além do limite ou capacidade do equipamento;  

XIV - utilizar equipamento sem a devida permissão ou modificar as condições de uso 

determinado para tal;  

XV - jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio ou de outra origem nas vias ou 

logradouros públicos;  

XVI - utilizar a via ou área pública para colocação de quaisquer elementos do tipo cerca, 

parede, divisória, grade, tapume, barreira, caixas, vasos, vegetação ou outros que 

caracterizem o isolamento do local de manipulação e comercialização;  

XVII - colocar na via ou área pública qualquer tipo de carpete, tapete, forração, assoalho, piso 

frio ou outros que caracterizem a delimitação do local de manipulação e comercialização.  

Art. 23 Os alimentos embalados para comercialização deverão conter rótulos com as 

seguintes informações:  

I – nome e endereço do fabricante, distribuidor ou importador;  

II – data de fabricação e prazo de validade;  

III – registro no órgão competente, quando assim exigido por lei.  



Art. 24 O armazenamento, transporte, manipulação e venda de alimentos deverá observar 

também as legislações sanitárias vigentes no âmbito federal, estadual e municipal.  

Art. 25 Todos os equipamentos deverão ter depósito de captação dos resíduos líquidos 

gerados para posterior descarte de acordo com a legislação em vigor, vedado o descarte na 

rede pluvial.  

Art. 26 Fica submetido à fiscalização o estabelecimento usado pelo permissionário para 

qualquer tipo de pré-preparo ou manipulação do alimento a ser comercializado em vias e 

áreas públicas.  

Art. 27 As infrações a essa lei ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal:  

I - advertência;  

II - multa;  

III - apreensão de equipamentos e mercadorias;  

IV - suspensão da atividade;  

V - cancelamento do Termo de Permissão de Uso - TPU.  

Art. 28 A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da 

legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, quando o permissionário cometer uma 

das seguintes infrações:  

I - deixar de afixar, em lugar visível e durante todo o período de comercialização, o seu Termo 

de Permissão de Uso;  

II - deixar de portar cópia do certificado de realização do curso de boas práticas de 

manipulação de alimentos.  

Art. 29 A multa será aplicada, de imediato, sempre que o permissionário:  

I - não estiver munido dos documentos necessários à sua identificação e à de seu comércio;  

II - descumprir com sua obrigação de manter limpa a área ocupada pelo equipamento, bem 

como seu entorno, instalando recipiente apropriado para receber o lixo produzido, que deverá 

ser acondicionado e destinado nos termos dessa lei;  

III - deixar de manter higiene pessoal e do vestuário, bem como exigi-las de seus auxiliares e 

prepostos;  

IV - deixar de comparecer e permanecer no local da atividade durante todo o período 

constante de sua permissão;  

V - colocar caixas e equipamentos em áreas particulares e áreas públicas ajardinadas;  

VI - causar dano a bem público ou particular no exercício de sua atividade;  

VII - montar seu equipamento ou mobiliário fora do local determinado;  

VIII - utilizar postes, árvores, grades, bancos, canteiros e residências ou imóveis públicos ou 

particulares para a montagem do equipamento e exposição de mercadoria;  



IX - permitir a presença de animais na área abrangida pelo respectivo equipamento e 

mobiliário;  

X - fazer uso de muros, passeios, árvores, postes, bancos, caixotes, tábuas, encerados, 

toldos, ou outros equipamentos, com o propósito de ampliar os limites do equipamento e que 

venham a alterar sua padronização;  

XI - expor mercadorias ou volumes além do limite ou capacidade do equipamento;  

XII - colocar na calçada qualquer tipo de carpete, tapete, forração, assoalho, piso frio, ou 

outros que caracterizem a delimitação do local de manipulação e comercialização dos 

produtos;  

XIII - perfurar calçadas ou vias públicas com a finalidade de fixar equipamento.  

§1º Será aplicada multa em caso de reincidência das infrações punidas com advertência.  

§2º O valor da multa de que trata este artigo será fixado em regulamento próprio.  

§3º O valor proveniente da aplicação das multas será destinado ao custeio das ações e 

programas de fiscalização referentes a essa Lei.  

Art. 30 A suspensão da atividade será aplicada quando o permissionário cometer uma das 

seguintes infrações:  

I - deixar de pagar o preço público devido em razão do exercício da atividade;  

II - jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio, ou de outra origem nas vias e 

logradouros públicos;  

III - deixar de destinar os resíduos líquidos em caixas de armazenamento e, posteriormente, 

descartá-lo na rede de esgoto;  

IV - utilizar na via ou área publica quaisquer elementos que caracterizem o isolamento do 

local de manipulação e comercialização;  

V - não manter o equipamento em perfeito estado de conservação e higiene, bem como 

deixar de providenciar os concertos que se fizerem necessários;  

VI - descumprir as ordens emanadas das autoridades municipais competentes;  

VII - apregoar suas atividades através de qualquer meio de divulgação sonora;  

VIII - efetuar alterações físicas nas vias e logradouros públicos;  

IX - manter ou ceder equipamentos ou mercadorias para terceiros;  

X - alterar o seu equipamento.  

§1º A suspensão será por prazo variável entre 1 (um) e 360 (trezentos e sessenta) dias em 

função da gravidade da infração.  

§2º Será aplicada a pena de suspensão das atividades em caso de reincidência das infrações 

punidas com multa.  

Art. 31 A apreensão de equipamentos e mercadorias deverá ser feita acompanhada do 

respectivo auto de apreensão e ocorrerá nos seguintes casos:  



I - comercializar ou manter em seu equipamento produtos sem inspeção, sem procedência, 

alterados, adulterados, fraudados e com prazo de validade vencido;  

II - utilizar equipamento sem a devida permissão ou modificar as condições de uso 

determinados pela lei ou aquelas fixadas pela vigilância sanitária;  

Art. 32 O Termo de Permissão de Uso – TCU será cancelado por ato da autoridade 

competente nas seguintes hipóteses:  

I - reincidência em infrações de apreensão ou suspensão;  

II - quando houver transferência do Termo de Permissão de Uso, em desacordo com esta lei;  

III - quando o permissionário armazenar, transportar, manipular e comercializar bens, 

produtos ou alimentos diversos em desacordo com a sua permissão. Parágrafo único. O 

cancelamento do Termo de Permissão de Uso também implicará na proibição de qualquer 

obtenção de novo Termo em nome da pessoa física ou jurídica.  

Art. 33 As infrações administrativas serão acompanhadas da lavratura de Auto de Infração.  

§1º O autuado terá prazo de dez dias para apresentação de defesa, com efeito suspensivo, 

contado da data do recebimento do Auto de Infração.  

§2º Contra a decisão que não acolher a defesa, caberá recurso, com efeito suspensivo, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial.  

§3º A decisão do recurso encerra a instância administrativa.  

Art. 34 Fica estabelecido prazo de 06 (meses) para aqueles que já exercem as atividades de 

comércio de alimentos em áreas públicas e particulares procedam à compatibilização com 

esta Lei.  

Art. 35 O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data de sua publicação.  

Art. 36 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca em 17 de outubro de 

2022. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores. 
 

 O presente projeto tem como objetivo fomentar o empreendedorismo, propiciar oportunidades 

de formalização do comércio de rua, bem como promover o uso democrático e inclusivo do espaço 

público, além de gerar empregos diretos e indiretos.  

Trata-se, também, de instrumento de inclusão social, pois é fonte de renda de pequenos 

empresários. Ademais, complementa o abastecimento e a oferta de alimentos em locais pouco 

servidos de bares e restaurantes.  

Além de ser uma fonte de renda alternativa aos comerciantes e uma oportunidade de emprego, 

é inegável que a comida de rua, ao longo dos últimos anos, consolidou-se como uma alternativa aos 

cidadãos que fazem suas refeições fora de casa, pelos mais variados motivos, quer pela agilidade, 

pelo menor custo, ou até mesmo pela gastronomia envolvida na escolha de um quitute, doce ou 

refeição preparada tradicionalmente na rua.  

Em vista da crescente demanda por esse tipo de alimentação e a importância dessa atividade 

no suprimento da oferta de alimentos, é induvidosa a necessidade de regulamentação da atividade de 

modo a propiciar a compatibilização com o ordenamento urbano, a segurança dos consumidores, e o 

uso adequado dos espaços públicos. Adite-se a comercialização de alimentos outros produtos cuja 

oferta se faz  em comercio de rua, praça etc, como artesanato e outros produtos. 

 De fato, as maiores cidades do país, como São Paulo e outras possuem regulamentação 

implantada ou em discussão acerca do tema o que se constitui de apoio para a proposta que ora 

apresentamos e esperamos contar com a aquiescência de Vossas Excelências no sentido de garantir 

que aqueles que já trabalham com comercio nas praças e demais espaços públicos tenham a sua 

renda garantida.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca em 17 de outubro de 

2022. 

  
Cristiano Silva Lopes  

                                               VEREADOR – PSD 
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