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LEI N° 2.056, DE 04 DE OUTUBRO DE 2011. 

DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO DE LANCHES 
RÁPIDOS EM "TRAILER", VEÍCULO AUTOMOTOR 
ADAPTADO OU EQUIPAMENTO MÓVEL ADAPTADO. 

ALFREDO AMADOR TONELLO, Prefeito Municipal de 
Brodowski , Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°. Fica o exercício do comércio de lanches rápidos 
em "trailer", veículo automotor adaptado ou equipamento móvel adaptado 
regido pelas normas estabelecidas nesta Lei . 

Art. 2°. Para os efeitos desta Lei , considera-se : 

I- "trailer": 

a) o veículo definido no Anexo I da Lei Federal n° 9 .503, 
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - , e alterações 
posteriores ; 

b) o equ ipamento confeccionado em inox , chapa 
galvanizada ou fibra de vidro, com dimensões mínimas de 2m (dois metros) 
por 1,1 Om (um vírgula dez metro) , adaptado para elaboração de produtos 
alimentícios onde o comerciante é capaz de atuar no espaço interno do 
equipamento . 

11 -veículos automotores adaptados - são os veículos 
automotores adaptados para a elaboração e venda de lanches , hambúrgueres , 
similares e bebidas . 

111 equipamentos móveis adaptados são 
equipamentos móveis, não motorizados , adaptados para a elaboração e venda 
de lanches, hambúrgueres, similares e bebidas. 
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IV- lanche rápido - é a pequena refeição preparada na 
hora , constituída de alimento sólido , à base de pães , carnes, massas ou seus 
derivados , acompanhada ou não -de bebida tipo refrigerante ou cerveja . 

V - logradouros públicos - são os parques , praças , 
jardins e demais espaços de uso comum do povo. 

VI - vias públicas - são as vias terrestres urbanas ou 
rurais, as ruas , as avenidas , os caminhos, as passagens e as estradas , que 
são de domínio do Poder Público e que são de uso comum do povo . 

VIl -leito carroçável -é a parte da via públ ica destinada 
à circulação e estacionamento de veículos . 

VIII - passeio público - é a parte da via pública , 
normalmente segregada em nível diferente, destinada a circulação de 
pedestres , bem como a implantação de mobiliário urbano , equipamentos de 
infra-estrutura, vegetação , sinalização e outros fins previstos em leis 
específicas , desde que não obstrua ou atrapalhe a boa circulação dos 
pedestres . 

IX- mobiliário urbano - é o conjunto de elementos ou 
equipamentos que ocupam o espaço público implantados direta ou 
indiretamente pela Administração Municipal , com as seguintes funções 
urbanísticas : 

a) Circulação e transportes; 

b) Ornamentação da paisagem e ambientação urbana; 

c) Descanso e laser; 

d) Serviço de utilidade pública; 

e) Comunicação e publicidade; 

f) Atividade comercial ; 

g) Acessórios à infra-estrutura. 

CAPÍTULO 11 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 
Da Autorização 



.. 

n r, r· ,n• ,., • . ,~ 
U ...;.' \.t ~.J ".f. NJ.: 

llrefeítura :f[Nunícípal be liroboltlskí 
Estado de São Paulo 

Art. 3°. Poderão exercer a atividade de comercialização 
e prestação de serviços de elaboração e venda de lanches nas vias e 
logradou ros públicos as pessoas físicas , de acordo com a Lei Complementar 
Federal n° 128/2008, inscritas como Empreendedor Individual ou jurídicas 
regularmente constituídas e matriculadas na Administração , segundo as 
diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

Art. 4°. A atividade de comercialização de lanches, 
refrigerantes e bebidas , em caráter transitório , com a utilização de trailer , 
veícu lo automotor adaptado ou equipamento móvel adaptado , deverá ser 
exercida em equipamento apropriado , equipado com recipiente para coleta de 
lixo e dotado das sinalizações exigidas pelo Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN . 

Parágrafo único. O exerc1c1o do comércio de lanches 
rápidos em "trailer", veículo automotor adaptado ou equipamento móvel 
adaptado dependerá de autorização periódica , renovável anualmente , 
fornecida através do alvará competente expedido pelo Setor de Tributação da 
Prefeitura Municipal de Brodowski , sujeitando-se o comerciante ao pagamento 
da Taxa de Fiscalização , Localização e Funcionamento estabelecida na 
legislação tributária do Município, bem como aos dema is tr ibutos e preços 
públicos estabelecidos pela legislação municipal. 

Art. 5°. A autorização para o exercício do comércio de 
que trata esta Lei será concedida em favor do interessado a título precário e 
servirá exclusivamente para o fim declarado . 

§ 1°. A autorização será expedida mediante alvará e , 
independentemente do prazo de validade , poderá ser revogada , cassada ou 
não renovada a juízo da Administração , tendo em vista a prevalência do 
interesse público . 

§ 2° . A revogação , a cassação ou a não renovação da 
autorização não ensejarão indenização ao autorizado pelo Executivo 
Municipal , inexistindo na espécie qualquer direito adquirido . 

Art. 6°. O requerimento de autorização para o exercício 
do comércio de que trata esta Lei deverá ser protocolado junto ao Setor de 
Tributação deste município , mediante expediente administrativo, a partir de 
preenchimento de formulário próprio que contenha , no mínimo: 

I - o nome , o ende reço , a nacionalidade , a filiação e o 
estado c ivil do requerente ; 

11 - o ramo da atividade ; 

111 - o equipamento a ser utilizado ; 
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IV- o período pretendido para a autorização ; 

V - a indicação do local requerido para o exercício da 

Parágrafo único. O expediente referido no "caput" 
deste artigo deverá ser instruído com : 

I- croqui de situação e localização do "trailer", veículo 
automotor adaptado ou equipamento móvel adaptado ; 

11 - licença específica para trailer (reboque) ou veículo 
automotor da Delegacia de Trânsito ; 

111 - laudo de vistoria e inspeção da autoridade 
san itária . 

Art. 7°. O processo de autorização compreenderá as 
fases de pré-qualificação e de habilitação . 

§ 1° . A pré -qualificação se estenderá até o despacho 
decisório e abrangerá o exame : 

I - das informações a que se refere o art . 5° desta Lei ; 

11- do local pretendido para a instalação do "trailer ", a 
partir do croqui de situação e localização ; e 

111 -do "trailer" a ser utilizado , nos termos do inc . I do 
art . 2° desta Lei . 

§ 2°. O local referido no inc . 11 do§ 1° do art . 6° desta 
Lei deverá possuir dimensões que comportem o afastamento regulamentar de 
divisas ou prédios vizinhos , de forma a resguardar a tranquilidade dos 
residentes do entorno quanto : 

I - manutenção constante de limpeza do local destinado 
ao comércio quanto ao depósito de resíduos e detritos ; 

11- à aglomeração de f requentadores ; 

111- à segurança do local; 

IV- à boa circulação de veículos e pedestres ; 

V - aos horários de funcionamento pré-determinados 
pela Administração Munic ipal; 
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VI - preservação total e integral dos bens públicos ; 

VIl - preservação da paisagem urbana ; 

VIII - fica vedada a fixação do pontos de comércio de 
lanches rápidos em áreas que : 

a) Impeçam a circulação normal de pedestres nos 
passeios públicos e de veículos nos leitos carroçáveis , conforme o Código 
Nacional de Trânsito e Leis Municipais correlatas ; 

b) Perturbem a movimentação e permanência de 
pessoas em locais de grande fluxo , sendo vedada à afixação em locais como 
pontos de ônibus , entrada e saída de escolas , de hospita is ,órgãos públicos , 
templos religiosos e outros locais que possam prejudicar o fluxo intenso de 
pessoas . 

§ 3°. A habilitação dar-se-á na emissão do alvará de 
autorização , que será precedida da comprovação da documentação referida 
no art. 5° desta Lei, mediante a apresentação de : 

I - documento de identidade; 

11 - comprovante de pagamento : 

a) das Taxas exigidas pelo órgão da Vigilância 
Sanitária referentes à atividade pretendida ; 

b) das taxas de licença de funcionamento e localização , 
bem como da taxa para expedição de alvará . 

111 - documento que comprove propriedade ou posse 
legítima do "trailer". 

IV - documentos que comprovem as especificações 
técnicas do "trailer" , mediante certificado de registro e licenciamento no órgão 
de trânsito competente , no caso de veículo enquadrado nos termos da ai. "a" 
do inc . I do art . 2° desta Lei. 

Art. 8° . O alvará de autorização conterá os seguintes 
elementos : 

I - número do alvará ; 

11 - nome do autorizado ou razão social e, se houver , 
nome fantasia ; 

111 - endereço do local autorizado ; 
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IV - número e data do exped iente que originou a 

V - ramo de atividade ; 

VI- data de emissão do alvará ; 

VIl- validade da autorização ; 

VIII - horário de funcionamento . 

Parágrafo único. o Alvará de Funcionamento deverá 
ser afixado em local visível ao público , bem como de fácil acesso aos órgãos 
de fiscalização. 

Art. 9°. A renovação da autorização deverá ser 
reque rida anualmente , nos prazos estabelecidos pelo Executivo Municipal. 

Parágrafo único. Para a renovação da autorização , 
serão ex igidos : 

I - a atualização dos dados constantes no art . 5° desta 
Lei ; 

11 - a vistoria do "trailer" e benfeitorias utilizados para o 
exercício da atividade ; 

111 - vistoria e autorização de funcionamento expedido 
pelo órgão da Vigilância Sanitária ; 

IV 
regulamentação desta Lei. 

os demais documentos referidos na 

Art. 1 O. Será admitida a transferência da autorização 
para o exercício da atividade de que trata esta Lei , desde que formalmente 
requerida , devendo o pedido ser firmado conjuntamente pelo titular da 
autorização e pelo novo interessado no equipamento . 

§ 1°. A transferência somente será autorizada quando 
todos os requisitos desta Lei forem atendidos. 

§ 2°. O pedido de transferênc ia deverá sempre ser 
instruído com cópia do alvará vigente . 

Seção 11 
Do Exercício da Atividade 
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Art. 11. O comércio de lanches rápidos em "trailer", 
ve ículo automotor adaptado ou equipamento móvel adaptado será exercido 
pelo titular autorizado ou por auxiliar devidamente habilitado. 

Art. 12. Para o exercício do comércio de que trata esta 
Lei, o autorizado ou o auxiliar deverão : 

I- manter o alvará em lugar v isível ; 

11 - exercer somente as atividades autorizadas ; 

111- manter limpo o local de trabalho e seu entorno ; 

IV- instalar coletores de lixo; 

V - tratar o público com urbanidade ; 

VI - conservar a higiene e a boa aparência das 
respectivas instalações . 

Art. 13. Fica proibido ao comerciante autorizado nos 
termos desta Lei : 

I - impedir ou dificultar o trânsito nas vias e nos 
logradouros públicos ; 

11 - comercializar produtos que não sejam admitidos 
pelo órgão sanitário do Executivo Mun icipal; 

111 - vender , expor ou ter em depósito produtos com 
ingresso ilegal no País ; 

IV - trabalhar fora dos horários estabelecidos para a 
atividade autorizada ; 

V prov1s1onar os veículos ou equipamentos 
autorizados fora dos horários fixados pelo Executivo Municipal ; 

VI - ut i lizar equipamentos que não estejam de acordo 
com os modelos aprovados e vistoriados pelo Executivo Municipal ; 

VIl -violar o lacre colocado no equipamento em função 
da ação f iscalizatória. 

Art. 14. Os "trailers " deverão estar equipados com 
rodados pneumáticos, de modo a permitir a sua rebocadura a qualquer 
momento . 
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Art. 15. O comércio de lanches rápidos deverá 
obedecer ao horário definido pelo Executivo Municipal para o comércio 
localizado do ramo de entretenimento noturno no Município . 

Art. 16. Não será admitida a afixação, junto ao "trailer" , 
de cobertura para proteção do público com avanço nas laterais . 

Art. 17. Não serão permitidas: 

a) A colocação, junto ao trailer, de mesas e cadeiras que 
possibilitem a permanência de usuários no local ; 

b) A instalação de equipamentos de som ambiente e/ou música 
ao vivo; 

c) A ligação à rede de água ou esgoto público, devendo o trailer 
possuir internamente reservatórios e acondicionamento para águas servidas. 

Art. 18. Não serão permitidos pontos de comércio de 
lanches rápidos em vias e logradouros públicos situados: 

I - no quadrilátero central formado pela Praça Martim 
Moreira , bem como num raio de 200 (duzentos) metros distante da Praça de 
alimentação ; 

11 - a menos de 100 (cem) metros de estabelecimentos 
fixos que comercializem o mesmo produto ; 

111 - nos passeios públicos ; 

IV - nos canteiros centrais das vias duplas ; 

V - nas praças, parques, áreas verdes e jardins 
públicos ; 

VI - em vias duplas e de trânsito rápido; 

VIl -defronte as guias rebaixadas; 

VIII - defronte ao Paço Municipal, bem como ao prédio 
da Câmara Municipal de Brodowski ; 

IX- defronte as unidades públicas de saúde; 

X- no quadrilátero da Igreja Matriz de Brodowski . 

Art. 19. Fica expressamente proibida a venda e entrega 
de bebidas alcoólicas pelos comerciantes a que se refere esta lei, nas 
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imediações das escolas e estabelecimentos de ensinos públicos e 
particula res . 

Art. 20. Ao final do horário de atuação o comerciante 
deverá guardar o equipamento destinado ao comércio (trailer, veículo ou 
equipamento adaptado) em local privado , deixando o ponto comercial em 
perfeito estado de l impeza e conservação . 

Art. 21. As dimensões max1mas dos equipamentos 
móveis adaptados não deverão ultrapassar 1,50 m X 3 ,0 m, devendo ser 
utilizado apenas o espaço do próprio equipamento, ficando proibida a 
colocação de qualquer outro elemento ou objeto apensado em suas estruturas 
ou em seu entorno. 

Art. 22. Constituem deveres dos comerciantes desta 
categoria : 

Exercer pessoalmente a sua atividade ou 
eventualmente pelo funcionário habilitado ; 

11 - Pagar anualmente, no início de cada ano, a taxa de 
licença ; 

111 - Manter seu equipamento em perfeito estado de 
conservação ; 

IV Atender às exigências higiênico-sanitárias 
previstas em leis específicas ; 

V Usar embalagens adequadas para gêneros 
alimentícios ; 

VI Portar sempre e manter à disposição da 
fiscalização o documento fiscal relativo ao produto comercializado e o Alva rá 
de Funcionamento ; 

VIl - Comercializar apenas e tão-somente os produtos 
autorizados ; 

VIII - retirar o equipamento do local após o horário de 
atuação. 

Art. 23. O comércio de lanches em vias públicas será 
permitido somente no horário compreendido entre as 1 O (dez) e 03 (três) 
horas do outro dia , sendo expressamente proibido a atuação fora do horário 
previsto . 
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Art . 24. Em datas comemorativas , festivas , religiosas 
ou espec1a1s , o Executivo Municipal , no interesse público , regulamentará , 
mediante Decreto Municipal, a ocupação dos espaços pelos come rciantes 
descritos nesta Lei nas imediações dos locais onde ocorrerão os eventos , 
podendo restringi-la e limitá-la . 

Seção 111 
Das Penalidades 

Art. 25 . Compete aos órgãos do Executivo Municipal , 
no âmbito de suas respectivas competências , fiscalizar a execução desta Lei 
e de sua regulamentação . 

Art. 26. O não cumprimento ao disposto nesta Lei 
sujeitará o comerciante infrator às seguintes penalidades : 

I- advertência , mediante notificação ; 

11 - multa de 100 (cem) U FES Ps (Unidades Fiscal do 
Estado de São Paulo) ; 

111- multa de 200 (duzentas) UFESPs ; 

IV - suspensão da atividade pelo prazo de 5 (cinco) à 
60 (sessenta) dias , dependendo da gravidade da infração ; 

V - cassação da autorização ; 

VI - apreensão de mercadorias ou equ ipamentos , ou 
ambos , em conformidade com o disposto no art . 27 desta Lei . 

§ 1°. Na aplicação das penalidades descritas nos ines . 
a V do "caput" deste artigo , considerar-se -á o inc . I para a primeira autuação , 
e as demais sucessivamente , por reincidência , se cometidas no período de 2 
(dois) anos . 

§ 2°. Se o infrator praticar simultaneamente 2 (duas) ou 
mais infrações , ser-lhe-ão aplicadas , cumulativamente , as penalidades a elas 
cominadas . 

Art . 27. Fica sujeito a multa e à apreensão das 
mercadorias, do equipamento , ou de ambos, o comerciante que : 

I - não esteja autorizado ; 

11- esteja com sua autorização vencida ; 

111 - exercer o comércio em locais não autorizados ; 
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IV- não porte o alvará de autorização ; 

V- exerça atividade diversa da autorizada ; 

VI - ceder a terceiros, a qualquer título, sua licença , 
seu equipamento ou local de atividades em a devida autorização; 

VIl - vender mercadorias não constantes de sua 
licença ; 

VIII - Não conservar o equipamento e o local de 
atuação de acordo com as exigências desta lei ; 

IX - não demonstrar rigorosa higiene pessoal e do 
vestuário , dos equipamentos e das mercadorias comercializadas; 

X - utilizar postes ou árvores para colocação de 
mostruár ios ou qualquer outra finalidade ; 

XI - exercer sua atividade em estado de embriaguez ; 

XII - comercializar produtos tóxicos , farmacêuticos , 
medicamentosos , combustíveis ou qualquer outro tipo de substância 
inflamável ou explosiva , tais como fogos de artifícios e qualquer alimento em 
desacordo com as normas higiênico-sanitárias ; 

XIII - vender e expor guloseimas, doces , frutas e 
gêneros alimentícios de ingestão imediata sem a devida embalagem e ou 
equipamento de conservação. 

§ 1°. No caso da apreensão prevista no "caput" deste 
artigo, será lavrado termo , em formulário próprio , expedido em 2 (duas) vias , 
no qual serão discriminados as mercadorias e os demais apetrechos e 
equipamentos apreendidos, fornecendo-se cópia ao infrator. 

§ 2°. Paga a multa , a coisa apreendida será devolvida 
ao seu proprietário. 

§ 3°. Se não reclamadas nos prazos estabelecidos , as 
seguintes mercadorias serão doadas a estabelecimentos de assistência 
social , mediante recibo comprobatório , que ficará à disposição do interessado , 
cancelando-se a multa aplicada : 

I - mercadorias perecíveis, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas , serão doadas a estabelecimentos de assistência social ; e 
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11 - mercadorias não perecíveis , no prazo de 30 (trinta) 
dias , serão doadas ao órgão de assistência social do Executivo Municipal. 

§ 4°. Aplicada a mu lta , continua o infrator obrigado à 
exigênc ia que a determinou . 

Art. 28. O autorizado denunciado por não cumprir as 
d isposições desta Lei e de sua regulamentação terá o prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data do auto de infração , para apresentar defesa , quando se 
trata r de multa , apreensão , suspensão da atividade ou cassação da 
autorização. 

Art. 29. Ao autor izado punido com cassação é facultado 
encam inhar ped ido de reconsideração à autoridade competente , no prazo de 
30 (trint a) dias , contados da data de sua notificação. 

Parágrafo único. O pedido de reconsideração refer ido 
no "capu t " deste art igo não terá efeito suspensivo. 

CAPÍTULO 111 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 30. Os casos omissos desta Lei serão apreciados e 
soluc ionados pela Procuradoria Geral do Município. 

Art. 31. Aplicam-se ao comércio de lanches rápidos em 
"trailers " , veículos automotores adaptados e equipamento móvel adaptado , no 
que couber , as disposições concernentes ao comércio localizado . 

Art. 32. Os comerciantes de lanches rápidos que já 
te nham licença defer ida terão o prazo de 90 (noventa) dias para 
provide nciarem as regularizações constantes nesta lei , salvo quanto a retirada 
dos equipamentos dos locais proibidos e respeitados os horários 
esta belecidos. 

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicaçã o, revogadas as disposições em contrário. 
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