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PROC. N°....2::lÇ.\ úG 
FOLHAS s 'Ç, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 4634 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2001 
Dispõe sobre as atividades de ambulantes e de 
permissionários e dá outras providências. 

,. 

~ 

NILSON COSTA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° -

CAPITULO 1 
DAS DEFINIÇÕES PRELIMINARES 

O exercício da atividade comercial de ambulante ou de permissionário nos espaços públicos 
municipais passa a ser regulado pelas disposições da presente lei, ficando para esse efeito assim 
definidas as seguintes expressões: 

1 - AMBULANTE é a pessoa fisica, maior de 16 anos, regularmente registrada no órgão competente 
da Prefeitura Municipal e que, no próprio nome, exerce comércio ou presta 
serviços se1n ponto fixo, mas em área delimitada nos espaços públicos 
municipais. 

11- PERMISSJONÁRIO é a pessoa flsica, maior de 16 anos, que recebe, por ato unilateral e precário da 
Prefeitura, o direito de uso da área pública, para exercfcio de comércio ou 
prestação de serviços, também denominado camelô. 

Ili -ÁREA DE ATUAÇÃO é uma unidade delimitada do espaço por vias públicas, com a finalidade de 
distribuir a localização do comércio ambulante. 

IV - PONTO DE ATUAÇÃO é o local ocupado pelo permissionário em espaços públicos municipais para 
exerclcio da atividade de comércio ou de prestação de serviços. 

V - SETOR DE ATUAÇÃO Região da cidade que concentra vários pontos de atuação, que será delimitada 
pela Comissão. 

VI - RAMO DE COMÉRCIO é a designação utilizada para caracterizar o produto ou conjunto de produtos 
comercializados pelo ambulante ou permissionário. 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 2° -

Excetuam-se dessa lei os feirantes, que deverl!o atender legislação especifica. 

O uso de espaço particular para o exercicio de comércio em barracas, traillers ou similares deverá 
atender o disposto na Lei de Zoneamento, para a zona onde se localizar, e o Código Sanitário 
Municipal, quando tratar-se de comércio de produtos alimentícios. 

CAPÍTULO li 
DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

O exercício de comércio ou de prestação de serviços em espaços públicos municipais, atendidas as 
disposições desta lei, será consentido, a titulo precário e oneroso, por prazo não superior a 1 ano, 
renovável por igual período, após análise e aprovação da Comissão íormada por: 
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§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 3° -

1 - um representante da Secretaria Municipal do Bcrn-Estar Social - SEBES; 
II - um representante da Secretaria Municipal de Planeja1nento - SEPLAN; 
111- um representante da Secretaria Municipal do Meio Arnbiente - SEMMA; 
IV - um representante da Secretaria Municipal de Saúde - SMS; 
V - um representante da E1npresa Municipal de Descnvolvi1ncnto Urbano e Rural de O;iuru -

EMDURB; 
Vl

VII -
VIII -
IX-

urn representante da Câmara Municipal; 
dois representantes do Sindic<.itu de Ecunomi;i lnfunnal; 
um representante do Sindicato do Con1ércio Varejista; 
dois representantes da Associação dos Informais de Bauru. 

Para cada represcntanle a entidade indicará um suplente que representará o titular na sua ausência 
com direito de voto. 

Compete à Comissão de que trata o ~caput" deste artigo receber e analisar, dentro dos critérios da 
presente lei, os processos de solicit;ição de alvará para con1ércio ;irnbulante ou perrnissionário, 
delinindo o local e horário de funcionan1ento, sendo todos os seus atos publicados no Diário 
Oficial do Município. 

O mandato dos membros da Comissão será de dois anos, permitida a recondução por igual período 
ou a troca de representante de acordo com o mandato da cntid;ide que representa. 

As entidades acima mencionadas indicarão 2 membros, sendo um efetivo e um suplente que terá 
direito a voto na ausência do titul;ir. 

O interessado em exercer a atividade de ambulante ou permissionário no Município deverá 
requerer, infor1nando o local, o ramo de atividade, o equiparnento que pretende utilizar con1 ~uas 
dimensões, o horário de atuação, instruído com os seguintes documentos: 

1 -
II -
Ili -
IV -
V-

VI -

cópia da cédula de identidade; 
comprovante de residência no Município de Bauru (água, luz ou telefone); 
declaração de residência no Município; 
identificação do ponlo de atu;ição prctcndiJo; 
atestado de antecedentes crimin;iis, a ser analisado pela Comissão; 
dcn1ais docurncntos necessários i'J. cotnprovação da pontuação constante do artigo 5º. 

Parágrafo único -_Em caso de dúvida, a Comissão poderá solicitar outros docu1ncntos. 

All. 4º -

All. 5° -

A Comissão realizará classificação de todos os interessados, quando permissionários, por ponto de 
atuação definido conforme disposto no Capítulo V, seguindo pontuação do artigo 5º. 

O critério de classiíicação dos interessados seguirá a seguinte pontuação: 

1 - Pessoa portadora de dcficiCncia física, mental, auditiva. visual, orgânica ou múltipla -
máximo 20 pontos. 

![ - Composição farniliar (mor;indo cotn o requerente) - máxin10 20 pontos. 
Ili - Pessoa desempregada - máximo 20 pontos. 
IV - Adolescente maior de 16 anos - rnáxin10 20 pontos. 
V - Viúvo(a) pensionista e/ou nposcntado(a) coin até 2 salários mínirnos - tnáximo 20 pontos. 
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VI - Tcrnpo Je residência no tvtunicípio - n1áximo 20 pontos. 
VII - Tempo Je serviço como permissionário, que só será co1npulado no setor onJc 

desenvolveu a atividade - n1áxin10 20 pontos. 

Parágrafo único -A pontuação rnáxin1a estahclecida na presente lei será detalhada por estudos Ja Corniss1'1.o formada 
segundo o artigo 2º e regulamentada através de Decreto do Executivo. 

An. 6º -

Art. 7º -

Art. 8° -

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4º 

Art. 9' -

Em caso de empate será adotada a maior pontuação no inciso l do artigo 5º. seguindo a ordem dos 
incisos, sucessivamente até o Jcse1npatc . 

Os interessados, por ordem de classificação, escolherão os pontos pré-estahelecidos, Jcsdc que 
atenJidas todas as Jisposições desta lei. 

Deferido o requeriinento, o interessado providenciará sua inscrição na Prefeitura, ocasião que o 
alvará sanitário, quando for o caso, e o de funcionamento, além do respectivo cartão de 
identificação serão expedidos mediante apresentação dos seguintes documentos: 

I - duas fotografias recentes, cm tamanho 3x4; 
II - comprovantes de pagamentos de taxas. 

O alvará sanitário seguirá as normas ditadas pelo Código Sanitário - Lei Municipal 3832/94 e 
eventuais complementos e portarias pertincnt..:s. 

Os alvarás e o cartão de iJentificação são intransferíveis e d..:vcm estar sempre em poder do 
ambulante ou permissionário para serem exibidos à fiscalização, quando solicit.ados. 

O cartão de iJentificação deverá conter foto 3x4 recente, dados do ambulante ou permissionário e 
da ativiJade que está autorizado a exercer. 

O alvará de funcionamento municipal não isenta o an1bulante ou pennissionárin Je atender 
legblação estadual e federal pertinente. 

O permissionário ou an1bulante que desejar continuar exercendo a atividade, deverá requerer a 
renovação do alvará. com 30 dias de antecedência do seu vencimento, instruindo seu pedido com a 
prova de quitação das taxas pcrtin..:ntes, do exercício anterior. 

Parágrafo único - O pedido de renovação será apreciado juntamente corn os dos demais interessados no 1nesn10 
ponto, área ou setor, obedecendo-se à ordem de classificação dada pela pontuação do anigo 5°. 

Art. 1 O -

CAPÍ"rULC) Ili 
DOS RAMOS DE COMtRCIO 

Os serviços e os produtos a seren1 corncrcialiLados pelos ambulantes ou perm1ssionar1os 
enquadrar-se-ão, scgunJo a natureza e a característica do produto ou conjunto de produtos, nos 
ran1os de: 

1 - ali1ncnlos, conforn1e C6digo Sanit;írio - Lei Municipal 3832/94 e regulamentações e 
legislações pertinentes; 

3 
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11 - artefatos e con fecçi"ies; 
Ili - artesanato e bijuterias; 
IV - jornais e revistas; 
V - brinquedos e redes; 

VI - engraxates; 
VII - outros, exceto alimentos. 

Parágrafo único -A aprovação da comercialização de produtos ou de serviços que se enquadram no inciso VII 
dependerá de análise especifica da Comissão. 

Art. 11 -

Art. 12 -

O ambulante ou pennissionário somente poderá comercializar simultaneamente, num mesmo 
ponto ou área de atuação, produtos alimentícios e não alimentícios, a critério da autoridade 
sanitária. 

O wnbulante ou pennissionário que ·pretende mudar seu ramo de comércio, de gêneros 
alimenticios para não alimentlcios, ou vice-versa, deverá requerer nova autorização. 

Parágrafo único - Enquanto aguarda decisão sobre seu ;requerimento, o ambulante ou pennissionário não poderá 
mudar de ramo de comércio, sob pena de indeferimento do novo pedido. 

Art. 13 -

Art. 14 -

Para os efeitos desta lei é proibido o comércio de: 

1 -

li -

Ili -
IV -
V-

VI -

VII -
VIII -

IX -
X-

XI -

.1nedicamentos de quaisquer natureza ou produtos para uso medicinal (chá ou ervas) salvo 
se atendida toda legislação sanitária em vigor; 
produtos tóxicos avaliados conforme legislação sanitária vigente, ou que produzain 
dependênci<i física ou ps,quica; 
gasolina, querosene e quaisquer substâncias inflamáveis ou explosivas; 
animais vivos ou embalsamados; 
frutas e legumes retalhados; 
carnes de quaisquer espécies, inclusive aves e pescados "in n<itura" ou prontos para 
consumo, exceto aqueles já regulamentados pelo Código Sanitário Municipal e outras 
legislações pertinentes aà assunto; 
pedras ou metais preciosos; 
bebidas alcoólicas e/ou composto destas; 
móveis de quaisquer espécies, exceto em terrenos particulares; 
refeições preparadas ou níio no local, para consumo imediato ou não, mesmo em 
embalagens descartáveis; 
alimentos que necessitem passar por frituras, exceto quando em Praças Públicas e 
obedecendo rigorosas nonnas sanitárias e de segurança. 

CAPÍTULO IV 
DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

No exerc1c10 da atividade de ambulante ou de pennissionário somente poderão ser utilizados 
equip<imentos vistoriados e aprovados pela Prefeitura, sendo admitidos, dentre outros: 

1 - cestos e tabuleiros; 
II - bancas; 

4 
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§ Iº 

§ 2º 

Art. 15 -

Art. 16 -

Art . 17 -

§ !º 

§ 2º 

Art. 18 -

§ 1 o 

Ili - barracas e iglus; 
IV - banca de jornal; 
V - traillers e carretas; 

VI - carros de mão; 
VII - veículos motorizados, até o limite de categoria de 2 eixos, atendendo-se as exigências do 

Código Nacional de Trânsito relativas às espécies. 

A dimensão máxima dos equipamentos será definida pela Comissão, levando-se em conta a sua 
localização. 

Com o objetivo de facilitar a limpeza e a fiscalização e, ainda, de hannonizaçllo com a paisagem 
urbana, a Prefeitura poderá, em conjunto com a Comissão e respeitadas as características do ramo 
de atividade, instituir a padronização dos equipamentos quanto às suas cores, modelos, tipos, 
dimensões e outras peculiaridades. 

Para o comércio ambulante ou pennissionário de gêneros alimentícios, os equipamentos devem 
satisfazer as condições mínimas de higiene estabelecidas pelo Código Sanitário - Lei Municipal 
3832/94 e regulamentações pertinentes. 

Todo equipamento utilizado no comércio ambulante e de pennissionário, passivei de fiscaliz.açllo 
por parte da Secretaria Municipal de SaUde, será vistoriado: 

[ - por ocasião da inscrição do ambulante ou pennissionário; 
II - na renovação do alvará; 

Ili - se1npre que necessário, a critério dos órgãos encarregados da fiscalização. 

CAPÍTULO V 
DOS CRITÉRIOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

E DEFINIÇÕES DAS ÁREAS E PONTOS DE ATUAÇÃO 

Aos ambulantes somente será autorizada a utilização de uma área de atuação, sem ponto 
determinado. 

Os ambulantes não podem ultrapassar os limites de sua área de atuação, salvo para o trajeto de ida 
e volta. 

Qualquer alteração da área de atuação deverá ser submetida à aprovação da Prefeitura. 

Aos permissionários, para o exerc1c10 de sua atividade, serão definidos pela Comissão e 
publicados através de Decreto do Executivo, locais fixos de atuação, em pontos detenninados das 
vias, passeios ou praças públicas, que devem ser rigorosamente obedecidos. 

E vedada a destinação de mais de um ponto de atuação á mesma pessoa física; e aquela que for 
flagrada na utilização de outro ponto que nllo o a ela destinado, perderá o mesmo, e na hipótese de 
reincidência terá o equipamento apreendido. 

l 
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Are 19 -

§ I' 

Art. 20 -

Art. 21 -

Att. 22 -

.A..rt. 23 -

Não será admitida a çolocação Je mesas e cadeiras <lestínadas ao consunlidor nos passeios e 
logradouros púhlicos da :lrca ccnltnl e vias de gn1nde movimento de Jle,destres, assim defini<las 
pela Comissão, exceto nas praças qunndo expressamente permitido no próprio alvará, rcspeitaOOo
Sl".- as dirctrí1.es <la Sen1rn::t 

Não serão deferidos pontos fixos ncn) permitida a pentW-~n:.:ia Je ambulantes e- pcrmissionárl<>S 
em logradouros públicos: 

1 -

li -
III -
JV'. 

V-

VI. 
Vll -

a 111cnos de 5 1n da entrada de prédie»+ pUbtiws, ficando a crilérío da Comissão a 
metragem exata que cada permissionário dcverâ \iC locaiizur; 
a n"tenos de !O 01 J.;: ponto« Je ónibus urbano e interurbano, e monumentos; 
em frente a portões de entrada e saída de veículos~ 
nas calçadas, em frenlc a res;.l<lência~. sem au1orização do proprietário e nhlr<tdor; 
a menos de 50 rn de locais utilizados para a guarda ou depósito de produtos considerados 
nocivos à saútle, quando houver n1anipulação <lé a1ín'lento; 
em calçadas com largura inferior a 2,40 m; 
sobre a faixa de pedestre. nas esquinas a menos de 5 m do bPrúo do alinln:nnen10 da via 
transversal, nas áreas tlcmarcntlas para hidranles e Jcrwis proibições preYistas no Códígo 
de Trânsíto Br.isi1eiro - Lei 9.503, de 23 <le seleml'iro de 1997 e Ucmais atualizações e 
nPnna!izaçiles pertinentes; 

VIII - nas calçadas an frente a vitrines e portas Je entradas de estabelecin1entos comerciais. 

SobreYintlo quoisquer tias condições proibitivas aciina mencionadas, en1 função do 
tlesenvo1Yimen!o da. cidade, ou quando estes se n1ostrarcm inadequaJos, será ele cxti nto e, a juiz.o 
da Comissão, poderá ser de1ennina<la nova localização para o permissíonárío que o ocupava, 

Dependendo do edifício Público a Comissão poderá alterar a dis!tlncia estipulada no ilem L 

f3rn C>1lçadas com largura superior a 2,40 m Jcvcrá M!r reservado o espaço com largura mfnima de 
1,50 m para a circulação de pedestre$ . 

() uso de pontos de atuação em locais públicos será remunerado. qua<lrimestra1mente, na 
proporção de 20 UPIRs por m2 de equipamento, rc~pcita<la a Jln1cnsãu 1náxín1a estipnla<la rr-:lu 
Comissão e con:,tanlc do alvará. 

Após u nntifiça<;ão do deferimento, o 11erm1ssionár10 ou ambulante terá 15 dias pura efetivar sua 
inscrição nQ selorcompçtente da Prefeitura. lindo o qual, nâ(; Rendo ton1ada ;i referida providência. 
\1 ponlo ou â."Cll tlc uluaçàn poderá ser deferido a novo interessado, 

Serão considerados vagos os pon1os ou área,'> <lc alllil!JâO que por n1ais de 15 dia.'> ~cgu:dos ou 30 
alternados não lenham sido ocup-J.Jos Oú não estejam scn<lo utilizados pelos pe.rmiss,ionários ou 
ambulantes, salvo niotivo comprovado Lle força n1aior, poJcodn ;;er passados a uutrü1' interessados 
n1e<liunte puhlicação do caru.:elamcnto do alvurá anterior no Diário Oficial do ~1unicípio. 

CAPÍTULO VI 
DOS AUXILIARES 

Os umbulanres ou permission.:irios que, no exercício de SU:l$ ali'llidadcs. contarem com serviços de. 
auxiliares, dever.ão inscrevê-los na Prefeitura ~iunicipul. 

6 
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§ 1º 

§ 2º 

Art. 24 

Art. 25 • 

Serdo admitidos auxiliares no caso de venda de produto alimentfcio. 

Em outros casos, só serdo admitidos auxiliares no impedimento do titular. 

Efetuada a inscriçdo, será. entregue ao auxiliar um cartdo de identificaçdo, que deverá estar sempre 
·em seu poder para ser apresentado à fiscalizaçdo, quando solicitado. 

A renovaçdo da Carteira ou Atestado de Saúde serà feita juntamente com a renovaçdo do alvará 
principal. 

Parágrafo único - O registro de auxiliar poderá ser cancelado em caso de infraçdo às obrigações previstas nesta lei . 

Art. 26 -

Art. 27 -

CAPÍTULO Vil 
DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 

Os ambulantes, permissionários e seus auxiliares exercerão pessoalmente suas atividades e 
deverdo: 

1 • 
11 -

Ili · 
lV. 

y. 

Vl • 

Vil -
VIII -

lX -

X-
Xl -

Xll -

afixar, em lugar visível <lo equipamento, seu cartão de identificaçdo; 
trazer consigo os comprovantes de estar em dia com os respectivos tributos municipais e 
o alvará de permissão de funcionamento; 
revalidar o seu alvará no prazo estipulado; 
utilizar e conservar seus equipamentos rigorosamente dentro das especificações técnicas 
descritas nesta lei ou determinadas pelos órgdos competentes; 
observar rigorosamente as exigências de ordem higiênico-sanitárias previstas na 
legislaçdo em vigor; 
vender produtos em bom estado de conservação e de acordo com as nonnas a eles 
pertinentes; 
usar material adequado para embrulhar os gêneros alimentícios; 
manter rigorosa higiene pessoal, do vestuário e do equipamento utilizado; 
conservar limpo o seu local de trabalho, com acondicionamento e destino adequado do 
lixo, confonne Código Sanitário Municipal; 
observar compostura, discrição e polidez no trato com o público; 
respeitar o horário de trabalho estabelecido pelo órgão competente; 
conservar devidamente aferidos os pesos, balanças e medidas empregados no seu 
comércio, conforme regulamentações pertinentes. 

Aos ambulantes, permissionários e auxiliares é proibido: 

1 - ceder a terceiros, a qualquer título, o seu cartdo de identificação; 
li - permitir que outrem utilize seu equipamento para exercer a comercializaç!l.o; 

Ili - vender mercadorias n!l.o constantes de sua matrícula; 
IV - apregoar seus produtos ou chamar a atenção para a respectiva área por qualquer meio 

perturbador do silêncio; 
V - transferir o ponto a terceiros sem prévia autorização da Prefeitura; 

VI - anunciar, expor ou depositar 1nercadorias, mostruários e utensilios nos seguintes locais: 
a) árvores e respectivos gradis, íloreiras e canteiros; 
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Art. 28 -

Art. 29 -

Art, 30 -

Art. 31 -

Art. 32 -

b) postes, tapun1cs, estátuas, esculturas. rnonun1entos, grades, pontes, viadutos, 
canais e parapeitos; 

e) leilos de vias, passeios, gramados e refúgios; 
d) caixas de correio, hidrantcs e cestos de coleta de lixo; 
e) placas Je sinalização de trânsito e respectivos suportes; 

VII - comercializar sem pr~via autorização da Prefeitura ou fora do horário e local 
dctcnninados; 

VIII - co1nprar, a qualquer título, espaço de permissionário ou usar cartão de i<lentilicação de 
oulro . 

CAPÍTULO VJII 
DAS COMPETÊNCIAS 

À Comissão compete, respeitadas as diretrizes dos órgãos competentes: 

1 - planejar, avaliar e Jisciplinar o exercício do comércio ambulante e permissionário no 
Município de Bauru; 

II - definir, em n1apa, as áreas e pontos de atuação a serem publicados por Decreto Executivo; 
III - analisar totlos os pctlitlos, elaborar a pontuação e estabelecer a ordem a ser seguida na 

distribuição <las vagas; 
IV - analisar os recursos; 
V - tlccitlir sobre os casos omissos. 

À Sccrel.'lria Municipal do Planejamento compete: 

fiscalizar o exercício tio comércio an1bulanlc ou permissionário; 
organizar e manter atualizado o cadastro de ambulantes e permissionários; 

1 -
li -
III - aplicar as pcnalidatlcs previstas nesta lei, n1antendo sobre elas registros e anotações de 

fácil consulta; 
IV - expedir cartões de itlentificação e de registro. 

À Empresa Municipal de Descnvolvi1nento Urbano e Rural de Dauru con1pete demarcar os pontos 
tle atuação, numerando-os para facilitar a identificação. 

À Secretaria Municipal de Saúde co1npclc vistoriar os equiparnentos e as condições rnínimas tlc 
higiene e manipulação previstos nos artigos 15 e 16 desta lei, fornecendo o respectivo alvará 
sanitário. 

À Secretaria Municipal do Bem-Estar Social compete: 

I - treinar o a1nbulante ou pennissionário para sua rein~crção ao rncrc<ido de trabalho através 
da qualificação profissional; 

li - capacitar o amhulante ou pcrn1issionário para buscar outras formas tle gerar renda, 
mudando seu ran10 tlc atividade; 

Ili - qualificar os ambulantes ou permissionários no desempenho das ;11ividadcs increntes 1l 
prática do comércio; 

IV - assessorar arnhulunlcs ou pcrrnission;írios a se orgunizaren1 c111 grupos, huscrrndo forrnas 
alternativas que gerem rendas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref.Lei nº 4634/2001 

Art. 33 -

Art. 34• -

Art. 35 -

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

À Secretaria Municipal do Meio Ambiente compete: 

r - fiscalizar e colocar em prática o que dispõe a Legislação Ambiental; 
li - estabelecer diretrizes para uso e ocupação das praças. 

Às entidades representativas dos Ambulantes e Pennissionários e Sindicato do Comércio Varejista 
compete: 

1 -
li -

Orientar os ambulantes e permissionários sobre a aplicação da lei; 
Colaborar com o Poder Público no oferecimento de denúncias sobre o descumprimento 
desta Lei. 

CAPITULO IX 
DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS 

Segundo a ordem de gravidade, a critério da Comissão e em consonância com o Código Sanitário 
Municipal, as infrações aos dispositivos desta lei sujeitam-se às seguintes penalidades: 

1 -
li -

III -
IV-

advertência; 
multa: 
•) 

b) 

o) 

d) 

e) 

de 50 UF!Rs para o ambulante ou permissionário que infringir os incisos 1, II e 
III do artigo 26, e VI do artigo 27 desta lei; 
de 100 UFIRs para o ambulante ou pennissionário que infringir o inciso XI do 
artigo 26 desta lei; 
de 150 UF!Rs para o ambulante ou permissionário que infringir os incisos 1, li e 
Ili do artigo 27 desta lei; 
de 200 UFIRs para o ambulante ou pennissionário que infringir o inciso IV do 
artigo 27 e incisos Ili, IV, V e VI do anigo 36 desta lei; 
de 500 UF!Rs para o ambulante ou permissionário que infringir os incisos V e 
VII do artigo 27 desta lei; 

apreensão do equipamento ou da mercadoria; 
cassação da licença para o exercício da atividade e do respectivo alvará de pennissão. 

A reincidência será punida com a pena imediatamente mais grave, dentre as prescritas neste artigo. 

Caracteriza-se a reincidência como repetição da mesma infração. 

Os equipamentos ou mercadorias apreendidas com o infrator serão recolhidos a local apropriado, 
contra recibo, inutilizando-se os alimentos pereclveis impróprios para consumo, a critério da 
autoridade sanitária cornpetente, sem indenização em relação aos mesmos. 

Os alimentos perecíveis, quando próprios para consumo humano, a critério da autoridade sanitária 
competente, poderão ser destinados a programas e entidades sociais indicados pela Secretaria 
Municipal do Bem-Estar Social. 
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PROC. Nº'_;.e,..Ll4.<..l'"{-j'':;:: 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref.Lei nº 4634/2001 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 36 -

Art. 37 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 38 -

§ 1º 

§ 2º 

Os equip<1mentos e mercadorias não perecíveis apreendidos serão liberados mediante pagamento 
de multa de 50 UFIRs, bem como diária de 5 UF!Rs pelo período em que permanecer sob guarda 
do Municipio. 

Não sendo providenciada a liberação dos bens apreendidos, no prazo máximo de sessenta dias 
contados da intitnação, os mesmos serão vendidos em leilão nos termos do artigo 125 Código 
Tributário Municipal, revertendo-se 50% para a Secretaria do Bem-Estar Social e 50o/o para as 
entidades representativas dos pennissionários e ambulantes. 

Será aplicada pena de cassação da autorização, sem prejufzo das sanções penais cabíveis, ao 
an1bulante ou permissionário que: 

1 -
11 -

Ili · 
IV -
V

Vl -

ceder a terceiros, a qualquer título, seu crut'lo de identificação; 
transferir ou tentar transferir a terceiros sua autorização e respectiva área ou local de 
atuação; 
adulterar ou rasurar, fraudulentamente, documentos necessários ao exercício da atividade; 
agredir servidor no exercício da função; 
resistir à execução do ato legal, mediante violência ao servidor; 
ausentar-se de sua área ou ponto de atuação sem a devida justificativa, por 15 dias 
seguidos ou 30 alternados, no período de um ano. 

Das penas previstas caberá recurso, no prazo de 10 dias contados da notificação da autuação. 

No caso de pena de apreensão de veículos, equipamentos e mercadorias, e de pena de cassação da 
autorização, o recurso não terá efeito suspensivo, ficando o retorno ao exercício da atividade 
condicionado ao provirnento do recurso. 

O permissionário cassado só poderá retomar às atividades após seis meses, submetendo-se à 
pontuação prevista no <1rtigo 5º, porém não terá direito à contagem de tempo prevista no inciso 
VII. 

O pennissionário que infringir o inciso li do artigo 36 perderá o direito à recondução, a qualquer 
ponto. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

No interesse público e para organizar fisicamente o exercício do comércio de ambulantes e de 
permissionários, a Prefeitura poderá reuni-los em espaços públicos ou privados dotados de infra
estrutura e dimensões adequadas, prioriZllndo sua instalação na área central. 

Estes espaços serão destinados a abrigar trabalhadores da Economia Informal de Bauru, podendo 
abrigar postos de serviços, desde que aprovados pela Comissão. 

Não será permitido, em hipótese alguma, mais de um ponto por trabalhador. 
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PROC. Nº-::..g.dl-'iWl..l.. 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref.Lei nº 463412001 

§ 3• 

§ 4º -

Art. 39 -

Art. 40 

Art. 4 l 

No caso de uso de espaço privado, não será cobrada a taxa de uso de solo estipulada no artigo 20, 
desde que o aluguel da área não seja de responsabilidade da Prefeitura . 

. Quando se tratar de área particular, a Prefeitura poderá isentar de pagamento de IPTU, no período 
de sua utilização pelos permissionários, desde que atendidas as exigências da Comissão quanto às 
instalações mínimas e ordem de classificação prevista na presente lei. 

Excluem-se dos efeitos desta lei as atividades que, embora exercidas na vias públicas do 
município, sejam objeto de legislação própria. 

Esta lei será regulamentada no prazo máximo de 60 dias. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei nº 4206, de 21 de fevereiro de 1997, que criou o Centro Municipal de Comércio 
Popular. 

Dauru, 05 de fevereiro de 200 1 

- S. 
JOSÉ ROBER O ANSELMO 

RESPONDENDO PELA SECRETARIA 

RESPONDEND 

D NEGÓCIOS JURIDICOS 

CERI 
PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

      DECRETO Nº 9120 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 
P. 23687/01  Regulamenta a Lei nº 4634 de 05 de fevereiro de 2001. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,  

 
 

DECRETA 
 
 

 
Art.1º - O exercicio do comércio ambulante ou permissionário, conforme disposto no 

artigo 2º da Lei nº 4634 de 05 de fevereiro de 2001, será consentido, a título 
precário e oneroso, por prazo não superior a 1 ano, renovável por igual período, a 
critério da Comissão, após o que, os interessados em continuar exercendo a 
atividade poderão concorrer novamente aos pontos disponíveis através de nova 
classificação prevista no artigo 5º da referida lei. 

 
Art.2º -  A pontuação máxima prevista no artigo 5º da Lei 4634 de 05 de fevereiro de 2001 

obedecerá o seguinte critério: 
 

I.  Pessoa portadora de deficiência física, mental, auditiva, visual, orgânica ou 
múltipla - máximo 20 pontos. 

 
Invalidez 
Permanente 

Discriminação % sobre a 
pontuação 
máxima 

 Perda total da visão de ambos os olhos 100 
 Perda total do uso de ambos os membros superiores 100 
 Perda total do uso de ambos os membros inferiores 100 
 Perda total do uso de ambas as mãos 100 
Perda  
Total 

Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior 100 

 Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés 100 
 Perda total do uso de ambos os pés 100 
 Alienação mental incurável 100 
 Perda total da visão de um olho 30 
Parciais 
Diversas 

Perda total da visão de um olho, quando o requerente já não tiver a 
outra vista 

70 

 Surdez total e incurável de ambos os ouvidos 40 
 Surdez total e incurável de um dos ouvidos 20 
 Mudez incurável 50 
 Fratura não consolidada do maxilar inferior 20 
 Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral 20 
 Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral 25 
 Perda total do uso de um dos membros superiores 70 
 Perda total do uso de uma das mãos 60 
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 Fratura não consolidada de um dos úmeros 50 
 Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares 30 
 Anquilose total de um dos ombros 25 
 Anquilose total de um dos cotovelos 25 
 Anquilose total de um dos punhos 20 
Parcial 
Membros 
Superiores 

Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano 25 

 Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano 18 
 Perda total do uso da falange distal do polegar 9 
 Perda total do uso de um dos dedos indicadores 15 
 Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos  dedos 

médios 
12 

 Perda total do uso de um dos dedos anelares 9 
 Perda total do uso de qualquer falange, excluídas a do polegar: 

indenização equivalente a 1/3 do valor do respectivo dedo 
 

 
II. Composição familiar (morando com o requerente) - máximo 20 pontos. 
a) 1 a 3 dependentes - 10 pontos 
b) 4 a 7 dependentes - 15 pontos 
c) 8 ou mais dependentes - 20 pontos 
 
III. Pessoa desempregada - máximo 20 pontos 
a) com até 40 anos - 10 pontos 
b) com 41 anos ou mais - 15 pontos 
c) com dependentes menores de 16 anos - mais 5 pontos 
 
IV. Adolescente maior de 16 anos - máximo 20 pontos 
a) estudante - 10 pontos 
b) se possuir dependentes - mais 10 pontos 
 
V. Viúvo(a), pensionista e/ou aposentado(a) com até 2 salários mínimos  - 
máximo 20 pontos. 
a) renda até 1 salário mínimo - 15 pontos 
b) renda > 1 salário mínimo até 2 salários mínimos - 5 pontos 
c) com idade superior a 55 anos - mais 5 pontos 
 
VI. Tempo de residência no Município - máximo 20 pontos 
a) < 1 ano - zero 
b) 1 a 5 anos - 10 pontos 
c) > 5 a 10 anos - 15 pontos 
d) > 10 anos - 20 pontos 
 
VII - Tempo de serviço como permissionário, que só será computado no setor onde 
desenvolveu a atividade e nos 5 primeiros anos a partir da primeira avaliação - 
máximo 50 pontos 
a) menos de 6 meses – zero ponto 
b) > 6 meses a 1 ano - 5 pontos 
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c) > 1 ano a 2 anos - 15 pontos 
d) > 2 a 3 anos - 20 pontos 
e) > 3 a 4 anos - 35 pontos 
f) > 4 anos - 40 pontos 
g) se optar pelo mesmo ponto - mais 10 pontos 

 
§ 1º  A comprovação, para efeito da pontuação no inciso I do presente artigo, será feita 

através de Atestado Médico. Em caso de dúvida a Comissão poderá requerer à 
Secretaria Municipal de Saúde junta médica para realização de perícia. 

 
§ 2º  Para efeitos dos incisos II, III e IV do presente artigo, serão considerados 

dependentes os que atenderem aos requisitos estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal. 

 
§ 3º  Serão considerados desempregados aqueles sem registro em Carteira de Trabalho 

ou vínculo empregatício com qualquer órgão público federal, estadual ou 
municipal. 

 
Art. 3º -  As bancas de jornais e revistas referidas no artigo10, inciso IV e artigo 14, inciso 

IV, todos da Lei nº 4634/01, deverão atender o disposto em legislação específica. 
 
Art. 4º -  As bancas situadas em calçadas não poderão ultrapassar a largura máxima de 0,80 

m, sendo seu comprimento máximo determinado pela Comissão em função da 
dimensão do ponto definido em um mapa específico do setor. 

 
Art. 5º -  Os pontos referidos no artigo 18 da Lei nº 4634/01, estão separados por setor, para 

efeito de inscrição e pontuação, conforme relação abaixo. 
I. Setor 1 - Centro Principal : quadrilátero limitado pela Av. Rodrigues Alves, Rua 

Araujo Leite, Rua 1º de Agosto avançando por 50 m nas transversais em direção à 
Rua Ezequiel Ramos, Praça das Bandeiras. 

 
 a) Pontos em calçadas, destinados somente à venda dos produtos definidos no 

artigo 10, incisos II, III, V e VII, da Lei nº 4634/01:  120 pontos  
 b) Pontos na via pública, destinados somente à venda dos produtos definidos no 

artigo 10, inciso I, da Lei nº 4634/01: 42 pontos 
 
 II. Setor 2 - Hospital de Base e imediações: 

a) Serão admitidos pontos em calçadas e vias públicas, em vagas de 
estacionamento regulamentado, após análise específica por parte da Comissão. 

 
 III. Setor 3 - Centro Expandido: área compreendida entre linha férrea, Av. Duque 

de Caxias, Av. Nações Unidas, excetuando Setor 1 e Setor 2. 
a) serão admitidos pontos em calçadas e vias públicas, em vagas de 
estacionamento regulamentado, após análise específica por parte da Comissão. 
 
 IV. Setor 4 - Hospital de Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais (Centrinho) 
a) Serão admitidos pontos em calçadas e vias públicas, em vagas de 
estacionamento regulamentado, após análise específica por parte da Comissão. 
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 V. Setor 5 - Av. Getúlio Vargas 
a) Serão admitidos pontos em calçadas e nas vias públicas, em vagas de 
estacionamento regulamentado, após análise específica por parte da Comissão, 
exceto no trecho lindeiro ao Aeroporto que será objeto de tratamento específico. 
 
 VI. Setor 6 - Mary Dota: Av. Marcos de Paula Rafael e transversais 
a) Serão admitidos pontos em calçadas e vias públicas, em vagas de 
estacionamento regulamentado, após análise específica por parte da Comissão. 
 
 VII. Setor 7 – Unesp – Universidade Estadual de São Paulo 
a) Serão admitidos pontos em calçadas e vias públicas, em vagas de 
estacionamento regulamentado, após análise específica por parte da Comissão. 
 
 VIII. Setor 8 – Unip – Universidade Paulista 
a) Serão admitidos pontos em caçadas e vias públicas, em vagas de 
estacionamento regulamentado, após análise específica por parte da Comissão. 
 
 IX. Setor 9 - Lanchódromo (quadra 2-405-15) 
a) Pontos destinados a venda de produtos definidos no artigo 10, inciso I, da Lei 
nº 4634/01,  com dimensões a serem definidas pela Seplan em projeto específico, 
que serão ocupados somente após a execução das obras de reforma necessárias. 
 
 X. Setor 10 - Bairros, segundo divisão do mapa específico. 
a) Serão admitidos pontos em calçadas e vias públicas, em vagas de 
estacionamento regulamentado, após análise específica por parte da Comissão. 
 
 XI. Setor 11 - Praças 
a) Praça da Paz - 11 pontos 
b) Praça Rui Barbosa - 12 pontos 
c) Praça dos Expedicionários - 4 pontos 
d) Praça 9 de Julho - 1 ponto 
e) Praça Alcides Pasquarelli - 10 pontos 
f) Praça D. Pedro II - 4 pontos 

 
§ 1º   Em praças e logradouros públicos os equipamentos deverão ser removíveis e só 

permanecerem em seus pontos durante o exercício da atividade, exceto no 
Lanchódromo. 

 
§ 2º     Nas praças não discrimindas no inciso XI  do presente artigo, os pontos serão 

definidos pela Comissão, conforme solicitações. 
 
§ 3º   Na Praça Portugal e demais logradouros públicos onde houver interesse da 

Administração para instalação de equipamentos fixos, será feita licitação onerosa 
dos pontos segundo diretrizes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ouvida 
a Comissão. 
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Art. 6º -  Não serão permitidos mais de 2 (dois) auxiliares por ponto ou equipamento. 
Independente do número de auxiliares o titular da permissão deverá exercer a 
atividade pessoalmente. 

 
Art. 7º -  A Comissão estabelecerá periodicamente os prazos para inscrição de interessados 

em trabalhar como ambulante ou permissionário em espaços públicos do 
Município, que serão divulgados através do Diário Oficial. 

 
Art. 8º -  Os casos omissos serão analisados pela Comissão e a decisão publicada através do 

Diário Oficial. 
 
Art. 9º -  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Bauru, 28 de dezembro de 2001. 
 
 
 

NILSON COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

LUIZ PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

MARIA HELENA CARVALHO RIGITANO 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 
 
 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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   DECRETO Nº 9276, DE 20 DE SETEMBRO DE 2002 
P.28652/02 Altera o inciso I do artigo 5º  do Decreto nº 9120, 

de 28 de dezembro de 2001. 
 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 
da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
 

D E C R E T A 
 
Art.   1º   - O inciso I do artigo 5º  do Decreto nº 9120, de 28 de dezembro de 2001 passa a ter a seguinte 

redação: 
 

“Art.  5º  - ... 
I - Setor 1 – Centro Principal Expandido – quadrilátero compreendido pela Rua 

Bandeirantes, Rua Araújo Leite, Rua Ezequiel Ramos avançando 50 m nas transversais 
em direção a Rua Presidente Kennedy, Praça das Bandeiras e Avenida Pedro de Toledo, 
incluindo Praça Rui Barbosa e Praça D. Pedro II. 

 
a) Pontos em calçadas destinados à venda dos produtos definidos no artigo 10, 

inciso I quando já embalados e sem necessidade de manipulação e incisos II, III, 
V e VII da Lei nº 4634/01; 

 
b) Pontos nas vias públicas, destinados somente à venda dos produtos definidos no 

artigo 10, inciso I da Lei nº 4634/01”. (NR) 
 
Art.   2º   - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
  Bauru, 20 de setembro de 2002  
 
 
 

NILSON COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

LUIZ PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

MARIA HELENA CARVALHO RIGITANO 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 
 
 
 

DENISE A. REGINA TAVARES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. Nº 23425/07    DECRETO N° 10777, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008 
Acrescenta Inciso no artigo 5º do Decreto nº 9120, de 28 de 
dezembro de 2001, que regulamenta a Lei nº 4634, de 05 de 
fevereiro de 2001, a qual dispõe sobre as atividades de 
ambulantes e de permissionários no Município de Bauru. 

 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

 
 

DECRETA: 
 
Art. 1°  -  Fica acrescentado o Inciso XII no artigo 5º do Decreto nº 9120, de 28 de dezembro de 2001, 

que regulamenta a Lei nº 4634, de 05 de fevereiro de 2001, com a seguinte redação: 
 

“Art. 5º:  - (...) 
 

XII –  Setor 12 – Poupatempo – Alimentos 
 

a)  Rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, quarteirão 01, lado par 
– dois pontos; 

 
b) Rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, quarteirão 01, lado 

ímpar – um ponto.” (AC) 
 
Art. 2°  -  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  Bauru, 25 de novembro de 2008. 
 
 
 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

LEANDRO DIAS JOAQUIM 
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO 

 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 

 
 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 




