
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Mariúo

Lei Municip al n' 2.243 12020

Dispõe sobre a atividade de comércio eventual
no âmbito do Município de Saldanha Marinho,
RS, e dá outras providências.

Volmar Telles do Amaral, Prefeito Municipal de Saldanha Marinho,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. lo O comércio eventual realizado através de vendedor ambulante somente
poderá ser exercido no âmbito do Município após o licenciamento pela Prefeitura
Municipal, que fornecerá licença provisória nos termos desta legislação.

Parágrafo único. A licença a que se refere o presente artigo será concedida em

conformidade com as prescrições da legislação vigente.

AÍt.2o Na licença conceclida deverá constar os seguintes elementos, sem prejuízo de

outros que vierem a ser posteriormente estabelecidos.

I - Número da inscrição do CPF ou CNPJ

II - Endereço do comerciante ou responsável.

III - Nome, razão social, ou denominação sob cuja exerce o comércio ambulante

IV - Espécies dos produtos a serem comercializados e placa do veículo se for o caso.

Art. 3o O exercício da atividade eventual de comércio ambulante no Município de

Saldanha Marinho, sem o devido licenciamento, demandará a imposição da

respectiva multa, no valor correspondente até 05 (cinco) Valor de Referência
Municipal (VRM) vigente à época, para cada autuação.

§ l" A multa prevista neste artigo deverá ser paga no ato da autuação, momento em
que será expedido o recibo de pagamento. Em não havendo o pagamento, a
mercadoria será apreendida, estanclo os agentes públicos autorizados a solicitar
apoio de força policial.

§ 2" Na apreensão de produtos perecíveis o infrator terá o prazo de 24 (vinte e

quatro) horas para regularizar a situação.

§ 3" A não regularizaçáct no prazo anteriormente estipulado, acarretará a apreensão
definitiva dos produtos, os quais ficarão a disposição do Poder Publico que, após a

verificação da vigilância sanitária, poderá efetuar a doação às instituições municipais
(hospitais, Escolas, Creches, dentro outros).
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§4" Na apreensão de produtos não perecíveis, o infrator terá o prazo de até 05 (cinco)
dias úteis para proceder na regularizaçáo, Após, não havendo a regularização, os
produtos apreendidos poderão ter a mesma destinação descrita no parágrafo anterior.

Art. 4o O licenciamento será sempre a título precário, podendo ser provisório ou
temporário, a critério do Município, que estabelecerá a localizaçáo, dias e limites de
uso do licenciado, que pagará as taxas conforme a tabela abaixo:
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O EVENTUAL
POR DIA

I - Artefatos de couro

- Revistas, livros e jornais

- Roupas feitas, cama,

banho e congêneres

0 - Capas para veículos e

2 - Móveis de madeira, vime

14-Sonetesepicolés

- Brinquedos e artigos para

- Frutas ou hortaliças (até

- Frutas ou hortaliças (mais

- Louças, ferragens e

de plásticos e de i 2

- artigos não especificados

YRM RS

2 ,70

2

1 57,35

)

5 - Gêneros alimentícios 2 14,70

L4,70

015 28,70

3

) - Redes, chapéus e

congêneres
I 57,35

I 57,35

tl - Mudas de árvores
lrutíferas, flores e

:orrelatados

) 14r70

3 72,05

I 57,35

I 57,35
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Art. 5o O valor referente à taxa de licenciamento será cobrado para cada
especificação, cabendo ao setor competente proceder no enquadramento cabível.

Art. 6o Fica instituído no âmbito do Município, o "Fiscal Cidadão", o qual poderá
efetuar denúncias referente ao comércio ambulante ilegal para o número (55)
991882157, ficando garantido o anonimato do denunciante.

Art.7o Como forma de garantir a publicidad.e e divulgação da referida Lei Municipal,
providenciar-se-á a colocação de placas em locais estratégicos do território do
Município como forma de divulgar a presente noÍrna, bem como as consequências do

cumprimento.não

Art. 8o Essa Lei entrará em
disposições em contrário, em
181612015 e, para sua melhor
Municipal.

ur*o, nu data de
especial as Leis
aplicação, poderá

ão, revogando as

" 483/1998 e no

tada por Decreto

de2Q20.

Registre-se e Publique-se.

sua publi
Municipa!
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