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DECRETO N.º 3170/2005
“Altera o Decreto n.º 2957, de 31 de
agosto de 2004, que regulamenta a Lei
n.º 1680/04, referente às normas
relativas ao Comércio Ambulante no
Município.”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito  de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais,

D E C R E T A :

Artigo 1º - Ficam revogadas a letra “g” do inciso II do
artigo 1º, e a letra “d” do inciso II do artigo 5º do Decreto 2957/04.

Artigo 2º - Fica alterado o parágrafo 3º, do artigo 1º, do
Decreto n.º 2957/04, o qual passa a ter a seguinte redação:

“Parágrafo 3º - Ficará sob a responsabilidade das Pessoas
Jurídicas a aquisição de carteira de saúde, a realização do
Curso de Capacitação de ambulantes, e apresentação de RG e
02 fotos 3x4 de seus funcionários, junto à Divisão de
Tributação para a confecção dos crachás de identificação de
uso obrigatório, conforme determinado pela letra “b” do artigo
31 da Lei n.º 1680/04.

Artigo 3º -  Fica criado o Parágrafo 3º, do artigo 5º do
Decreto n.º 2957/04, o qual passa a ter a seguinte redação:
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Parágrafo 3º - Ficará sob a responsabilidade das Pessoas
Jurídicas a atualização da carteira de saúde e do Curso de
Capacitação de ambulantes, bem como a apresentação de RG e
02 fotos 3x4 de seus funcionários, junto à Divisão de
Tributação para a confecção dos crachás de identificação de
uso obrigatório, conforme determinado pela letra “b” do artigo
31 da Lei 1680/04.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 08 de setembro de 2005.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
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