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D E C R E T O 

Nº 7542/2019 

 

“Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 
2494/17, referente às normas relativas ao 
comércio ambulante no Município e 
revogação do Decreto Nº 7068 /2017”. 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais e 

considerando a necessidade de organizar e regulamentar a Lei 2494/17, que trata sobre o Comércio ambulante, 

 

D E C R E T A: 

Artigo 1º. Os mobiliários empregados no exercício do comércio ambulante deverão ser instalados 

na frente do carrinho e não poderão exceder a largura do mesmo, conforme anexo I. 

Artigo 2º. Os mobiliários não poderão exceder a metade da faixa de areia disponível da praia, 

utilizando-se como parâmetro a maior maré do dia. 

Artigo 3º. Os carrinhos e equipamentos utilizados pelos ambulantes da Classe I-A deverão 

respeitar a distância mínima de 7 (sete) metros entre um carrinho e outro.  

Artigo 4º. Para os ambulantes da classe I-A fica determinado a número máximo de cadeiras e 

guarda-sóis em cada praia, conforme tabela abaixo: 

PRAIA GUARDA SOL CADEIRAS 

CANTO DO MAR 04 16 

JARAGUÁ 04 16 

ENSEADA 04 16 

CIGARRAS 10 40 

SÃO FRANCISCO 04 16 

PORTAL DA OLARIA 04 16 

ARRASTÃO 04 16 

PONTAL DA CRUZ 04 16 
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PRAIA DESERTA 04 16 

PORTO GRANDE 04 16 

PRAIA PRETA (C.N.) 04 16 

PITANGUEIRAS 04 16 

BAREQUEÇABA 20 80 

GUAECÁ 20 80 

TOQUE TOQUE PEQUENO 20 80 

SANTIAGO 20 80 

TOQUE TOQUE GRANDE 20 80 

PAÚBA 20 80 

MARESIAS 20 80 

BOIÇUCANGA 10 40 

CAMBURY 10 40 

BALEIA 10 40 

BARRA DO SAHY 10 40 

PRAIA PRETA (C.S.) 10 40 

JUQUEY 10 40 

BARRA DO UNA 10 40 

ENGENHO 10 40 

JURÉIA 10 40 

BORACÉIA 10 40 

 

Artigo 5º. O licenciamento eventual de Food Truck, Classe XV, passará por análise e será 

autorizado pela Comissão de Eventos normatizada criado por meio do Decreto 6793/2017 composta por 

membros das Secretarias da Fazenda, Turismo, Administração e Gabinete. 

§1º - O licenciamento não poderá exceder o período 90 (noventa) dias, podendo ser renovado 

após 60 (sessenta) dias do término da licença anterior. 



  

 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

3 

 

§2º - Os pontos de estacionamento não poderão conflitar com feiras de alimentação já existentes, 

restaurantes e similares. 

Artigo 6º. As licenças para o comércio ambulante deverão ser solicitadas por meio de 

Requerimento protocolado junto à Divisão de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda, com 

os seguintes documentos: 

I – Pessoas Físicas: 

a. Cópia do RG; 
b. Cópia do CPF; 
c. Cópia de comprovante de residência no Município; 
d. Atestado de antecedentes criminais; 
e. Cópia do Titulo eleitoral com domicílio eleitoral no município de São Sebastião, pelo prazo 
mínimo de 05 (cinco) anos; 
f. 01 (uma) foto 3x4; 
g. Carteira de saúde a certificado de curso de manipulação de alimentos, para aqueles que 
comercializem gêneros alimentícios. 

 

II – Veículos automotores: 

a. Cópia do RG; 
b. Cópia do CPF; 
c. Cópia de comprovante de residência no Município; 
d. Atestado de antecedentes criminais; 
e. Cópia do Titulo eleitoral com domicílio eleitoral no município de São Sebastião, pelo prazo 
mínimo de 05 (cinco) anos; 
f. 01 (uma) foto 3x4; 
g. Carteira de saúde a certificado de curso de manipulação de alimentos, para aqueles que 
comercializem gêneros alimentícios. 
h. Cópia do documento do veículo; 
i. ART do veículo. 
j. Veículo licenciado no Município de São Sebastião.  

 

III – Licença Eventual Classe V (Redes, Mantas): 

a. Cópia do RG; 
b. Cópia do CPF; 
c. Atestado de antecedentes criminais; 
d. 01 (uma) foto 3x4. 

 

IV – Licença Eventual Classe XV (Food Truck): 
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a. Requerimento (Informando o local pretendido e o período da atividade); 
b. Cópia do RG; 
c. Cópia do CPF; 
d. Atestado de antecedentes criminais; 
e. 01 (foto) foto 3x4; 
f. Carteira de saúde 
g. Certificado de curso de manipulação de alimentos, para aqueles que comercializem gêneros 
alimentícios 
h. Cópia do documento do veículo; 
i. ART do veículo. 

 

IV – Pessoa Jurídica: 

a. Cópia do CNPJ; 
b. Cópia do Contrato Social; 
c. Cópia do Alvará de Funcionamento; 
d. Cópia do Alvará Sanitário da empresa; 
e. Cópia do RG e CPF do responsável legal da empresa; 
f. Cópia do documento do veículo (para classe VIII); 
g. ART do veículo (para classe VIII). 

 

Artigo 7º. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, somente o processo administrativo que 

envolva o comércio de gêneros alimentícios, dependerá da análise da Secretaria Municipal de Saúde para a 

expedição do Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária. 

§1° – Ao requerente do processo de que trata o caput compete o pagamento de quaisquer taxas 

cobradas pela Vigilância Sanitária nos termos das normas por esta definida. 

§2° - Os requerentes, Pessoas Jurídicas, também deverão recolher as taxas determinadas pela 

Vigilância Sanitária incidentes sobre cada licenciamento independentemente do pagamento de valores 

relacionados à instalação e funcionamento da sede da empresa. 

Artigo 8°. O titular da licença ambulante deverá solicitar o cadastramento de prepostos junto à 

Divisão de Fiscalização de Posturas, apresentando os seguintes documentos dos mesmos: 

a. Cópia do RG; 

b. Cópia da certidão de nascimento, quando se tratar de parente; 

c. Cópia da certidão de casamento ou declaração com duas testemunhas com firma reconhecida, 

para os casos de cônjuge ou companheiro (a); 

d. Cópia do CPF; 

e. Cópia de documento comprovante de residência; 

f. Atestado de antecedentes criminais; 
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g. Certificado de curso de manipulação de alimentos; 

h. 02 (duas) fotos 3x4; 

i. Carteira de saúde para aqueles que comercializem gêneros alimentícios. 

 

Artigo 9°. O titular da licença ambulante deverá solicitar o cadastramento de ajudantes junto à 

Divisão de Fiscalização de Posturas, apresentando os seguintes documentos dos mesmos: 

a. Cópia do RG; 

b. Cópia do CPF; 

c. Cópia de documento comprovante de residência; 

d. Atestado de antecedentes criminais; 

e. 02 (duas) fotos 3x4; 

f. Carteira de saúde para aqueles que comercializarem gêneros alimentícios; 

g. Autorização prevista no parágrafo único do artigo 30 da Lei nº 2494/17, para os maiores de 16 

e menores de 18 anos; 

h. Comprovante de matrícula escolar para maiores de 16 anos e menores de 18 anos.  

 

Artigo 10. Os titulares da licença de ambulante deverão solicitar sua renovação por meio de 

solicitação formalizada junto ao sistema eletrônico denominado PROCAD através do endereço eletrônico 

https://saosebastiao.iibr.com.br/login.php, instruída com os documentos determinados no artigo 6° e seus 

respectivos incisos, devendo juntar, também, uma cópia do Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária aqueles 

que, exclusivamente, comercializarem gêneros alimentícios. 

§1°- Deverão ser apresentados quaisquer outros documentos necessários, por razão de alteração 

de dados cadastrais. 

§2° - No momento da solicitação da renovação também deverão ser juntados os documentos dos 

prepostos e/ou ajudantes relacionados nos artigos 8° e 9° respectivamente, devidamente atualizados. 

Artigo 11. Somente serão renovadas as licenças ambulantes dos titulares que comprovarem a 

residência no município, mediante a constatação da Divisão de Fiscalização de Posturas e domicílio eleitoral no 

município, conforme prazo mínimo estabelecido na Lei n°2494/2017. 

Artigo 12. A solicitação de renovação da licença ambulante deverá ocorrer nos seguintes 

períodos: 
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PERÍODO BAIRROS 

01 A 31 DE MARÇO CANTO DO MAR, JARAGUÁ, ENSEADA, CIGARRAS, SÃO FRANCICO, 
PORTAL DA OLARIA, ARRASTÃO 

01 A 30 DE ABRIL PONTAL DA CRUZ, PRAIA DESERTA, PORTO GRANDE, CENTRO, 
OLARIA 

01 A 31 DE MAIO TOPOLÂNDIA, ITATINGA, VARADOURO, PRAIA PRETA 

01 A 30 DE JUNHO PRAIA GRANDE, PITANGUEIRAS, BAREQUEÇABA, GUAECÁ, T.T. 
GRANDE, T.T. PEQUENO 

01 A 31 DE JULHO SANTIAGO, PAÚBA, MARESIAS 

01 A 31 DE AGOSTO BOIÇUCANGA, CAMBURY, BALEIA 

01 A 30 DE SETEMBRO BARRA DO SAHY, PRAIA PRETA, JUQUEÍ 

01 A 31 DE OUTUBRO BARRA DO UNA, ENGENHO, JURÉIA, BORACÉIA 

 

Artigo 13. Mediante deferimento do licenciamento ou renovação pelas Secretarias da Fazenda e 

Saúde a licença será expedida a licença ou renovada, devendo os interessados recolher a Taxa de Licença 

Ambulante, definida por classe, conforme §1º do artigo 44 da Lei 2.494/2017.  

                           

§1°- O pagamento da Taxa devida far-se-á de uma só vez no ato do licenciamento para licenças 

novas e no mês de renovação da licença. 

§2° - Fica facultado a todos requerentes, a opção de pagamento, até 31 de janeiro de cada ano, 

da Taxa de Licença Ambulante em 03 (três) parcelas com vencimento nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

independentemente do mês de renovação da licença, benefício este válido para pagamento da Taxa referente 

ao exercício de 2020 em diante. 

§3° - A Taxa de Licença Ambulante para atividades eventuais deverá ser recolhida em uma única 

parcela no ato do licenciamento.  

§4°- A quitação dos débitos referente à licença será requisito obrigatório para a sua renovação. 

Artigo 14. A entrega da licença para comércio ambulante será acompanhada dos crachás do 

titular, preposto e ajudante, conforme o caso, bem como adesivo oficial o qual deverá ser afixado em local visível 

junto ao equipamento autorizado para o exercício da atividade. 
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Parágrafo único. Os carrinhos utilizados para o exercício da atividade de comércio de sorvetes 

por Pessoas Jurídicas receberão lacre de identificação a ser instalado pela Divisão de Vigilância Sanitária da 

Secretaria de Saúde. 

Artigo 15. Preenchidas as vagas estabelecidas no Anexo I da Lei 2494/17, e caso haja interesse, 

poderá o requerente ser incluído em fila de espera, devendo recolher a taxa, definida por classe, conforme §1º 

do artigo 44 da Lei 2.494/2017. 

Parágrafo único - Vencido o prazo de 02 (dois) anos poderá o requerente, mediante o pagamento 

da taxa, renovar por igual período a permanência na fila de espera. 

Artigo 16. Os titulares, prepostos e ajudantes deverão fazer uso do uniforme, obedecendo à 

disposição das cores e arte gráfica, conforme anexo II. 

§1 º – A disposição das camisetas será da seguinte forma: frente e costas de cor branca, sendo 

que na frente do lado esquerdo em cor azul deverá conter o nome da praia e do município e do lado direito 

opcionalmente o logotipo do licenciado, nas costas o nome da praia e do município, as mangas de cor amarela, 

sendo que no lado esquerdo deverá ter o símbolo turístico do município e do lado direito o brasão municipal, 

sendo todos os símbolos descritos de cor azul. 

§2º - Será disponibilizada a arte gráfica para todas as empresas que se interessarem em fornecer 

o uniforme, ficando as mesmas obrigadas a realizar cadastro junto a Divisão de Tributação. 

Artigo 17. Os alimentos que não forem manipulados no local tais como frituras, porções e 

aperitivos, deverão ter procedência de local licenciado pela Vigilância Sanitária. 

Parágrafo único - Para comprovação de procedência deverá ser apresentado um termo ou 

documento firmado entre o titular da licença e o estabelecimento licenciado para comercialização dos referidos 

alimentos. 

Artigo 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 19. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto n° 7068 /2017. 

 

 
São Sebastião, 10 de julho de 2019. 

 
 

 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


