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DECRETO Nº 359, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

 

Regulamenta o exercício do comércio 

ambulante em vias e logradouros 

públicos e dá outras providências. 

 

 

O Prefeito Municipal de Diamantina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre a regulamentação específica da atividade do 

comércio ambulante na cidade de Diamantina. 

 

Art. 2º. Considera-se vendedor ambulante, para fins deste Decreto, a pessoa física ou 

jurídica que exerce por conta própria e sem localização fixa, a atividade temporária de venda a 

varejo de mercadorias realizada em vias e logradouros públicos. 

 

Art. 3º. Possuirá prioridade para a concessão do direito de exploração do espaço 

público o ambulante que estiver registrado como Microempreendedor Individual – MEI, de 

acordo com a Lei do Simples Nacional. 

 

Art. 4º. Os ambulantes optantes pelo Simples Nacional fazem jus à isenção de taxas, 

nos termos da lei. 

 

Art. 5º. As atividades informais de comércio ambulante em logradouros públicos 

somente poderão ser realizadas nos dias e nos horários fixados no Alvará de Autorização. 
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Art. 6º. O Alvará de Autorização para o comércio ambulante é de caráter pessoal e 

intransferível, e concedido a título provisório, devendo a Administração Pública Municipal 

decidir sobre o seu pedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 7º. Cada ambulante só poderão possuir uma única licença, não podendo o cônjuge, 

companheiro e filhos possuir outra licença. 

 

Art. 8º. O exercício de comércio ambulante em logradouros públicos somente será 

admitido mediante autorização expressa do Prefeito Municipal, e licença outorgada pela 

Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

Art. 9º. As licenças serão concedidas em número limitado, fixado pela Secretaria 

Municipal de Fazenda e aprovado pelo Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo único. As vagas serão demarcadas pela Diretoria de Fiscalização e Posturas 

da Prefeitura Municipal de Diamantina, em obediência ao disposto no Anexo I deste Decreto, 

devendo ser ocupadas somente por vendedores ambulantes. 

 

Art. 10. A venda de trabalhos artísticos pelo artesão é aquela exercida em caráter 

eventual, em período descontínuo e que tenha cunho educativo, cultural ou artístico. 

 

Art. 11. Somente será permitida a comercialização de peças de artesanatos feitas por 

artesãos previamente cadastrados na Diretoria de Fiscalização e Posturas. 

 

Art. 12. No Centro Histórico definido pelo IPHAN somente será permitida a atividade 

dos ambulantes nos locais e horários estabelecidos no Anexo II deste Decreto, desde que não 

embarace a circulação de pedestres ou o trânsito em geral e que não seja exercida em frente de 

estabelecimentos comerciais, a critério dos órgãos competentes. 

 

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Diamantina poderá alterar, a qualquer 

momento, a localização dos vendedores ambulantes, caso o funcionamento da atividade se torne 

prejudicial à circulação de pedestre, trânsito de veículos, à estética dos logradouros públicos ou 

por outros motivos considerados de interesse público, devidamente fundamentado. 
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Art. 13. A Prefeitura Municipal de Diamantina poderá conceder licença, em caráter 

excepcional, desde que atenda às exigências da Lei Complementar nº 009, de 23 de dezembro 

de 1993, e suas alterações posteriores – Código de Posturas, para exploração do espaço público 

por ambulante em datas específicas, como Carnaval, Vesperata, Ano Novo, entre outras, nas 

vias urbanas da cidade, ouvida a Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio. 

 

 Parágrafo único. Somente será concedida licença por ocasião de festas tradicionais, 

desde que o pedido seja protocolado na Secretaria Municipal de Fazenda, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias da realização do evento, e devidamente autorizada pelo Prefeito 

Municipal. 

 

Art. 14. Serão demarcadas as áreas consideradas necessárias ao exercício das atividades 

do comércio ambulante, levando-se em consideração os seguintes requisitos: 

I. A freqüência de pessoas que permitam o exercício da atividade; 

II. A existência de espaços livres para a exposição de mercadorias. 

 

Art. 15. O Alvará de Licença especificará o produto a ser comercializado em: 

I. Gêneros alimentícios, respeitando-se as normas de vigilância 

sanitária; 

II. Gêneros alimentícios industrializados a serem definidos pela 

Administração Pública Municipal; 

III. Trabalhos artísticos, artesanais e manuais; 

IV. Outros, mediante aprovação da prefeitura. 

 

Parágrafo único. O mesmo ambulante poderá combinar a especificação do 

produto a ser comercializado em até dois incisos deste artigo, respeitando-se a 

similaridade entre todos os produtos a serem comercializados. 

 

Art. 16. O comércio ambulante poderá ser exercido através de: 



 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

Rua da Glória, 394 - Centro – Diamantina-MG CEP 39.100-000 – Minas Gerais. 
Telefone: (38) 3531-9220  – e-mail: governo@diamantina.mg.gov.br 

 
 

I. Carrocinha ou triciclo, de acordo com modelo aprovado pela 

Diretoria de Fiscalização e Posturas da Secretaria Municipal de 

Fazenda, em obediência ao disposto no Anexo III deste Decreto; 

II. Isopor ou similar; 

III. Barraca padronizada a ser estabelecida pela Administração Pública 

Municipal; 

IV. Outro meio definido pela prefeitura. 

 

Art. 17. Todo ambulante deverá zelar pela limpeza no entorno do seu ponto de 

trabalho, sob pena de incidência das sanções previstas no Código de Posturas do 

Município. 

 

Art. 18. Nenhum ambulante poderá emitir sinais sonoros para chamar atenção 

para a venda do seu produto. 

 

Art. 19. É proibido ao vendedor ambulante expor ou depositar mercadorias e 

utensílios: 

I. Nos passeios e canteiros; 

II. Em frente à entrada de edifícios e repartições públicas, escolas, 

hospitais, estabelecimentos bancários, templos religiosos, de 

monumentos públicos e bens tombados; 

III. A menos de 10m (dez metros) de semáforos e dos pontos de 

transportes coletivos; 

IV. A menos de 20 m (vinte metros) de estabelecimentos que 

desenvolvam o mesmo tipo de atividade no campo formal; 

V. Em frente a portões de entrada e saída de veículos; 

VI. Em áreas que possam perturbar a visão dos condutores de veículos; 

VII. Em locais que comprometam a estética urbana, histórica, paisagística, 

a higiene, a preservação do meio ambiente, a tranquilidade pública e 

a segurança da população; 
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VIII. Em postes, árvores e muros para expor os seus produtos; 

 

Art. 20. Em nenhuma hipótese será permitido o comércio ambulante nas 

seguintes condições: 

I. Mercadorias no chão, espalhadas sobre lonas, plásticos e papelões; 

II. Penduradas em grades ou em cordas tipo varal; 

III. Em carrinho de mão; 

IV. Em barracas ou bancas com cobertura tipo sombreiro; 

V. No interior de equipamentos de transporte coletivo; 

VI. Nas carrocerias de veículos. 

 

Art. 21. O comércio ambulante está sujeito à legislação fiscal e sanitária do 

município. 

 

Art. 22. As penalidades previstas pelo descumprimento deste Decreto são as 

estabelecidas na Lei Complementar nº 009 de 23 de dezembro de 1993. 

 

Art. 23. Toda mercadoria recolhida pelo órgão público competente por motivo 

de infração deverá ter auto de apreensão, contendo: 

I. O nome do funcionário público autuante com sua matricula; 

II. O nome do ambulante com o número da sua licença ou alvará; 

III. O motivo da apreensão; 

IV. A lista de todas as mercadorias apreendidas. 

 

Art. 24. As mercadorias apreendidas que forem perecíveis terão a destinação 

prevista na legislação pertinente. 

 

Art. 25. Os vendedores que comercializam os produtos alimentícios estão 

sujeitos à apresentação de Licença Sanitária, expedida pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 
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Art. 26. É proibida a venda de pescados, vísceras, miúdos e carnes de qualquer 

espécie, mesmo em veiculo motorizado, por ambulante, exceto carnes preparadas para 

consumo imediato e desde que obedecidas as normas de vigilância sanitária. 

 

Art. 27. Os atuais vendedores ambulantes que comercializam produtos em vias 

urbanas da cidade serão transferidos para a praça localizada ao lado da Praça de 

Esportes, ressalvadas as atividades autorizadas para a Rua da Quitanda, Beco da Tecla e 

Praça do Mercado, e deverão observar a padronização prevista no Anexo IV. 

 

§ 1º. As atividades dos ambulantes previstos no caput deste artigo somente serão 

permitidas nos dias e horários constantes do Anexo II deste Decreto. 

 

§ 2º. Na Rua da Quitanda, no Beco da Tecla e na Praça do Mercado, somente 

será permitido o comércio de produtos artesanais ou feitos manualmente e alimentos, 

ouvida a Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio. 

 

Art. 28. Os vendedores ambulantes que comercializarem verduras e frutas terão 

obrigatoriamente de colocar lixeiras em seu ponto de comércio. 

 

Art. 29. É expressamente proibido aos ambulantes pernoitarem no seu ponto de 

comércio e no seu entorno. 

 

Art. 30. As barracas a serem utilizadas pelos ambulantes deverão seguir a 

padronização prevista no Anexo IV deste Decreto. 

 

Parágrafo único. Será concedido o prazo de 90 (noventa) dias para ser feita a 

padronização mencionada no caput deste artigo. 
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Art. 31. A vigilância dos locais autorizados pela Prefeitura Municipal de 

Diamantina será de responsabilidade da Guarda Civil Municipal. 

 

Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o 

Decreto nº 224, de 19 de julho de 2010. 

 

 

Diamantina-MG, 17 de dezembro de 2015. 

 

 

Paulo Célio de Almeida Hugo 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

DELIMITAÇÃO DAS VAGAS 

(layout das praças e das ruas onde será permitida a atividade do ambulante) 
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ANEXO II 

 

LOCAIS PERMITIDOS DIAS E HORÁRIOS PERMITIDOS 

Rua da Quitanda e Beco da Tecla 
Domingo, durante o evento “Café no Beco” e 

atividades relacionadas com o evento 

Praça do Mercado 

Sexta-feira, de 19:00 às 00:00. 

Sábado, de 07:00 às 15:00. 

Domingo, de 07:00 às 15:00. 

Praça ao lado da Praça de Esportes Segunda-feira a sábado, de 07:00 às 20:00 
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ANEXO III 

 

DEFINIÇÃO DO OMBRELONE DAS CARROCINHAS E TRICICLOS 
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ANEXO IV 

 

PADRONIZAÇÃO DAS BARRACAS 

 

 

 

 


