
                                                 

DECRETO Nº 0327/2016 
Em 14 de dezembro  de 2016 

 
 
Altera o Decreto 274/2016 e passa a 
estabelecer o alvará para atividade ambulante. 
 

 
   PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais e, 
 
    D E C R E T A:  
 

    Art. 1° - O Decreto 0274, de 24 e novembro de 2016, passa a vigorar acrescido dos 

arts. 4-A e 4B, que seguem: 

 “Art. 4-A.- Será concedido Alvará para Atividades Ambulantes ao comerciante ambulante ou prestador 

de serviços ambulantes, que exerce atividade lícita e geradora de renda nas vias e nos logradouros 

públicos do Município de Butiá, de forma personalíssima ou por meio de auxiliares, mediante a 

apresentação de, no mínimo, os itens elencados no art. 1°, I, III, IV e V, conforme cada caso, e após 

expedido após a comprovação do pagamento da Taxa de Licença e Localização de Estabelecimento. 

Art. 4-B. - As atividades do comércio ambulante e da prestação de serviços ambulantes poderão ser 

exercidas: 

I – de forma itinerante, quando o ambulante e seus auxiliares desenvolverem suas atividades, 

carregando suas mercadorias e equipamentos junto ao corpo; 

II – em ponto móvel, quando o ambulante e seus auxiliares, estacionados em locais autorizados de vias 

e logradouros públicos, desenvolverem suas atividades utilizando-se de suportes ou de equipamentos de 

apoio desmontáveis ou removíveis ou de veículos, automotivos ou não; 

III – em ponto fixo, quando o ambulante e seus auxiliares desenvolverem suas atividades em 

equipamentos não-removíveis, instalados nas vias e nos logradouros públicos, em locais autorizados 

pelo Executivo Municipal. 

Parágrafo único. Para a concessão do alvará ambulante deverá ser respeitado o disposto no Decreto n° 

199/2015.” 

    Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

                       GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                       Em, 14 de dezembro de 2016. 
 
 

 
                                   PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO 
                                                                                     Prefeito Municipal  
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 14 de dezembro de 2016. 

 
  
       DEISE MACHADO MOURA 
Secretária Municipal de Administração 
 


