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Cerejeiras - RO, 18 de Outubro de 2.016.
LEI IVIUNICIPAL N° 2.508/2.016

Autoria: Vereador Saulo Siqueira de Souza
"Dispoe sobre a proibigSo do vendedor ambulante nao
residente em Cerejeiras, comerciafizar produto ou
mercadoria de qualquer natureza na circunscrigSo do
Munlclpio, e da outrasprovidencias."

O Prefeito Municipal de Cerejeiras - RO, Airton Gomes, no use de suas
atribuigOes que (he sac conferidas pelo Art. 60 da Lei OrgSnica do Municipio;
Faz saber que a Camara Municipal de Cerejeiras aprovou e eu sanciono e
pubiico a seguinte,
LEI

Art. 1® - Flea proibido ao vendedor ambulante vender qualquer tipo de

mercadoria nas localidades ou vias pOblicas, fora dos lugares especificados pefa
Administrag§o PCiblica Municipal, sem respectiva autorizapao e/ou lieenpa da Prefeitura
Municipal.

Art. 2° - Sera autorizado ao vendedor ambulante que nao reside no

Municipio de Cerejeiras-RO, somente vender produtos ou mercadorias nao encontradas

nas prateleiras do comercio local, mediante licenpa concedlda pela Prefeitura Municipal.
Paragrafo Unico - Cabera a Associapao com maior numero de associados
do Comercio e da Industria, deste municipio, indicar quais sao os Produtos ou
Mercadorias n§o encontradas no comercio local.

a) A Licenga Especial de Venda, ter^ valldade de 1 (um) dla e sera fornecida
mediante o pagamento da taxa de autorlzagao de circulagao e venda;

b) A taxa de autorizagao sera impressa em boleto bancario, no valor de 20
UPFM;

c) O vendedor ambulante dever^ obrigatoriamente estar portando a licenga

de autorizagao no momento da venda, sob pena de apreensao dos produtos/mercadorias.
Art. 3° - Atendido os requisites do Artigo anterior, apos requerimento e
pagamento da taxa da licenga junto a Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO, o vendedor

Ambulante ficara autorizado a vender seus produtos ou mercadorias, somen^ no^Jocais
e hor^rlos estabelecidos pela Prefeitura.
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Art. 4° - Pica expressamente proibida a venda ambulante de produtos
pereciveis oriundos de outros estados.

Art. 5° - Qualquer vendedor ambulante que descumprir esta lei tera sua
mercadoria ou produto apreendido pela fiscalizagao municipal e, se necess^rio, com use
deforga policial.

Paragrafo Onico - As mercadorias ou produtos apreendidos serao doados
as entidades filantropicas existentes no Municfpip de Cerejeiras-RO.

Art 6° - Esta Lei entrara em vigor na:data de.sua pubilieagao.
Art 7® - Revogam-se as disposi95es em conti'ario.
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