
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

PARANÁ

DECRETO Nº 009, 03 de fevereiro de 2020

REGULAMENTA E ESTABELECE CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DE
ÁREAS PÚBLICAS TIPO TRAILERS EM PORECATU PARA
ATIVIDADE ECONOMICA.

O Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando que recentemente diversos vendedores “ambulantes” do
tipo trailers se estabeleceram e estão exercendo atividade econômica
em alguns pontos da cidade; e 

Considerando o contido na Lei Orgânica Municipal no artigo 75; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica regulamentada de acordo com o Artigo 75 da Lei Orgânica
Municipal, os critérios de utilização de áreas públicas do Município de
Porecatu por mobiliários urbanos do tipo trailers e Food Trucks para o
exercício de atividades econômicas. 

Art. 2º Fica permitido a instalação de mobiliários do tipo Trailers e
Food Trucks na Praça Alzira Gonçalves Fernandes – popularmente
conhecida como ‘‘Praça da Rodoviária’’ -, e na Praça da Capela Nossa
Senhora Auxiliadora – popularmente conhecida como ‘‘Pracinha do
Pombal ‘’.

Art. 3º Os pontos e delimitações referente à espaço e instalações e
regulamentações dos trailers em cada local permitido será
estabelecido em licitação.

Art. 4º O termo de permissão de uso qualificada tem validade de 1 ano
prorrogável até o limite de 10 anos. 

Parágrafo único. O termo de permissão de uso qualificada é concedido
a título pessoal, sendo vedada sua transferência ou sublocação. 

Art.5º Os trailers deverão obedecer às seguintes normas: 
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a. Estabelecer um limite mínimo de 2 (dois metros) entre um trailer e
outro (espaço destinado a passagem, não podendo ser utilizado para
colocação de cadeiras ou algo que limite seu espaço); 

b. O trailer para ter funcionamento deverá ter de licença da Prefeitura. 

c. Após estabelecido o lugar de cada trailer, o permissionário não
poderá mudar de lugar; 

d. O local destinado ao trailer não poderá ser sublocado pelo
permissionário; 

e. O carro deverá ser estabelecido em local diverso estabelecido após
a carga e descarga dos utensílios utilizados no trailer; 

f. Devem ter uma padronização (ou seja, estar bem pintados e
identificação de produto ou logomarca); 

g. Padrão de energia próprios; 

h. Obedecer ao horário de funcionamento estabelecido neste decreto; 

i. Deverá atender o padrão de higiene estabelecido pela vigilância
sanitária (uso de luvas no manejo do alimento, uso de toucas
descartáveis e não bonés etc.);

j. O número de cadeiras e mesas conforme a demanda de cada trailer,
podendo ser distribuídos por toda a praça; 

k. Uso de extintores individuais em cada trailer (Pó ABC 4kg), na qual
a técnica de segurança do trabalho da prefeitura, realizara um
treinamento com os donos de cada trailer; 

l. Manter o espaço público organizado, sob pena de multa a ser
aplicada; 

m. A via de acesso para os trailers será exclusiva para circulação de
pessoas, proibindo durante o período de funcionamento dos trailers, o
trafego de veículos, por motivos de higiene; 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

PARANÁ

n. Cada trailer deverá reconhecer e armazenar todo lixo produzido ao
final do expediente sob pena de multa a ser aplicada e cassação da
permissão; 

o. Não será permitido a comercialização por ambulantes; 

p. Fica decidido que a Nimia Isidora Ramirez Mendez Montecelli
portadora do CPF 010.814.399-63, e Elaine Ferreira de Souza
portadora do CPF 019.642.259-75, ficaram responsáveis pelo grupo
diante da Prefeitura; 

Art. 6º Fica estabelecido o horário de funcionamento dos trailers das
18:30 horas as 00:00 horas de segunda-feira até quinta-feira, sendo o
horário liberado na sexta-feira, sábados, domingos e feriados; 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORECATU, Estado
do Paraná, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
(03.02.2020).

Fábio Luiz Andrade
Prefeito 


