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DECRETO Nº 55.085, DE 6 DE MAIO DE 2014DECRETO Nº 55.085, DE 6 DE MAIO DE 2014

• O comércio de alimentos em vias e áreas públicas será exercido mediante
permissão de uso, a título precário, oneroso, pessoal e intransferível, podendo ser
revogada a qualquer tempo, sem que assista ao permissionário qualquer direito à
indenização através de um documento chamado TPU (termo de permissão de
uso);

• Considera-se:
Produto ou alimento perecível: produto alimentício, “in natura”, semi preparado,
industrializado ou preparado pronto para o consumo que, pela sua natureza ouindustrializado ou preparado pronto para o consumo que, pela sua natureza ou
composição, necessita de condições especiais de temperatura para sua
conservação (refrigeração, congelamento ou aquecimento), tais como bebidas e
alimentos à base de leite, produtos lácteos, ovos, carne, aves, pescados,
mariscos ou outro ingredientes;

Produto ou alimento não perecível: produto alimentício que, pela sua natureza e
composição, pode ser mantido em temperatura ambiente até seu consumo e não
necessita de condições especiais de conservação (refrigeração, congelamento ou
aquecimento), desde que observadas as condições de conservação e
armazenamento adequadas, as características intrínsecas dos alimentos e
bebidas e o tempo de vida útil e o prazo de validade;
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• Categoria dos Equipamentos:

Categoria A: alimentos comercializados em veículos automotores, assim
considerados os equipamentos montados sobre veículos a motor ou rebocados
por estes, desde que recolhidos ao final do expediente, com o comprimento
máximo de 6,30m (seis metros e trinta centímetros), considerada a soma do
comprimento do veículo e do reboque, e com a largura máxima de 2,20m (dois
metros e vinte centímetros);
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Categoria dos Equipamentos:

Categoria B: alimentos comercializados em carrinhos ou tabuleiros, assim
considerados os equipamentos tracionados, impulsionados ou carregados pela
força humana, com área máxima de 1m² (um metro quadrado);
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Categoria dos Equipamentos:

Categoria C: alimentos comercializados em barracas desmontáveis, com área
máxima de 4m² (quatro metros quadrados);
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�Os equipamentos das categorias B e C não
estão autorizados a permanecer na via de
rolamento.

� Fica vedada a comercialização de bebidas
alcoólicas em equipamentos das categorias A,
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alcoólicas em equipamentos das categorias A,
B e C.

� O armazenamento, o transporte, a
manipulação e a venda de alimentos deverão
observar a legislação sanitária vigente.



Dos pontos para o exercício do comércio:

� Poderão ser objeto de permissão de uso as vias e
logradouros públicos, largos, praças e parques municipais*
definidos;

� É vedada a instalação de equipamentos de qualquer
categoria nas Zonas Estritamente Residenciais – ZER e em
vagas especiais de estacionamento;vagas especiais de estacionamento;

� A instalação de equipamentos em passeios públicos
deverá respeitar a faixa livre de 1,20m (um metro e vinte
centímetros);

* A autorização para parques é dada na Secretaria do

Verde e Meio Ambiente
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• RESTRIÇÕES:

A definição dos pontos para o exercício de comércio deverá observar os seguintes
limites mínimos e condições (distância mínima):

5m (cinco metros) – cruzamentos de vias, faixas de pedestres, rebaixamento para acesso
de pessoas com deficiência, equipamentos públicos, hidrantes, válvulas de incêndio,
orelhões, tampa de limpeza/ bueiros, poços de visita, pontos de ônibus e taxi;
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20m (vinte metros) – entradas e saídas de estações de metrô e de trem, e de
plataformas de embarque, rodoviárias e aeroportos; monumentos e bens
tombados, hospitais, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios públicos
e particulares; ginásio esportivos, estádios de futebol;
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25m (vinte e cinco metros) – entradas e saídas de estabelecimentos com
comércio varejista de alimentos e de mercados municipais que comercializem
categorias de produtos alimentícios, pratos e preparações culinárias, incluindo
as típicas, iguais ou semelhantes; não estar em frente a guias rebaixadas e não
estar em frente a portões de acesso a estabelecimentos de ensino, farmácias,
portões de acesso a edifícios e repartições públicas.
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• Lista de pontos de comida da Subprefeitura de Pinheiros:
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• Critérios já elaborados pela Subprefeitura 
para o presente processo seletivo: 

A)  Propostas que reflitam os interesses públicos;

B)Aqueles que apresentarem, em composição com 
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B)Aqueles que apresentarem, em composição com 
outros, roteiro com preenchimento completo (dia, 
hora e local) dos locais disponibilizados, 
pontuarão mais;

C)  Propostas que apresentarem projeto e 
responsável técnico das instalações (categoria A).


