
1 

 

 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

 

 

LEI Nº 2.917, DE 02 DE JUNHO DE 2017 

 

Ementa: Disciplina a atividade de 

prestação de serviços de ambulantes,  

barraqueiros e garçons em eventos do 

município. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica disciplinado o exercício do comércio de prestação de serviços por barraqueiros, 

ambulantes e garçons em eventos em especial aqueles dispostos no calendário oficial de festas e 

eventos como Carnaval, São João, Ano Novo, entre outras. 

 

Art. 2º - Para fins de aplicação desta lei, ambulante ou barraqueiro é a pessoa física, civilmente capaz 

que exerce atividade lícita de venda a varejo de mercadorias, por conta própria, em festas e eventos 

públicos portando a devida autorização, administrativa e precária, com prazo predeterminado de 

validade e possuindo pelo menos dois anos de domicílio eleitoral no município. 

 

Parágrafo Único – A critério da administração municipal poderá ser concedido uma exceção para que 

20% (vinte por cento) no total das autorizações concedidas para os ambulantes e barraqueiros 

trabalharem em determinada festa ou evento, sejam destinadas a ambulantes que não residam nos 

municípios de Petrolina e Juazeiro. 

 

Art. 3º - Para fins desta lei, a atividade de garçon é aquele profissional contratado por barraqueiros 

para atender os clientes, passar o pedido ao balcão, preparar bebidas, servir o cliente, estar pronto a 

tender quando o cliente solicitar, trazer a conta quando pedir, retirar os restos de comida e de louças 

utilizadas, limpar as mesas de modo que outro cliente possa ocupá-la. 

 

Parágrafo Único – o garçom é o profissional responsável por servir bebidas e comidas. 

 

Art. 4° - Os garçons que forem trabalhar em festas e eventos de município, deverão ser cadastrados na 

Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, e comprovarem que residem em Petrolina ou Juazeiro. 

 

Art. 5º - Os proprietários de barracas só poderão contratar garçons que estiverem cadastrados na 

prefeitura municipal, na Secretaria competente. 

 

Parágrafo Único – Os garçons autorizados deverão portar credencial, concedida pelo Poder Executivo. 

 

Art. 6º - Não se considera comerciante ambulante/barraqueiro, aquele que exerce suas atividades em 

condições que caracterizem a existência de vínculo empregatício com o fornecedor de mercadoria 

comercializada. 
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Art. 7º - Possuirá prioridade para concessão de direito de exploração no espaço público ambulante que 

estiver cadastrado em outras festas e eventos promovidos pelo munícipio. 

 

Art. 8º - A licença provisória expedida pela prefeitura municipal deverá especificar o produto a ser 

comercializado, como: 

 

I – Gêneros alimentícios; 

II – Gêneros alimentícios industrializados; 

III – Bebidas; 

IV – Vestuário; 

V – Artigos de papelaria e brinquedos; 

VI – Trabalhos artísticos e artesanais; 

VII – Outros mediante aprovação da prefeitura municipal. 

 

Art. 9º - A autorização do comerciante ambulante e barraqueiro é pessoal e intransferível, e concedida 

a título provisório, devendo o poder executivo concluir parecer sobre seu pedido até o prazo de 10 

(dez) dias. 

 

§ 1º No caso de falecimento ou comprovada incapacidade para o exercício das atividades, a licença 

passará automaticamente para o cônjuge, herdeiro ou companheiro. 

 

§ 2º O requerimento ou transferência, acompanhados de laudo de incapacidade ou certidão de óbito, 

deverá ser encaminhado no prazo máximo de 03 (três) dias antes da festa ou evento. 

 

Art. 10 - Cada ambulante ou barraqueiro só poderá possuir uma única licença. 

 

Art. 11 - Cada ambulante ou barraqueiro terá direito a mais de um crachá de identificação para 

ajudantes, funcionários ou sócio. 

 

Art. 12 - Cada ambulante ou barraqueiro terá direito a 1 (uma) credencial que dará acesso ao 

estacionamento do evento para o uso, exclusivo, de carga e descarga de mercadorias. 

 

Art. 13 - Fica permitido a exploração de espaço urbano por ambulantes e barraqueiros, feiras de artes e 

artesanato em áreas públicas previamente classificadas pelo Poder Executivo. 

 

Art. 14 - O estacionamento de trailers somente será permitido no entorno de praças, parques, festas e 

eventos diversos a critério do Poder Executivo. 

 

§ 1º Ao trailer fica permitida a instalação de toldo retrátil de no máximo dois metros. 

 

§ 2º A disposição e a quantidade de mesas e cadeiras para cada trailer fica a critério do poder executivo 

municipal, não poderá ultrapassar o número de 05 (cinco) mesas e 20 (vinte) cadeiras. 

 

Art. 15 - A prefeitura municipal regulamentará a presente lei por meio de decreto, inclusive 

estabelecendo penalidades para o não cumprimento do disposto na lei. 

 

Art. 16 - Todo ambulante que tiver mercadoria apreendida, e tiver a perda de autorização ou licença 

deverá ser assentido o direito de ampla defesa. 

 

Parágrafo Único – Toda mercadoria recolhida pelo órgão público competente por motivos de infração 

deverá ter auto de infração, contendo: 

 

I – O nome do funcionário público atuante com sua matrícula; 

II - O nome do ambulante com sua licença ou autorização; 

III – O motivo da apreensão; 
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IV – A lista de toda a mercadoria apreendida; 

V – Documento pessoal do autuado. 

 

Art. 17 - O ambulante deverá comprovar sua moradia apresentando um comprovante de residência 

recente, assim como comprovar ter feito curso de capacitação na sua área de atuação e obedecer a 

legalidade exigida pelo Poder Executivo. 

 

Art. 18 -A empresa terceirizada que vencer o processo licitatório deverá cumprir todas as exigências 

impostas nesta lei para a concessão de espaços para os ambulantes. 

 

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Autor: Aerolande Cruz 

 

   

 

Gabinete do Prefeito, em 02 de junho de 2017. 

 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

   Prefeito Municipal  
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