Regulamenta a Lei n9 42551.
de 30 de dezembro de 1976 • dá

outras providências.

o

PREFEITO lMtICIPAL

DE PORTO ALEGRE, no uso de

suas at:ribuiçÕ8s legais, tendo em vista o que dispÕe a Lei n9
4255, de 30 de dezembro de 1976,

, Art. 19 - Para os efeitos da Lei 09 4255/76, u....•

tenda-se por defici~~te físico visual a pessoa que apresentar
ausência 't:otal de visão ou acuidada visual não excedente a 30/
60 (0,5) pelos optóticos de Snellen, no melhor olho, após ~
ração õti~a, bem como campo visual igualou menor a 509 (ciB
qtlenta· graus), ~
no melhor olho.
•.

AR. 29 - Os ~flcientes f!sleo& visuais, cujo
41re1 t;o de exerc!oio da a1:1vldade de ambulante no centro da oi

-

dade foi assegurado pela Lei 4255/76, deverão requerer seu 1!
cenciamentono prazo de sessenta (60) dlas a partir da <lata Õ'J
presente Decreto.

Parágrafo 6n1co - Os pedidos de licenoiamento
formulados por ambulantes que já exerciam atividade no centro
da cidade à dau da Lei n9 4255/76, deverão ser instruldos cem
deolaração da Associação dos Cegos do Rio Grana. do Sul, com-'

probatórla daquela condição.
Art. 39 - As lioenças expedi das para o exerclcio do comércio ambulante por parte de deflciuua fl.ieos v!

-

suaia deverão ser 11m1tadas a um máximode dez,sse1:e (17) pa
ra o ramo de bijuterias e miudezas em geral e dezoito (18) ~
ra oramo de frut:as e verduras.

Parágrafo 6n1co - Os produtos
ramo de bijuterias

compreendidos

e miudezas em geral poderão ser

no

definidos

• limitados, a critério da Secretaria ~lun1cipalda produção,
Indústria

e Comércio.

que trata

Art. 49 - O exerclcio do comércio ambulante de
8ste Diicr.to fica condicionado à utilização dos 8!!

quintes equipamentos

padronizados:

-

I - Para o ramo de frutas e verduras & bancas re
movlveis, da estrutura metálica, com as a.!
gulntes dimensões máximasI cxmpr1maDto -1,5(à\;

largura - 1,40m e altura - 2,3Om.
II - Para o ramo de bijuterias

e miudezas em 9'!

-

ral: bancas remov!ve1s, de estrutura mat:Ãli
ca, comas sequintes d1mensõ8s: compri.-n'to
- 1,Soml larqura - O,70m e altura

- 2,3Om.

§ 19 - Os equipamentos

de que trata este artigo
4&verão obedecer às oaraate.r!sticas e modelos Padronizadoa ~
1& Seoretaria

Munioipal da produção, Indústria

e Comércio.

§ 29 - Os equipamentosdeverão ser local~~

-

DO

da via pública, a umadistância mln1ma de quarenta oent:!
me1:ros (0,40!ll) do ~lo-f10,
sendo vedada sua loca11zação 8Obt'e
o passeio ou junto a edificaçÔ8s, mesmohavendo ooncordpcia
leito

dos respectivos

propriet:âr1os.

-

AR. 59 - O horário de funcionamento da at1 vida.

-

de ambulante licenciada na forma da Lei 4255/76 • deste Decre
to será o compreendido enue

as oito

(8) e vinte

(20) horas.

parágrafe> único - Por solicl'tação de pelo menos
dols terços (2/3) dos lioenciados e/ou a critér10 do titular

Mun.i.cipal da Produ<Çâo, tndGs'tria

da Secretaria

e comércio,

horário de Que trata este artigo poderá .er prÓrroqado

o

até as

vinte e duas (22) horas.

-

Ari:. 69 - uma vez deferido o pedido de licencia
mento, além dos documentos a que se refere o ari:. 89, do Decr!,
i:o 4278, de 31.12.70, o interessado deverá apresentar lalxb mi

-

dico .expedido pela Secre1:aria ~lunicipal de Saiide e' Serviço 82
cla1, comprovando a deficiência fls1ca visual.
Art.

79 - No que couber e não canfli tando com o

presente Decret.o, ap11cam-se os disposit.ivos do Decreto 4278,
de 31 de dezembro

da 1970.

Art. 89 - Revogadas as disposições em contrãrlo,
est.e Decreto entrará em v1~or na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE,

de 1977.
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