
Projeto de Lei Ordinária nº _____

JUSTIFICATIVAS

O  objetivo  regular  o  “Food  truck”  e  a  “Food  Bike”,  veículos  destinados  à 
comercialização de gêneros alimentícios de caráter eventual e de modo estacionário, não possuindo 
ponto fixo nem mesmo concorrendo com o comércio local de forma permanente.

O  “Food  Truck”  e  a  “Bike  Truck”  são  uma  forma  inovadora  de  se  melhorar  a 
qualidade dos serviços prestados, assim como retirar da informalidade muitos comerciantes, que 
poderão passam a recolher tributos e contribuições sociais, como as previdenciárias. Além disso, a 
informalidade representa concorrência desleal com os restaurantes e lanchonetes, estabelecidos e 
consolidados em Anápolis e região.

Considerando a Lei nº 11.346/2006 - Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, que 
considera ”a alimentação adequada, um direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da 
pessoa humana,  devendo o poder  público adotar  políticas  e  ações  necessárias  para promover  e 
garantir a segurança alimentar e nutricional da população”;

Considerando  que  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  alerta  sobre  uma 
epidemia  global  de  sobrepeso  e  obesidade,  associada  ao  aumento  da  prevalência  de  doenças 
crônicas não transmissíveis – DCNT, apontando entre os principais fatores de risco, a alimentação 
de má qualidade, a inatividade física e o baixo consumo de frutas e hortaliças;

Considerando a Lei Complementar nº 096 de 28 de Dezembro de 2004, que dispõe 
sobre  a  fiscalização  sanitária,  expedição  de  Alvará  de  Licença  Sanitária,  institui  a  Taxa  de 
Vigilância e Fiscalização Sanitária, configura as infrações, estabelece as sanções respectivas pelo 
descumprimento da legislação e dá outras providências.

Considerando o Decreto Municipal nº 8297/1997 – Código Sanitário Municipal de 
Anápolis.

Considerando a Lei nº 9503/1997 – Institui o Código Brasileiro de Trânsito.



Projeto de Lei Ordinária nº _____

“DISPÕE  SOBRE  A  REGULAMENTAÇÃO  DA 
LEI  MUNICIPAL Nº  3845/2016  E  DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS aprovou e eu, PREFEITO DE ANÁPOLIS, sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal Nº 3845/2016 que trata da 
comercialização de alimentos diretamente ao consumidor, de modo itinerante, em veículo automotor ou 
rebocável adaptado, denominado food truck, em Anápolis e região. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se como itinerante a atividade exercida com 
alteração periódica de local, sem fixar ponto. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se food truck o veículo automotor ou rebocável 
adaptado com instalações que propiciem: 

I - o desenvolvimento de operações mínimas de manipulação de alimentos;
II - o armazenamento de alimentos em temperatura adequada;
III - a autonomia de água e energia; 
IV - o depósito adequado de captação dos resíduos líquidos gerados.

§ 1º O veículo automotor ou rebocável deve obedecer às dimensões máximas de:
I - 7 metros de comprimento; 
II - 2,50 metros de largura;
III - 3,30 metros de altura. 

§ 2º É permitida a fixação de toldo retrátil no veículo.

§  3º O pré-preparo,  o  acondicionamento de alimentos e  o  armazenamento de gêneros  
alimentícios deve ser realizado em cozinha de apoio, instalada em local distinto do food truck e sujeita à 
fiscalização da Vigilância Sanitária municipal de Anápolis, atendido o disposto em normas sanitárias.

§ 4º A instalação de meio de propaganda no food truck é permitida desde que:
I - restrita à fuselagem do veículo; 
II - apenas para sua identificação e caracterização;
III - autorizada pelo órgão de trânsito competente.

 
Art. 3º Nos locais de estacionamento dos food truck, devem ser respeitadas as seguintes 

condições:
I - garantir a mobilidade e a acessibilidade de pessoas e veículos, de acordo com a legislação  

vigente;
II  -  observar  a  existência  de  espaço  físico  adequado para  receber o  equipamento e  os 

consumidores, sem prejuízo das atividades desenvolvidas no local; 
III - observar as sinalizações de visibilidade em intersecção viária; 
IV - manter afastamento mínimo permitido da central de gás liquefeito de petróleo - GLP ou  

de gás natural, conforme as especificações estabelecidas na respectiva regulamentação.

Art. 4º É proibido o exercício da atividade de food truck nos seguintes locais: 
I - ao longo de vias de trânsito rápido e rodovias;
II - em áreas estritamente residenciais; 



III - próximo a instituições hospitalares;
IV  -  próximo  a  comércio  estabelecido  onde  sejam  exercidas  atividades  econômicas  de 

restaurante e lanchonete;
V - aqueles previstos no art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

§ 1º Excetuam-se do disposto no inciso II as praças localizadas nas imediações das áreas 
residenciais.

§  2º  Excetua-se  do  disposto  no  inciso  IV  o  funcionamento  de  food  truck  em  horário  
diferente do comércio estabelecido ou quando houver acordo entre as partes.

Art. 5º. O comércio de alimentos em “Food Truck” dependerá de alvará de localização e 
funcionamento quando em espaços privados e de permissão de uso quando se der em espaço público.

Art.6º O comércio de “Food Truck” dependerá da concessão de Alvará Sanitário.

Art.7º Não será permitida a comercialização e nem armazenamento de bebidas alcoólicas  
nos veículos utilizados como “Food Truck”.

Parágrafo Único. A proibição contida nesse artigo não se aplica quando a comercialização e 
o armazenamento ocorrerem em eventos, mediante autorização específica do Município.

Art.8º  A  ocupação  do  espaço  público  ou  privado  pelos  “Food  Truck”  será  concedida 
exclusivamente a pessoa jurídica que exercerá tal comércio, sem prejuízo do licenciamento da atividade.

§1º Os veículos somente poderão permanecer no local  determinado durante o período  
autorizado.

§2º O município regulamentará o procedimento de seleção e concorrência específico para a 
Permissão de que trata este artigo.

Art.9º A concessão do Termo de Permissão de Uso deverá levar em consideração:
I – a existência de espaço físico adequado para receber o equipamento e consumidores;
II  –  a  adequação  do  equipamento  às  normas  sanitárias  considerando  a  segurança  dos 

alimentos a serem comercializados;
III – a qualidade técnica da proposta;
IV – a compatibilidade entre o equipamento e o local pretendido, levando em consideração  

as normas de trânsito, o fluxo seguro de pedestres e automóveis, as regras de uso e ocupação do solo;
V – o número de permissões já expedidas para o local e período pretendidos;
VI – os eventuais incômodos gerados pela atividade pretendida;
VII – a qualidade do serviço prestado, no caso de permissionário que pleiteia novo Termo de 

Permissão de Uso para o mesmo ponto.

Art.10º  A  permissão  de  uso  a  ser  concedida,  bem como o  licenciamento  da  atividade, 
observarão as exigências legais aplicáveis ao caso, especialmente as contidas no Código de Posturas do 
Município.

Art.11º Será concedida uma única Permissão para cada pessoa jurídica.

§1º Não será concedida Permissão de Uso a sócio de pessoa jurídica ou de titular de firma 
individual, já permissionárias.

§2º Fica limitado a 02 (dois) Termos de Permissão de Uso os contratos celebrados por meio  
de franquia empresarial, atendido ao disposto neste artigo.



Art.12º A Permissão de Uso poderá ser revogada a qualquer tempo por descumprimento 
das obrigações assumidas em decorrência de sua outorga, bem como em atendimento ao interesse público, 
mediante regular processo administrativo, garantida a ampla defesa do interessado.

Art.13º A Permissão de Uso para determinado local será suspensa, sem aviso prévio, nas 
hipóteses de realização de serviços ou obras e de modificação na sinalização da via quando impedirem o  
regular estacionamento do equipamento no local autorizado.

Parágrafo Único. O permissionário cuja permissão de uso tenha sido suspensa nos casos de 
que trata esse artigo poderá requerer a sua transferência para outro local.

Art.14º São obrigações do permissionário:
I - apresentar, durante o período de comercialização, todos os documentos necessários à 

identificação e à autorização de funcionamento do empreendimento;
II - exercer as atividades somente em dias, horários e locais permitidos; 
III - manter em dia todos os encargos e taxas relativos ao uso do solo e à ocupação do food 

truck; 
IV  -  cumprir  as  normas de  postura,  higiene,  limpeza,  saúde  pública,  segurança pública,  

trânsito, meio ambiente e outras estipuladas para o exercício da atividade, nos termos da legislação vigente;
V - recolher o food truck, cadeiras, mesas, tenda e demais equipamentos utilizados, bem 

como todo o resíduo gerado durante o período de funcionamento,após o encerramento das atividades; 
VI - respeitar o limite estabelecido na legislação de poluição sonora; 
VII -exercer exclusivamente as atividades previstas no Termo de Autorização de Uso de Área  

Pública;
VIII  -  manter,  em  local  visível,  o  Termo  de  Autorização  de  Uso  de  Área  Pública  e  o 

licenciamento da atividade relativa ao food truck; 
IX - manter conservada e limpa a área permitida e a área adjacente, conforme respectiva 

regulamentação, durante a atividade e imediatamente após seu encerramento;
X - manter acondicionado o lixo, de forma adequada, para os fins de coleta, nos termos da 

legislação igente, disposto em vasilhames com separação de resíduos;
XI - possuir depósito de captação dos resíduos líquidos gerados para posterior descarte, de  

acordo com a legislação vigente; 
XII - apresentar programação de trabalho conforme regulamentação; 
XIII - arcar com as despesas de água, energia elétrica e outras decorrentes da instalação e 

do uso do food truck;
XIV - implantar e programar as boas práticas de fabricação, conforme o manual de Boas  

Práticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados específicos para a atividade prevista nas normas 
sanitárias; 

XV - manter no food truck, em local visível e de fácil acesso ao público, exemplar do Código  
de Defesa do Consumidor.

Art. 15º. Fica proibido ao permissionário: 
I - comercializar bebidas alcoólicas no perímetro de segurança escolar;
II - exercer atividade de food truck nas áreas e restrições definidas pelo Poder Executivo; 
III  -  vender,  locar,  arrendar ou ceder,  a  qualquer título,  a  autorização ou seu respectivo 

espaço físico; 
IV - residir no food truck;
V - estacionar o food truck nos locais proibidos citados no art. 6º;
VI  -  utilizar  equipamento  sem  a  devida  autorização  ou  modificar  as  condições  de  uso  

determinadas; 
VII - utilizar som ao vivo e televisão com amplificação do som, de acordo com a legislação 

vigente;
VIII - descartar, na rede pluvial, resíduos líquidos e sólidos gerados;
IX - colocar caixas e equipamentos em área pública em desconformidade com as previsões 



legais; 
X - depositar resíduos sólidos ou líquidos provenientes de seu comércio ou de outra origem 

nas vias ou logradouros públicos; 
XI - causar dano ao bem público no exercício de sua atividade;
XII - perfurar calçadas ou vias públicas; 
XIII  - fazer uso de muros, passeios, árvores, postes, bancos, caixotes, tábuas, encerados, 

toldos, gradis, canteiros e edificações com o propósito de ampliar os limites ou auxiliar na montagem do 
food truck ou na exposição de mercadorias;

XIV -  utilizar  via  ou área pública para colocação de quaisquer elementos do tipo cerca,  
parede, divisória, grade, tapume, barreira, caixa, vaso, vegetação ou outro que caracterizem o isolamento 
do local de manipulação e comercialização; 

XV - expor mercadorias ou volumes além do limite ou da capacidade do equipamento; 
XVI - utilizar faixas para divulgação do estabelecimento; 
XVII - alterar o food truck, salvo quando devidamente autorizado pelos órgãos competentes  

elencados no art. 8º, parágrafo único;
XVIII  -  comercializar  ou  manter  em  seu  equipamento  produtos  sem  inspeção,  sem 

procedência, alterados, adulterados, fraudados e com prazo de validade vencido.

Parágrafo  único.  Excetua-se  do  disposto  no  inciso  IX  os  equipamentos  de  geração  de 
energia, desde que garantidas as condições de segurança e acessibilidade.

Art. 16º. Somente é concedida permissão de uso para solicitante cujo veículo esteja:
I - cadastrado na vigilância sanitária; 
II - devidamente licenciado para exercício, sem débitos de multa de trânsito vencida; 
III - com o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores - IPVA, o licenciamento e o  

seguro de trânsito pagos e com inspeção realizada.

Art. 17º. O permissionário que descumprir o disposto nesta Lei ou deixar de cumprir as  
obrigações do Termo de Permissão de Uso de Área Pública, total ou parcialmente, está sujeito às seguintes  
sanções,  aplicadas  isolada ou cumulativamente,  sem prejuízo das demais sanções cabíveis  previstas na 
legislação: 

I - advertência; 
II - multa;
III - interdição; 
IV - apreensão de mercadorias, equipamentos e food truck;
V - cassação do Termo de Autorização de Uso de Área Pública; 
VI - cassação das certificações expedidas; VII - determinação de retirada do food truck. 

Parágrafo único. As penalidades descritas neste artigo são aplicadas aos estabelecimentos 
food truck e permanecem válidas mesmo que, após o recebimento do auto, a infração seja sanada.

Art. 18º. As multas pelas infrações preceituadas nesta Lei são aplicadas de acordo com a 
gravidade da infração, nos valores de:

I - R$ 748,02 por descumprimento do art. 13, I e II, e do art. 14, I a VI;
II - R$ 589,41 por descumprimento do art. 13, III a VI, e do art. 14, VII;
III - R$ 448,80 por descumprimento do art. 13, VII, e art. 14, VIII; 
IV - R$ 299,20 por descumprimento do art. 13, VIII, e do art. 14, IX a XVII, e por demais  

infrações não indicadas neste artigo; 
V - R$ 150,02 por descumprimento do art. 13, IX e X. 

Parágrafo único. Os valores das multas especificados nesta Lei são corrigidos anualmente ou 
em  prazo  menor  autorizado  pela  legislação  do  Município  de  Anápolis,  em  conformidade  com  a  Lei  
Complementar nº 096, de 28 de dezembro de 2004.



Art. 19º. As multas devem ser aplicadas em dobro e de forma cumulativa, se ocorrer má-fé,  
dolo, reincidência ou infração continuada. 

§ 1º Considera-se infração continuada a manutenção do fato ou da omissão, por mais de 30 
dias da autuação originária, ou o cometimento de várias infrações de mesma espécie, apuradas em uma 
única ação fiscal.

§ 2º É considerado reincidente o infrator autuado mais de 1 vez no período de 12 meses, 
após o julgamento definitivo do auto de infração originário.

Art.  20º.  O  descumprimento  das  normas  de  segurança  contra  incêndio  sujeita  o 
estabelecimento e seu respectivo representante legal às penalidades previstas na legislação pertinente.

Art.  21º.  O  descumprimento  das  normas  previstas  em  legislação  própria  dos  órgãos 
fiscalizadores sujeita o estabelecimento às penalidades pertinentes. 

Art. 22º. A interdição se dá quando:
I - não são sanadas as determinações preceituadas na notificação no prazo estabelecido na  

respectiva regulamentação; 
II - o exercício da atividade apresenta risco de dano iminente à comunidade; 
III - são cassados 1 ou mais documentos previstos no art. 7º desta Lei. 

§ 1º O food truck deve ser desinterditado apenas quando sejam sanadas as causas que  
ensejaram a interdição. 

§ 2º Nos casos em que haja necessidade de vistoria para aferir o cumprimento da exigência, 
ela é consignada em Termo de Vistoria ou Relatório de Ações Fiscais expedido pelo órgão concedente.

Art. 23º. É determinada a retirada do food truck quando:
I - o proprietário não possuir o respectivo Termo de Autorização de Uso de Área Pública; 
II - for interditado pelo CBM-GO. 

Art. 24º. A apreensão do veículo food truck ou de mercadorias se dá nos seguintes casos: 
I - instalação em desacordo com a legislação;
II - não cumprimento da determinação de retirada do food truck; 
III - comercialização de produtos proibidos ou de origem irregular, conforme legislação em v 

i g o r.

Art. 25º. Fica estabelecido o prazo de 90 dias para que os estabelecimentos se adaptem às  
disposições a partir da sua regulamentação. 

Art. 26º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 27º. Revogam-se as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE ANÁPOLIS, __ de _____ de 2017.

Lisieux José Borges
Vereador


