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CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI N°O 086/2015

SÚMULA: Dispõe sobre a comercialização de alimentos

em logradouros, áreas e vias públicas - "FOOD TRUCKS",

no âmbito do Município de Campo Largo e dá outras

providências.

De iniciativa da Vereadora Lindamir Maria Ivanoski, o Senhor Affonso Portugal

Guimarães, Prefeito de Campo Largo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas

por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

lei:

Art. 1°_ O comércio de alimentos em logradouros, áreas e vias públicas deverá atender

aos termos fixados nessa lei, excetuadas as feiras livres.

Art. 2°_ Para os efeitos dessa lei, considera-se comércio de alimentos em logradouros,

áreas e vias públicas as atividades que compreendem a venda direta ao consumidor, de

caráter permanente ou eventual de modo estacionário e itinerante.

Parágrafo único - O comércio de alimentos de que trata esse artigo será realizado nos

seguintes termos:

I - alimentos comercializados em veículos automotores, denominados como:

a) trailers;

b ) furgões.

11 - alimentos comercializados em carrinhos ou tabuleiros tracionados carregados pela

força humana;

11I - alimentos comercializados em barracas desmontáveis.

Rua Subestação de Enologia , 2008 Campo Largo/PR - CEP 83601-450
Fone/Fax: (41) 3392-1717/3392-1082/3392-3103

E-mail:cmcampolargo@cmcampolargo.com.br Site:www.cmcampolargo.pr.gov.br



,..
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

Art. 3° - Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas nas modalidades dos

incisos 1,II,e 111.

Art. 4° - Os alimentos embalados para comercialização, deverão conter rótulos com as

seguintes informações:

I - nome e endereço do fabricante, do distribuidor ou importador;

II - data de fabricação e prazo de validade;

111- registro no órgão competente, quando assim exigido por lei.

Art. 5°_ A ocupação dos espaços públicos destinados ao comércio de alimentos em

logradouros, áreas e vias públicas será deferida nos termos da legislação vigente.

Art. 6°_ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Campo Largo, em 13 de agosto de 2015.
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Undamir Maria Ivanoski

Vereadora

8iIs
~eo<'~ 17

Rua Subestação de Enologia , 2008 Campo Largo/PR - CEP 83601-450
Fone/Fax: (41) 3392-1717 / 3392-1082/3392-3103

E-mail:cmcampolargo@cmcampolargo.com.br Site:www.cmcampolargo.pr.gov.br


