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PROJETO DE LEI Nº 068-02/2018 
 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 223 e 

insere o artigo 223-A a Lei nº 2.638 de 1º de 
março de 1994 – Código de Posturas. 

 
Art. 1º Acrescenta parágrafo único ao artigo 223 da Lei 2.638, de 01 de março 

de 1994, com a seguinte redação: 

“Art. 223. (...) 
 

 Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal estabelecerá mediante Decreto 
os locais onde é vedada a realização do comércio ambulante.” (NR) 

 
Art. 2º Insere o artigo 223-A a Lei nº 2.638, de 1ª de março de 1994, com a 

seguinte redação: 

“Art. 223-A. Não será concedida autorização para o exercício do comércio 
ambulante para produtos manufaturados em vias e logradouros públicos. 

 

Parágrafo único. Este artigo não se aplica aos eventos organizados/promovidos  
pelo Município desde que os ambulantes estejam devidamente legalizados.”  

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 27 de agosto de 2018. 

 
 

 

Marco Aurélio Wermann 

Prefeito de Estrela em exercício 

 
  Jônatas dos Santos 

  Secretário da Adm. e  Recursos Humanos  

 

 

Visto da Assessoria Jurídica  

 

________________________  

 

Data:  _____/_____/20_____  
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Estrela, 27 de agosto de 2018. 
 

Mensagem Justificativa ao  
Projeto de Lei nº 068-02/2018 

 

Senhora Presidente e  

Senhores Vereadores: 
 

Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 
Projeto de Lei nº 068-02/2018, que acrescenta parágrafo único ao artigo 223 e insere 

o artigo 223-A a Lei nº 2.638 de 1º de março de 1994 – Código de Posturas. 
A presente proposição se dá em virtude da necessidade de 

resguardar o comércio estabelecido do Município que tem sofrido com a concorrência 

desleal por parte de ambulantes que realizam a venda de determinados produtos 
industrializados e/ou manufaturados no Município, o que salvo melhor juízo, desvirtua 

a finalidade da atividade ambulante que deve ser autorizada somente para a venda de 
produtos hortifrutigranjeiros, alimentícios e artesanais.  

Ressalta-se que o comércio local está sendo negativamente 

afetado pela concorrência de vendedores ambulantes vindos de outros locais, que se 
aventuram pelo Município com mercadorias ilegais, sem qualidade e comprovação de 

origem, o que possibilita a prática de preços extremamente baixos e nocivos aos 
comerciantes locais que honram com todos os seus compromissos fiscais e legais. Da 
mesma forma, a proposição coíbe a comercialização de mercadorias clandestinas e 

ilegais no território municipal, protegendo acima de tudo o consumidor local.  
Diante de todo o exposto, Senhora Presidente, acredito que 

o presente Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo, reúne as condições 
necessárias à apreciação e posterior votação pelos nobres Edis, especialmente, em 
razão do pleito do comércio local no sentido de vedar a concorrência desleal e o 

contrabando de mercadorias. 
Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 

aguardamos a emissão de seu Parecer. 
 
Atenciosamente, 

 
 

Marco Aurélio Wermann 

Prefeito de Estrela em exercício  
 

 
 
Ex.ma Senhora  

Débora R. Martins 
Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS  


