
PROJETO DE LEI (FOODTRUCKS) - SÍNTESE DAS MUDANÇAS PROPOSTAS 

Lei 10.605/08 (Como é?) Projeto (PLL 278/17) – O que muda? Emenda – Como fica? 

1. Modalidade “gastronomia itinerante” só 

pode ser desenvolvida pro veículos 

automotores:  

a) Estacionamento: todos os dias, em 13 

locais públicos pré-determinados pela 

Prefeitura, em sistema de rodízio (27 alvarás); 

ou 

 

 

 

 

b) Eventos: eventualmente, em eventos 

autorizados pela Prefeitura em locais públicos 

ou privados. 

1. Modalidade “gastronomia itinerante” pode 

ser desenvolvida por veículos automotores e 

de tração humana:  

a) Estacionamento: todos os dias, em 

qualquer local privado, logradouro público 

(vaga de estacionamento) ou corredores de 

ônibus fechados para lazer, desde que 

distantes 100m de estabelecimentos 

comerciais que sirvam alimentos; ou 

 

 

b) Eventos: eventualmente, em eventos 

autorizados pela Prefeitura em locais públicos 

ou privados. 

1. Modalidade “gastronomia itinerante” 

pode ser desenvolvida por veículos 

automotores:  

a) Estacionamento: todos os dias, em 

qualquer local privado, logradouro público 

(vaga de estacionamento) ou corredores de 

ônibus fechados para lazer, desde que 

distantes 100m de estabelecimentos 

comerciais que sirvam alimentos ou 150m de 

centros comerciais com praça de alimentação 

e do Trecho 1 da Orla; ou 

b) Eventos: eventualmente, em eventos 

autorizados pela Prefeitura em locais públicos 

ou privados. (Emenda geral) 

2. Não trata de autorização dos 

estabelecimentos fixos.  

2. Para estacionamento em distâncias 

menores, exige autorização dos 

estabelecimentos fixos dentro do raio.  

2. Mantém o texto do projeto. 

3. Não é permitida venda de bebida alcóolica 

nas modalidades Estacionamento e Evento.  

 

3. É permitida a venda de bebidas alcóolicas 

nas modalidades Estacionamento (com 

distância mínima para escolas e hospitais) e 

Evento. 

3. É permitida a venda de bebidas alcóolicas 

apenas na modalidade Evento. 

(Emenda geral) 

 

4. Máximo de 2 trucks por ponto pré-

determinado.  

4. Sem limite de aglomeração de trucks nos 

pontos.  

4. Limite de 4 trucks por ponto dentro do raio 

de 100m. (Emenda geral) 

5. Alvará localizado, com restrições de região. 5. Acaba com a localização do alvará, 

instituição restrições de raio de distância para 

estabelecimentos fixos. 

5. Mantém o texto do projeto. 

6. Veda qualquer tipo de publicidade no truck. 6. Permite publicidade dos fornecedores nos 

trucks. 

6. Mantém o texto do projeto. 

  



COMPARATIVO – LEI 10.605/08 X PLL 278/17 X EMENDAS 

Lei 10.605/08 Projeto de Lei (PLL 278/17) Emendas 

Art. 38-A O comércio ambulante de refeições 

poderá ser autorizado na modalidade 

Gastronomia Itinerante em caso de: 

I - a atividade ser desenvolvida em veículo 

automotor; 

II - o atendimento, a manipulação de alimentos 

e os demais serviços ocorrerem no interior do 

veículo automotor e em sua parte adaptada 

para o comércio de alimentos; e 

III - a atividade ser desenvolvida em 

logradouro público. 

 

 

 

 

 

 

§ 1º A autorização para o comércio ambulante 

na modalidade Gastronomia Itinerante 

permitirá o exercício da atividade por meio do 

estacionamento de veículo automotor em 

logradouros públicos, nos pontos 

predeterminados e em rodízio com os demais 

autorizados, nos dias e nos horários definidos 

na autorização, observadas as regras de 

trânsito vigentes. 

 

 

§ 2º O Executivo Municipal somente 

autorizará o estacionamento do veículo 

automotor em pontos distantes, no mínimo, 

80m (oitenta metros) de estabelecimentos de 

comércio de refeição ou de escolas de 

Art. 38-A.  O comércio ambulante de refeições 

e bebidas poderá ser autorizado na modalidade 

Gastronomia Itinerante quando: (NR) 

I – a atividade for desenvolvida em veículo de 

propulsão humana ou motorizado;  (NR) 

II - o atendimento, a manipulação de alimentos 

e os demais serviços ocorrerem no interior do 

veículo automotor e em sua parte adaptada 

para o comércio de alimentos; e 

III – a atividade for desenvolvida em: 

a) logradouro público; 

b) local privado; ou (NR) 

c) corredores de ônibus e vias públicas 

fechados para lazer aos sábados, domingos ou 

feriados. (NR) 

 

 

§ 1º  A autorização para o comércio ambulante 

na modalidade Gastronomia Itinerante 

permitirá o exercício da atividade por meio do 

estacionamento do veículo nos locais referidos 

no inc. III do caput deste artigo, desde que 

respeitada distância mínima de 100m (cem 

metros) de estabelecimentos de comércio de 

refeições ou, se em distância inferior, 

mediante expressa autorização de seus 

responsáveis legais, observadas as regras de 

trânsito vigentes. (NR) 

§ 2º  No caso de comércio ambulante de 

bebidas alcóolicas na modalidade 

Gastronomia Itinerante, a distância mínima 

prevista no § 1º deste artigo deverá ser 

respeitada também em relação a escolas de 

educação infantil e de ensinos fundamental e 

Emenda geral:  

Art. 38-A O comércio ambulante de refeições 

poderá ser autorizado na modalidade 

Gastronomia Itinerante em caso de: 

I - a atividade ser desenvolvida em veículo 

automotor; 

II - o atendimento, a manipulação de alimentos 

e os demais serviços ocorrerem no interior do 

veículo automotor e em sua parte adaptada 

para o comércio de alimentos;  

III - a atividade for desenvolvida em local 

privado; ou  

IV – a atividade for desenvolvida em: 

a) logradouro público; ou  

b) corredores de ônibus e vias públicas 

fechados para lazer aos sábados, domingos ou 

feriados.  

§ 1º A autorização para o comércio ambulante 

na modalidade Gastronomia Itinerante 

permitirá o exercício da atividade por meio do 

estacionamento do veículo nos locais referidos 

no inc. IV do caput deste artigo, desde que 

observadas as regras de trânsito vigentes e 

respeitada distância mínima de: 

I - 100m (cem metros) de estabelecimentos de 

comércio de refeições; 

II - 150m (cento e cinquenta metros) de 

centros comerciais ou shoppings centers 

dotados de praças de alimentação, bem como 

para o Trecho 01 do Parque Urbano da Orla do 

Guaíba; e 

III - 100m (cem metros) de distância de 

danceterias ou estabelecimentos similares; 



educação infantil ou fundamental, observadas 

as regras de trânsito vigentes. 

 

§ 3º A distância estabelecida no § 2º deste 

artigo não se aplica ao estacionamento de 

veículo automotor próximo a outro veículo 

automotor autorizado na modalidade 

Gastronomia Itinerante, sendo permitido o 

estacionamento de, no máximo, 2 (dois) 

veículos automotores por ponto pré-

determinado, nos termos da regulamentação. 

(Redação acrescida pela Lei nº 12.006/2016) 

médio, unidades de saúde, casas de repouso, 

asilos e postos de combustível. (NR) 

§ 3º A distância estabelecida no § 2º deste 

artigo não se aplica ao estacionamento de 

veículo automotor próximo a outro veículo 

automotor autorizado na modalidade 

Gastronomia Itinerante, sendo permitido o 

estacionamento de, no máximo, 2 (dois) 

veículos automotores por ponto pré-

determinado, nos termos da regulamentação. 

(Redação acrescida pela Lei nº 12.006/2016) 

(REVOGA) 

§ 2º A atividade poderá ser exercida em 

distância inferior à prevista nos incs. I e II do 

§ 1º deste artigo mediante expressa 

autorização dos responsáveis pelos 

estabelecimentos comerciais mencionados nos 

inc. I e II do §1º.  

§ 3º Fica proibido o estacionamento de mais 

de 4 (quatro) veículos automotores no mesmo 

raio de 100m (cem metros)”. 

§ 4º Não se aplicam as distâncias previstas nos 

§§ 1º, 2º e 3º deste artigo aos eventos 

organizados na forma e mediante o 

cumprimento dos requisitos previstos na 

Seção VIII desta Lei”. (NR) 

Art. 38-E. No desempenho da atividade do 

comércio ambulante na modalidade 

Gastronomia Itinerante, fica vedada a 

utilização de: 

I - som amplificado ou acústico; e 

II - gerador de energia disposto sobre o 

logradouro público ou que produza 

desconforto acústico à vizinhança, nos termos 

da legislação sobre poluição sonora. (Redação 

acrescida pela Lei nº 12.006/2016) 

Art. 38-E. No desempenho da atividade do 

comércio ambulante na modalidade 

Gastronomia Itinerante, fica vedada a 

utilização de: 

I - som amplificado ou acústico; e 

II – gerador de energia que produza 

desconforto acústico nos termos da legislação 

sobre poluição sonora.” (NR) 

Emenda não altera o projeto 

 

Art. 38-F O Executivo Municipal não poderá 

emitir autorização para o comércio ambulante 

na modalidade Gastronomia Itinerante para: 

I - áreas de polos gastronômicos dos Bairros 

Centro Histórico, Cidade Baixa e Moinhos de 

Vento e demais polos gastronômicos já 

constituídos, nos termos da delimitação a ser 

estabelecida na regulamentação desta Lei; 

II - pontos que mantenham distância inferior a 

300m (trezentos metros) de danceterias ou 

estabelecimentos similares; e 

Art. 38-F O Executivo Municipal não poderá 

emitir autorização para o comércio ambulante 

na modalidade Gastronomia Itinerante para: 

I - áreas de polos gastronômicos dos Bairros 

Centro Histórico, Cidade Baixa e Moinhos de 

Vento e demais polos gastronômicos já 

constituídos, nos termos da delimitação a ser 

estabelecida na regulamentação desta Lei; 

II - pontos que mantenham distância inferior a 

300m (trezentos metros) de danceterias ou 

estabelecimentos similares; e 

Art. 38-F O Executivo Municipal não poderá 

emitir autorização para o comércio ambulante 

na modalidade Gastronomia Itinerante para: 

I - comercialização de produtos não 

relacionados a refeições e não discriminados 

na autorização, tais como: 

a) pilhas; 

b) chipes de celulares; 

c) balas; 

d) salgadinhos; 

e) doces industrializados; e 

f) revistas.  



III - comercialização de produtos não 

relacionados a refeições e não discriminados 

na autorização, tais como: 

a) pilhas; 

b) chipes de celulares; 

c) balas; 

d) salgadinhos; 

e) doces industrializados; 

f) revistas; e 

g) bebidas alcoólicas. (Redação acrescida pela 

Lei nº 12.006/2016) 

III - comercialização de produtos não 

relacionados a refeições e não discriminados 

na autorização, tais como: 

a) pilhas; 

b) chipes de celulares; 

c) balas; 

d) salgadinhos; 

e) doces industrializados; 

f) revistas; e 

g) bebidas alcoólicas. (Redação acrescida pela 

Lei nº 12.006/2016) (REVOGADO) 

II – comercialização de bebidas alcoólicas, 

salvo para participação em eventos 

organizados na forma e mediante o 

cumprimento dos requisitos previstos na 

Seção VIII desta Lei”. (NR) 

Art. 38-G Não se aplica à Gastronomia 

Itinerante o disposto no inc. I do caput do art. 

12 desta Lei, desde que os veículos 

automotores tenham condições plenas de 

funcionamento comprovadas pelo Certificado 

de Segurança Veicular (CSV), expedido pelo 

Departamento Estadual de Trânsito do Rio 

Grande do Sul (Detran-RS). (Redação 

acrescida pela Lei nº 12.006/2016) 

Art. 38-G.  Não se aplica à modalidade 

Gastronomia Itinerante: 

I – o disposto no inc. VI do caput do art. 11 

desta Lei; (NR) 

II – o disposto no inc. I do caput do art. 12 

desta Lei, desde que os veículos automotores 

tenham condições plenas de funcionamento 

comprovadas pelo Certificado de Segurança 

Veicular (CSV), expedido pelo Departamento 

Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul 

(Detran-RS); e 

III – o disposto no inc. III do caput do art. 14 

desta Lei.” (NR)  

OBS: Retira exigência de “Art. 11, VI - a 

indicação do local ou da zona requeridos para 

o exercício da atividade” e de “Art. 14, III - 

endereço do local autorizado”; 

Emenda não altera o projeto 

 

 Revogações do Projeto: Art. 5º  Ficam 

revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 

10.605, de 29 de dezembro de 2008: 

Revogações da Emenda geral: Art. 5º  Ficam 

revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 

10.605, de 29 de dezembro de 2008: 

Art. 15 Não será concedida autorização para o 

exercício do comércio ambulante das 

seguintes atividades em vias e logradouros 

públicos: 

III - venda de: 

I – a al. b do inc. III do art. 15;  Suprimida para não liberar bebida alcoólica 

para ambulantes. 



b) bebidas alcoólicas, 

Art. 18 No Centro Histórico, poderão receber 

autorização especial as seguintes atividades: 

§ 5º Na modalidade Gastronomia Itinerante, 

não será expedida autorização especial anual 

para comércio ambulante no quadrilátero 

central do Centro Histórico, salvo a especial 

eventual, para participação em evento com 

data e horário certos. (Redação dada pela Lei 

nº 12.006/2016) 

II – o § 5º do art. 18; I – o § 5º do art. 18; 

 

Art. 38-A O comércio ambulante de refeições 

poderá ser autorizado na modalidade 

Gastronomia Itinerante em caso de: 

§ 3º A distância estabelecida no § 2º deste 

artigo não se aplica ao estacionamento de 

veículo automotor próximo a outro veículo 

automotor autorizado na modalidade 

Gastronomia Itinerante, sendo permitido o 

estacionamento de, no máximo, 2 (dois) 

veículos automotores por ponto pré-

determinado, nos termos da regulamentação. 

(Redação acrescida pela Lei nº 12.006/2016) 

III – o § 3º do art. 38-A; Artigo reescrito. 

Art. 38-F O Executivo Municipal não poderá 

emitir autorização para o comércio ambulante 

na modalidade Gastronomia Itinerante para: 

III - comercialização de produtos não 

relacionados a refeições e não discriminados 

na autorização, tais como: 

g) bebidas alcoólicas. (Redação acrescida pela 

Lei nº 12.006/2016) 

IV – a al. g do inc. III do art. 38-F; Artigo reescrito. 

Art. 38-H O Executivo Municipal poderá 

autorizar a realização de eventos de 

Gastronomia Itinerante em logradouros 

públicos, desde que os organizadores e os 

comerciantes ambulantes ou prestadores de 

serviços ambulantes: 

V – o § 2º do art. 38-H; e  II – o § 2º do art. 38-H; e  

 



§ 2º Não será permitida a venda de bebidas 

alcoólicas em eventos autorizados nos termos 

deste artigo. 

Art. 42-A Na parte externa dos veículos 

automotores de comércio ambulante ou 

prestação de serviços ambulantes, será 

permitida a veiculação da promoção do seu 

comércio, vedada a publicidade de 

patrocinadores, marcas ou produtos que 

comercializa, bem como outros anúncios 

publicitários, observando-se, no que couber, 

os termos da Lei nº 8.279, de 20 de janeiro de 

1999, e alterações posteriores. (Redação 

acrescida pela Lei nº 12.006/2016) 

VI – a Seção III do Capítulo IV, com o art. 42-

A. 

III – a Seção III do Capítulo IV, com o art. 42-

A” (NR). 

 


