
 
 

        Prefeitura Municipal de Cruz Machado/PR 

        CNPJ 76.339.688/0001-09 

                                   SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO 

 
   

Eu,__________________________________________________, portador de CPF nº ____________________, RG 

nº _____________________, inscrito no INSS/PIS sob nº ______________________________, domiciliado e 

residente, à Rua ____________________________________________________ Bairro 

____________________________, telefone _______________________, na cidade de 

_________________________________, venho solicitar dessa Prefeitura, Licença Especial para exercer a 

atividade de Vendedor Ambulante de 

_______________________________________________________________,através de 

_______________________(tipo do equipamento), medindo ________ metros de comprimento por ________ metros 

de largura, nos dias de _____ à _____ de ____________ de 2014. Me comprometo em manter a Administração 

Pública devidamente informada de todas as alterações que ocorrerem tais como alteração de endereço, 

encerramento das atividades, etc.  

                                  DECLARO para os fins de concessão desta “LICENÇA ESPECIAL PARA AMBULANTE”, que 

não exerço nenhuma outra atividade remunerada, sendo este meu único meio de subsistência e que a atividade será 

exercida por mim com o auxílio de um(a) ajudante, indicado abaixo: 

Nome: 

___________________________________________________________,Endereço:__________________________

_______________________________,CPFnº_________________________, RG 

nº_____________________________,Inscrição INSS/PIS nº 

______________________________________________. 

 

Se existirem outros auxiliares, favor preencher os seus dados no verso ou em folha à parte. 

DECLARO ainda estar ciente que: 

 É obrigação do ambulante manter limpo o local e adjacências; 
 É proibido impedir ou dificultar o trânsito de pedestres e de veículos nas vias públicas e outros logradouros; 
 É proibido posicionar-se sobre o passeio; 
 É proibido funcionar a menos de 100 metros de comércio do mesmo gênero devidamente estabelecido; 
 Esta autorização é individual e intransferível, não podendo o seu titular utilizar terceiros como seu preposto; 
 O trailer ou outro equipamento não poderá estar fixo no local; 
 Constatado o descumprimento total ou parcial das exigências formuladas, habilita a Fiscalização Municipal a 
cassar esta Licença Especial e aplicar multas previstas na Lei 969/05, Art. 224. 

 
Em anexo os documentos do responsável e do auxiliar, OBRIGATÓRIOS: 
 Xerox do CPF e Identidade; 

 Xerox de comprovante de residência; 

 Declaração da origem das mercadorias; 

 Logradouros pretendidos para a realização do meio de comércio  

Nestes termos, Pede e aguarda deferimento. 

     
Cruz Machado, em ____ de _______________de 2015. 

 
                                                 
                                                     ______________________________ 
                                                                      assinatura 


