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LEI COMPLEMENTAR N º 65/2013 de 17/12/2013 

 

 
ALTERA ARTIGOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 02/91, 

DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991) 
 
 
O Prefeito Municipal de Treze Tílias, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º. O artigo 164 da Lei Complementar nº 02/91 de 16 de dezembro 
de 1991 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 164. O comércio ambulante poderá se instalar no Município 
de Treze Tílias, desde que: 
I – atendidos os requisitos estabelecidos em regulamento 
próprio e dentro das normas do Código de Postura do Município 
– Lei nº 1.605/2007. 
II – não inconveniente nem prejudicial ao comércio regularmente 
estabelecido; e 
III – pagamento antecipado das taxas. 

 
Art. 2º. Ao art. 164 da Lei Complementar nº 02/91 de 16 de dezembro de 
1991, acresce-se os parágrafos a seguir, passando o parágrafo único a 
vigorar como §1º, com a seguinte redação: 
 

§ 1º. Considera-se comércio ambulante o exercido 
individualmente, sem estabelecimento, instalações ou 
localização fixa, com característica eminentemente não 

sedentária, realizado eventualmente em determinadas épocas, 
notadamente nas de festejos populares. 
 
§ 2º. Considera-se comércio experimental o exercido 
individualmente com estabelecimento, instalações e localização 
fixa, com metragem inferior a 12m² (doze metros quadrados) e 
desde que as condições de zoneamento, higiene, segurança do 
estabelecimento, sejam adequada a espécie de atividade a ser 
exercida observados os requisitos da legislação do Município. 
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§ 3º. Cabe ao Município regulamentar por lei específica, o 
comércio ambulante e experimental, especialmente no que se 
refere ao número de autorizações a serem concedidas, ao 
horário por tipo de atividade, à delimitação dos locais de 
funcionamento, aos critérios de autorização e à definição das 
mercadorias comerciáveis. 
 

Art. 3º. Ao art. 166 da Lei Complementar nº 02/91 de 16 de dezembro de 
1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 166. Estão isentos a taxa de licença de comércio ambulante 
os portadores de deficiência física, assim considerados os que 

atendam as especificações constantes no regulamento da 
atividade. 
 

 
Art.4º. O artigo 167 da Lei Complementar nº 02/91 de 16 de dezembro 
de 1991 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 167. A taxa de licença para o comércio eventual e 
ambulante será cobrada antecipadamente à concessão da 
licença, com percentuais incidentes sobre a VRF (Valor de 
Referencia Fiscal) do Município, conforme tabela a seguir: 

 
Nº ATIVIDADE – AMBULANTE  ALÍQUOTA PRAZO 

01 Gêneros alimentícios em geral 
com uso de cesta, isopor ou 
similar portátil. 

25% Diário 

90% Mês 

250% Anual 

02 Gêneros alimentícios em geral 
com uso de carrinho ou outro 
equipamento similar 

50% Diário 

150% Mês 

400% Anual 

03 Gêneros alimentícios em geral 
com uso de veículo automotor ou 
similar 

60% Diário 

200% Mês 

500% Anual 

04 Demais comércios sem ponto fixo 100% Diário 

250% Mês 

400% Anual 

05 Demais comércios com ponto fixo 400% Diário 

400% Mês 

600% Anual 

06 Venda de veículos automotores  300% Diário 

700% Mês 

1000% Anual 
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Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Gabinete do Prefeito, aos 17 de dezembro de 2013 

 
 

_________________________________ 
MAURO DRESCH 

Prefeito Municipal 

 

Registrada e publicada a presente Lei Complementar na Secretaria de 
Administração e Fazenda aos 17 dias de dezembro de 2013. 

 
 
--------------------------------------------- 
WERYDIANA FALCHETTI 

Secretária da Administração e Fazenda 


