
Prefeitura está orientando e notificando 
ambulantes que ocupam o passeio 
público e via pública. 
 
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Sampaio, pelo Departamento de Tributos, 

Fiscalização e Dívida Ativa Municipal, executa o controle das mais variadas atividades 

desenvolvidas no município. O trabalho tem o objetivo de organizar o meio urbano e 

preservar sua identidade, buscando garantir as condições mínimas de segurança, 

conforto, higiene e organização no uso dos bens e no exercício de atividades. 

Alinhado a esta missão, a equipe de fiscalização da Prefeitura e funcionários da 

Secretaria de Saúde (Sanitário), estão realizando uma operação com o intuito educativo 

e têm como objetivo orientar e incentivar o comerciante a sair da ilegalidade e se 

regularizar como Microempreendedor Individual (MEI), garantindo assim, respaldos de 

aposentadoria e diretos trabalhistas, já que o comerciante ou ambulante poderá contratar 

até um funcionário. A ação está tendo o apoio da Polícia Militar. A previsão é orientar e 

notificar cerca de 20 ambulantes que atuam nas ruas, cais e avenidas do centro da cidade 

– pela manhã e tarde. 

Na primeira abordagem da equipe de fiscalização é gerada uma notificação com auto de 

infração para o ambulante com orientações, os fiscais geram uma autuação com prazos 

para o cumprimento da notificação, caso não seja cumprida, será feito à apreensão da 

mercadoria. "Nesta primeira fase da operação vamos orientar os comerciantes e 

ambulantes. Sabemos da crise que o país vive, portanto no primeiro momento não 

iremos multar ninguém, disse o Diretor do Departamento de Fiscalização, Leonildo 

Lago Matos. 

  

De acordo com o prefeito Armindo Cayres, a Prefeitura vai fiscalizar com bom senso. 

"Sabemos da falta de emprego e o quanto isso reflete no aumento de ambulantes e 

comércio irregular. Por isso estamos realizando um cadastramento na cidade para saber 

quantos estão nessa situação, sempre com o bom senso e sem prejudicar ninguém", 

pontuou. 

  

Os comerciantes ou vendedores ambulantes que estão com a situação irregular junto a 

Prefeitura, poderão tirar dúvidas comparecendo no Departamento de Tributos e 

Fiscalização na Prefeitura Municipal. Outras informações podem ser obtidas pelo 

telefone (63) 3436-1147 ou pelo E-mail: tributos@sampaio.to.gov.br 

 


