
Eventos Públicos
cartilha de orientação aos ambulantes



apresentação

Durante todo o ano, a Prefeitura de Sobral 
promove alguns eventos festivos. 

Diante disso, preparamos uma cartilha de
orientação para os ambulantes sobre eventos
para, juntos, proporcionarmos aos cidadãos
produtos e serviços de qualidade.  
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introdução
 à cartilha

Mas, peraí, para o que 
serve essa cartilha?0101

Para você que aproveita esses 
momentos para fazer bons negócios e 
conquista a oportunidade de cativar 
seus clientes com simpatia, educação, 
produtos e alimentos de qualidade.

Nesta cartilha, daremos algumas dicas 
de como fazer parte dessas festas com 
cadastramento correto, assim como
algumas dicas para ajudá-lo a realizar 
uma festa bonita, com segurança, 
qualidade e respeito.

Prezado,

Cadastre-se! Siga as orientações e 
vamos juntos fazer esses momentos 
inesquecíveis.

Durante todo o ano, a Prefeitura de Sobral
promove alguns eventos festivos. 

Diante disso, preparamos uma Cartilha de Orientação
aos Ambulantes de Eventos para, junto, proporcionarmos 
aos cidadão produtos eserviços de qualidade.



perguntas 
frequentes

0202Quais os principais eventos
promovidos durante o ano pela
Prefeitura de Sobral?

a. réveillon;

b. bloquinhos de carnaval;

c. festa junina;

d. aniversário de Sobral.

???? ??
? 1

Como ser um ambulante cadastrado?

A Secretaria do Urbanismo, Habitação e 
Meio Ambiente, em nome do Setor de 
Licenciamento para Atividades, abrirá as 
inscrições até 10 dias antes do evento,. 
sempre divulgando pelas redes sociais 
as datas de inscrição para cada evento.
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Onde serão feitas as inscrições?

Ocorrerão presencialmente  na unidade 
Vapt Vupt de Sobral, localizada na Rua 

3

Coronel José Silvestre, 205 - Centro.



perguntas 
frequentes

Quais documentos são 
necessários para inscrição?

a. Cópia do documento de 
identidade com foto;

b. Cópia do comprovante de 
residência do requerente;

c. Requerimento de inscrição 
preenchido.

????
?
?
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Quais as dimensões máximas de 
barracas?

Visando a organização do evento e o 
maior acolhimento de ambulantes, foi 
concluído que cada requerente terá o 
espaço máximo de 5mx3m para encaixar 
sua barraca. 
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Quais equipamentos não poderão ser 
utilizados nos eventos?

6
Fica proibido qualquer equipamento que seja necessário o auxílio de 
botijão de gás, assim como qualquer equipamento que tenha como 
combustível a combustão de carvão mineral.

????????
??

Fica permitido somente a utilização de equipamentos elétricos. Visando
a segurança do evento, fica proibido a venda e/ou utilização de qualquer
recipiente de vidro ou que tenha algum efeito cortante.



perguntas 
frequentes

Caso o número de inscrições exceda o número de 
vagas, como será decidido?

Será feito sorteio com todos os que tiverem suas 
inscrições aprovadas. O sorteio será de forma 
democrática com a presença de todos os 
participantes interessados.

7

Sobre o posicionamento de cada barraca, como será decidido?

O posicionamento de todos os participantes também será decidido 
por meio de sorteio, o qual acontecerá na presença de todos na 
reunião de alinhamento que acontece antes de todo evento.
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fique ligado!

● Fique ligado no horário. Todos os equipamentos 
somente poderão ser instalados a partir das 8 horas 
da manhã do dia do evento, e deverão ser retirados 
após o término do evento.
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● Ocupe exatamente o lugar que lhe foi 
destinado pela Coordenação de 
Licenciamento e Fiscalização da Secretaria 
do Urbanismo, Habitação e Meio 
Ambiente. O local de cada ambulante será 
divulgado no dia da reunião de 
alinhamento que acontecerá, no máximo, 
no 3º dia que antecede o evento. Além 
disso, o documento ficará disponível para 
consulta nas nossas redes sociais.

● Prepare com calma seus produtos e 
mantenha uma boa relação com seus 
colegas, eles serão seu apoio no dia do 
evento.

!
ão ser

! !!
!



fique ligado!

● Tenha sempre à mão o documento de autorização
emitido pela Secretaria do Urbanismo, Habitação e 
Meio Ambiente e o crachá que será entregue aos 
inscritos no dia da reunião de alinhamento com os 
ambulantes.

● Não deverá ser utilizado caixas, tábuas, lonas ou 
qualquer outro meio para ampliar o equipamento ou 
área de instalação.

● Seja um agente da paz. Aja sempre com 
cordialidade e simpatia.

!
alaç

!
!
!

● Clientes satisfeitos voltam sempre. 
Lembre-se de que o seu negócio 
depende deles e um cliente bem 
atendido vira seu freguês.



fique ligado!

● O ambulante autorizado deve requerer à ENEL a 
instalação de energia elétrica, evitando problemas 
com a fiscalização.

● Quem utilizar energia elétrica sem autorização poderá 
perder sua licença e ter o seu equipamento 
interditado, além de arcar com as responsabilidades 
legais pela prática irregular.

● Somente será permitida a venda 
de bebidas em vasilhames de 
plástico ou alumínio com rótulo e 
lacre.

● Tenha sempre dinheiro trocado 
para facilitar suas vendas.

● Venda sempre produtos de 
qualidade e dentro dos prazos de 
validade. Lave bem os alimentos e 
mantenha os produtos em 
embalagens de fácil higienização, 
com tampas e na temperatura 
correta.

● Bebidas e alimentos deverão ser 
servidos em pratos, talheres, 
copos e canudos descartáveis.

● Copos, pratos e talheres 
descartáveis devem ser utilizados 
apenas uma vez.

● Jogue o resto de alimentos e os 
artigos descartáveis em um lixeiro 
com tampa. Evite o excesso de lixo 
em um único lixeiro para não atrair 
bichinhos indesejados.
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em um único lixeiro para não atrair 
bichinhos indesejados.



para saber
mais!

Para saber mais sobre como participar como 
ambulante dos eventos promovidos pela Prefeitura é 
fácil! Basta acessar os canais de comunicação da 
Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente 
de Sobral ou da Célula de Licenciamento para 
Atividades ou da Unidade Vapt Vupt Sobral, 
apontados abaixo.

Estamos à disposição para responder as dúvidas e 
fortalecer o diálogo com a população!
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+55 88 3695 3113

+55 88 3677 1230

seuma@sobral.ce.gov.br

alvara@sobral.ce.gov.br

instagram.com/falaseumasobral

entendi tudo, mas caso 
apareçam mais dúvidas,
onde posso saber mais 
sobre os eventos com 

ambulantes?



contatos
úteis!

Nesta cartilha, você encontra os números de 
telefones de órgãos das áreas de segurança e saúde, 
juizado de menores, da Secretaria do Urbanismo, 
Habitação e Meio Ambiente, entre outros, para 
utilizar em caso de emergência.
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88 3677 1230 - licenciamento Seuma

88 3677 1242 - fiscalização Seuma

88 9 9446 3756 - Vigilância Sanitária

0800 285 0196 - Enel

88 3677 4282 - Delegacia da Mulher

88 3611 5381 - Conselho Tutelar de Sobral

88 9 98104 5091- Setran

190 - Polícia Militar

193 - Corpo de Bombeiros

192 - SAMU


