
DECLARAÇÃO DE FOOD TRUCK 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

declaro para os devidos fins legais que o evento 

____________________________________________________, a ser realizado em 

___________________________________________________________, no endereço 

___________________________________________________________, com a 

presença de _____________________ food trucks, atende aos requisitos dispostos nos 

artigos 5º, 6º e 16 da Lei nº 5.627, de 15 de março de 2016. 

 

Art. 5º Nos locais de estacionamento dos food truck, devem 

ser respeitadas as seguintes condições: 

I - garantir a mobilidade e a acessibilidade de pessoas e 

veículos, de acordo com a legislação vigente; 

II - observar a existência de espaço físico adequado para 

receber o equipamento e os consumidores, sem prejuízo das 

atividades desenvolvidas no local; 

III - observar as sinalizações de visibilidade em intersecção 

viária; 

IV - manter afastamento mínimo permitido da central de 

gás liquefeito de petróleo - GLP ou de gás natural, 

conforme as especificações estabelecidas na respectiva 

regulamentação. 

 

Art. 6º É proibido o exercício da atividade de food 

truck nos seguintes locais: 

I - ao longo de vias de trânsito rápido e rodovias; 

II - em áreas estritamente residenciais; 

III - próximo a instituições hospitalares; 

IV - próximo a comércio estabelecido onde sejam exercidas 

atividades econômicas de restaurante e lanchonete; 

V - no interior das superquadras do Plano Piloto; 

VI - aqueles previstos no art. 181 do Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB; 

VII - o canteiro central e as vias N1 e S1 do Eixo 

Monumental, no trecho compreendido entre a Praça dos 

Três Poderes, a Esplanada e a Torre de TV; 

VIII - na Praça dos Três Poderes. 

§ 1º Excetuam-se do disposto no inciso II as praças 

localizadas nas imediações das áreas residenciais. 

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso IV o funcionamento 

de food truck em horário diferente do comércio 

estabelecido ou quando houver acordo entre as partes. 

§ 3º Excetuam-se do disposto no inciso VII os bolsões de 

estacionamento da fonte luminosa. 



§ 4º A proximidade prevista nos incisos III e IV deve ser 

definida em regulamentação. 

§ 5º Excetuam-se ao disposto neste artigo as atividades 

de food truck em eventos, que dependem de autorização 

específica regida pela Lei nº 5.281 , de 24 de dezembro de 

2013, e legislação superveniente. 

 

Art. 16. Somente é concedida permissão de uso para 

solicitante cujo veículo esteja: 

I - cadastrado na vigilância sanitária; 

II - devidamente licenciado para exercício, sem débitos de 

multa de trânsito vencida; 

III - com o Imposto sobre a Propriedade de Veículo 

Automotores - IPVA, o licenciamento e o seguro de trânsito 

pagos e com inspeção realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

      Brasília, _____ de ____________ de 2019. 

 

 

Assinatura do Responsável 


