Documentos necessários para solicitação de cadastro na Prefeitura do Campus USP da Capital
para fins de comercialização de gêneros alimentícios em eventos e praças gastronômicas
1) Contrato Social de Pessoa Jurídica (CNPJ), devidamente registrado, ou Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), emitido pela Receita Federal do Brasil,
acompanhado das cópias dos RG e CPF dos sócios;
2) Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde (CMVS);
3) Certificado de Curso de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos para o(s) proprietário(s)
e funcionário(s) que manipulam os alimentos;
4) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome do proprietário (para
food trucks).
Legislação regulamentadora do fornecimento de “comida de rua” no Município de São Paulo
Decreto Municipal n° 42.242 (1/08/2002). Dispõe sobre a comercialização de sanduíche
denominado “cachorro quente” e de refrigerantes por vendedores autônomos motorizados, no
Município de São Paulo.
Resolução Federal RDC N° 216 (15/09/2004). Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.
Portaria Municipal 2.619/11 SMS (06/12/2011) – Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo.
Regulamento de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e técnicas das atividades
relacionadas à importação, exportação, extração, produção, manipulação, beneficiamento,
condicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, embalagem e reembalagem,
fracionamento, comercialização e uso de alimentos – incluindo águas minerais, águas de fontes
e bebidas -, aditivos e embalagens para alimentos.
Portaria Estadual CVS 5 (09/04/2013) – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Coordenadoria de Controle de Doenças. Centro de Vigilância Sanitária. Regulamento Técnico
sobre Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de Alimentos e para Serviços de
Alimentação.
Lei Municipal n° 15.947 (26/12/13) – Dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos
em vias e áreas públicas – comida de rua.
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