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 DECRETO Nº 5.637 
Dispõe sobre intervenção social emergencial do 
Poder Executivo Municipal com relação a atividade 
informal de lavagem de veículos executado pelos 
popularmente denominados “flanelinhas” atuantes 
no Estacionamento do Parque das Águas e no 
entorno da Praça João Lage. 

 
O Prefeito Municipal de São Lourenço, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso IX do Artigo 90, da LOM; considerando que constitui competência do Poder 
Executivo Municipal exercer o controle e a fiscalização das atividades exercidas nos diversos 
logradouros públicos que compõem o Município, especialmente aquelas realizadas 
informalmente, ora retratando graves questões sociais; considerando que cabe ao Poder 
Executivo Municipal a intervenção junto às questões de cunho social, buscando apresentar 
perspectivas aos mais carentes através da qualificação para o mercado de trabalho; 
considerando a atividade informal de lavagem de veículos exercido pelos popularmente 
denominados “flanelinhas” junto ao Estacionamento do Parque das Águas e no entorno da 
Praça João Lage; considerando o que ensinam Gacitua-Mario e Woolcock (2005), ao 
enfatizar que a exclusão social cria obstáculos que inviabilizam o acesso dessas pessoas aos 
recursos produtivos e à participação nas instituições econômicas, sociais, culturais e políticas; 
 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Fica estabelecido que a Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura, 
juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deverão proceder com o 
cadastramento das pessoas atuantes, até a presente data, na atividade informal de “Flanelinha” 
junto ao Estacionamento do Parque das Águas de São Lourenço/MG e no entorno da Praça 
João Lage, com a finalidade de embasar as ações vinculadas ao presente Decreto que tem sua 
vigência estabelecida até a data de 28/02/2016. 
 
Parágrafo Único – Concluído o cadastramento de que trata o caput deste Artigo, não será 
permitida a atuação ou mesmo a inclusão de qualquer outra pessoa para o exercício da 
referida atividade informal, que tem sua realização adstrita aos logradouros públicos 
epigrafados. 
 
Art. 2º Considera-se para os efeitos deste Decreto, que a atividade informal de “Flanelinha” 
compreende a limpeza e lavagem de veículos de terceiros, realizado por pessoas cadastradas 
pelo Poder Executivo Municipal nas dependências do Estacionamento do Parque das Águas 
de São Lourenço/MG e no entorno da Praça João Lage, sendo permitida a abordagem 
somente de proprietários de veículos que estejam portando o cartão de Estacionamento 
Rotativo do Sistema Faixa-Azul. 
 

CAPÍTULO II 
DAS VEDAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

 
Art. 3º É terminantemente vedada à atuação de menores de 18 (dezoito) anos de idade na 
atividade informal de que trata este Decreto, devendo os Órgãos envolvidos na fiscalização da 
atividade, em se detectando a presença de menores, comunicarem o fato imediatamente ao 
Comissariado de Menores e ao Conselho Tutelar do Município para providências cabíveis.  
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Parágrafo Único – Em consonância com o caput deste artigo, fica igualmente vedada às 
pessoas cadastradas pelos Órgãos mencionados no Artigo 1º deste Decreto para o exercício da 
atividade de flanelinha, atuar sob o efeito de álcool ou entorpecentes, ensejando a imediata 
cassação da autorização concedida pelo Poder Executivo Municipal constatada a ocorrência.  
 
Art. 4º A autorização excepcional para a realização da atividade de que trata este Decreto, 
será concedida diretamente aos lavadores cadastrados pela Secretaria Municipal de Turismo, 
Esportes e Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, até a 
presente data, sendo vedada à cessão, substituição ou exploração do trabalho de outrem. 
 

CAPÍTULO III 
DO CADASTRAMENTO 

 
Art. 5º As pessoas atuantes na atividade informal de “flanelinha” deverão proceder, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias a contar da data deste Decreto, com a Inscrição no Cadastro 
Municipal de Contribuintes, pertinente à atividade autônoma de lavador de veículos e/ou 
dirigir-se à Agência do Minas Fácil para inscrição como Microempreendedor Individual, não 
gerando o exercício da atividade em epígrafe, qualquer tipo de vínculo empregatício com o 
Município. 
 

CAPÍTULO IV 
DO AUXÍLIO PRESTADO PELO MUNICÍPIO 

 
Art. 6º Nos termos deste Decreto, com o objetivo de atenuar as questões sociais ora retratadas 
no exercício da atividade informal de “flanelinha” junto ao Estacionamento do Parque das 
Águas de São Lourenço e no entorno da Praça João Lage, fica estabelecido o que se segue: 
 
I – a água utilizada pelos “flanelinhas” para lavagem dos carros será cedida pelo Município; 
 
II – a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social concederá 01 (uma) cesta básica a 
cada 02 meses para a família dos lavadores, mediante acompanhamento de assistente social, 
garantindo o repasse para o sustento da família. 
 

CAPÍTULO V  
DAS EXIGÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

 
Art. 7º Constitui caráter obrigatório à participação dos “flanelinhas” em cursos de capacitação 
gratuitos promovidos pelo Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 8º Constitui exigência ao profissional atuante na atividade de “flanelinha”, realizar a 
abordagem aos motoristas, sempre de forma cordial e respeitosa. 
 
Art. 9º Fica estabelecido que o profissional atuante na atividade de “flanelinha” somente 
poderá abordar o motorista cujo veículo já estiver devidamente estacionado e portando o 
cartão de Estacionamento Rotativo. 
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Art. 10 Os profissionais atuantes na atividade de “flanelinha” deverão atuar na forma de 
rodízio diário nos pontos demarcados pelo Poder Executivo Municipal, como forma de se 
estabelecer direitos igualitários durante a realização do serviço. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 11 Apurada a necessidade do espaço utilizado pelos profissionais atuantes na atividade 
de “flanelinha” por parte do Poder Público, o mesmo poderá a qualquer época, interromper a 
realização da atividade, mediante prévia comunicação aos profissionais atuantes. 
 
Art. 12 O atendimento à finalidade precípua deste Decreto, que é o atendimento à questão 
social retratada na necessidade de provimento do sustento das famílias através do exercício da 
atividade de “flanelinha”, será apurado pelo CRAS através da emissão de laudo sócio-
econômico, o que ensejará ou não na continuidade da atividade no local. 
 
Art. 13 O não cumprimento aos termos deste Decreto, ensejará o desligamento do 
profissional “flanelinha”, ficando a substituição ou não do profissional infrator, a critério do 
Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 14 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 20 de julho de 2015. 
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