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Disciplina a permissão de uso, a título precário, de 

áreas públicas localizadas nos Varejões 

Municipais, para fins de instalação de pontos de 

vendas de hortifrutigranjeiros, pescados e outros 

produtos alimentícios, em atendimento às 

diretrizes do Plano Municipal de Abastecimento e 

dá outras providências. 

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições, 

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte 

L E I  N º  8 9 6 3  

Art. 1º  Esta Lei e seus regulamentos editados disciplinarão todas as atividades realizadas nos 

Varejões Públicos do Município de Piracicaba, os quais foram instituídos e se encontram em 

funcionamento desde 26 de junho de 1982, através do Plano Municipal de Abastecimento. 

§ 1º  O Plano Municipal de Abastecimento de que trata o caput do presente artigo tem como 

objetivos garantir à população o acesso aos alimentos básicos, com qualidade, preços justos e em 

quantidade adequada, a formação e regulação de preços de hortifrutigranjeiros em bairros periféricos e 

o escoamento da produção local através dos equipamentos de comercialização, composto pelos Varejões 

Municipais, Feiras Livres, Mercado Municipal e Unidade Volante de Abastecimento (UVA). 

§ 2º As atividades que integram o Plano Municipal de Abastecimento se constituem na venda 

de hortifrutigranjeiros, alimentação pronta para consumo, tais como salgados congelados, massas frescas, 

pães e bolos, pescados, produtos cárneos, área de alimentação com pastel, açaí, sucos naturais, entre 

outros, temperos e condimentos, produtos naturais e integrais, plantas e utilidades domésticas e 

quaisquer outras vendas que sejam de interesse para o referido Plano, definido pela Secretaria Municipal 

de Agricultura e Abastecimento. 

Art. 2º  Serão concedidas, a critério da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e 

de acordo com as normas estabelecidas em regulamento, permissões de uso, a título precário, a pessoas 

jurídicas de direito privado, nelas incluídas os empreendedores individuais e pequenos produtores rurais, 

para a venda a varejo dos produtos descritos no art. 1º, retro e no regulamento dos Varejões Municipais 

de Piracicaba. 

§ 1º  As permissões de uso de que trata o caput do presente artigo são intransferíveis, sendo 

que caso o interessado deixe de exercer a atividade ou a pessoa jurídica venha a ser extinta, a permissão 

deve retornar à Prefeitura Municipal para nova outorga, conforme critérios adotados em regulamento. 

§ 2º  Os locais, a área total disponível para ser ocupada e a disposição das bancas ou 

equipamentos para venda a varejo dos produtos serão definidos pela Secretaria Municipal de Agricultura 

e Abastecimento, observando-se a legislação sanitária aplicável e as normas estabelecidas em 

regulamento próprio, ficando ainda a critério da referida Secretaria a fixação dos preços a serem 

praticados dentro dos Varejões Municipais. 

§ 3º  A disposição e a quantidade de bancas poderá ser modificada a qualquer tempo, em 

função da organização dos espaços que compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
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Art. 3º  A permissão de uso de que trata o art. 2º, retro, se dará pelo prazo de 02 (dois) anos, 

renováveis segundo os critérios estabelecidos no regulamento da presente Lei, sendo que os interessados 

em obter a respectiva permissão deverão estar previamente cadastrados junto à Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento. 

§ 1º  A cada 02 (dois) anos, sempre no vencimento da permissão de uso, deverá ser feito o 

recadastramento dos permissionários e nova avaliação da outorga, de acordo com as normas desta Lei e 

do regulamento, já que as mesmas devem ser feitas sempre no interesse do funcionamento do Varejão 

Municipal.  

§ 2º  Após a edição da presente Lei caberá à Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento convocar os permissionários que já desempenham atividades nos Varejões Municipais 

para a realização do recadastramento, dando publicidade de tal ato. 

Art. 4º  Os permissionários dos Varejões Municipais sempre estarão sujeitos aos deveres e 

obrigações constantes do regulamento do espaço público e à fiscalização da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento, sendo que tal regulamento deverá disciplinar os deveres, normas de 

funcionamento do espaço e penalidades decorrentes de infrações praticadas pelos permissionários. 

Art. 5º  Os permissionários deverão custear os valores decorrentes da manutenção de seus 

próprios equipamentos e quaisquer outros impostos, taxas, tarifas e valores necessários ao regular 

desempenho de sua atividade, resguardadas as eventuais isenções instituídas em lei para os 

microempreendedores e produtores rurais, bem como ressarcir eventuais danos ao patrimônio público 

que diretamente ou por terceiros delegados tenham dado causa.   

Art. 6º  Na constatação de alguma irregularidade no cumprimento das normas que disciplinam 

a utilização do espaço público, a permissão de uso poderá ser revogada a qualquer tempo, sem que assista 

ao interessado direito a qualquer indenização. 

Art. 7º  Todas as reformas, reparos, melhorias e investimentos realizados nos Varejões 

Municipais pelos permissionários deverão ser previamente submetidos à Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento para análise e aprovação e serão incorporados ao patrimônio público 

municipal sem ônus aos cofres públicos, através de instrumento de doação. 

Art. 8º  Do regulamento da presente Lei deverá constar, ainda, a listagem de grupos de 

produtos que terão sua comercialização permitida nos Varejões Municipais, as infrações e penalidades a 

serem aplicadas para esta atividade, os procedimentos e documentos a serem observados para 

cadastramento e recadastramento da permissão de uso de espaços públicos, os órgãos competentes para 

fiscalização e expedição de licenças, além das demais normas necessárias ao regular funcionamento de 

tais atividades.  

Parágrafo único. As normas descritas no caput do presente artigo devem ser estabelecidas 

sempre no interesse do Plano Municipal de Abastecimento. 

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura do Município de Piracicaba, 26 de junho de 2018. 

BARJAS NEGRI 
Prefeito Municipal 

WALDEMAR GIMENES 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 

MILTON SÉRGIO BISSOLI 
Procurador Geral do Município 
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Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba. 

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT 
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa 

Este texto não substitui o publicado no DOM de 03.07.2018 


